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HØRINGSUTTALELSE – KLEPPA KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE, ROGALAND
FNF-Rogaland ønsker ikke noen form for kraftutbygging i vernede vassdrag og fraråder også dette i
eller på grensen av landskapsverneområder. Det foreslåtte kraftverket skal ligge i Espedalsvassdraget,
et vernet vassdrag (verneplan IV, St. prp. Nr. 118), og inntaket foreslås på grensen til Frafjordheiene
landskapsverneområde.
Frafjordheiene er et populært turmål for regionen med rike landskaps- og naturverdier. Rogaland er et
av fylkene med minst uberørt natur og det foregår stadig innhogg i det lille som er igjen. Vi ser at
klimatrusselen gjentatte ganger misbrukes som begrunnelse for å fremme nye prosjekter i områder
med intakt natur. En utbygging på grensen av Frafjordheiene ser vi som en del av denne trenden.
FNF-Rogaland har gjennom lengre tid vært bekymret for tempoet i utbygging av små kraftverk. På tross
av mange fine ord og internasjonale mål om stans i tap av naturmangfold, ser vi at næringsinteressene
vinner fram i forhold til natur- og miljøvern i de aller fleste sakene. Da blir det sjokkerende å oppleve
at også beskyttelsen av våre viktigste uberørte vassdrag så lett skyves til side.
FNF-Rogaland ber derfor om det ikke gis tillatelse til Kleppa kraftverk i Forsand kommune.
Følgende FNF organisasjoner stiller seg bak denne uttalelsen: Haugesund Turistforening og Norsk
Ornitologisk Forening avd. Rogaland.
Med vennlig hilsen
for FNF-Rogaland
Emily Halvorsen
Koordinator (sign.)
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FNF-Rogaland er et felles interesseforum for organisasjoner som arbeider med natur og friluftsliv.
Forumet representerer på vegne av de frivillige organisasjonene ca. 45.000 medlemskap i Rogaland.
Disse er med: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening,
Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes landsforening Sør-Rogaland,
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Rogaland
Orienteringskrets, og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest.
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