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Høringsuttalelse til konsesjonssøknad om 420 kV kraftledning fra Lysebotn til
Stølaheia i Rogaland fylke
Forum for natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) ønsker å være høringspart vedrørende
strekningen Mariero – Stølaheia. FNF organisasjoner sender også egne høringsuttalelser som
gjelder deres spesifikke kompetanse- og virkeområder.
Vi har notert at den foreslåtte tunnelen fra Mariero til Stølaheia vil kunne berøre og ha stor
konsekvens for sensitive vannforekomster, naturområder og populære og svært viktige
friluftsområder. Dette gjelder Gandsfjorden ved Mariero, Vannassen og flere steder ved Store
Stokkavatn samt Møllebekken og ned til Hafrsfjorden. Vi er spesielt bekymret for
miljøtilstanden til ferskvannsforekomstene og områdenes kvalitet for fugleliv, friluftsliv og
naturopplevelse.
Miljøtilstanden til Vannassen er i dag klassifisert som moderat og skal i følge Vannforskriften
oppnå minst god tilstand innen planperioden. Det må settes inn tiltak for å forbedre den
økologiske tilstanden og da er det spesielt viktig at våtmarksområdene forblir intakte og
fortsetter å fungere som de naturlige renseanleggene de er. Tunnelen må derfor bygges slik at
en unngår enhver drenering og forverring av vannforekomstens tilstand. Det samme gjelder
selvsagt også for vannforekomstene ved Stokkavatnet. Stokkavatnet har god tilstand og
Møllebekken og bekkefelt til Stokkavatnet har moderat tilstand. I den regionale tiltaksplanen
for vannforvaltning som nå er på høring foreslås det flere tiltak for bekken og bekkefeltene,
inkl. etablere våtmark og andre habitatforbedrende tiltak, slik at de når målet om minst god
tilstand. Da er det svært viktig at våtmarken ved utløpet av Stokkavatnet forblir intakt eller
forbedres.
Flere FNF organisasjoner er svært aktive i området. Hele friområdet ved Stokkavatnet er det
viktigste området for en av Norges største speidergrupper, Botanisk forening og Stavanger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. 19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening,
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere,
Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb,
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Turistforening arrangerer naturlosturer og Stokkavatnet er base for Kajakklubben, for å nevne
noen. Rogaland Jeger- og Fiskerforening har vært involvert i flere habitatforbedrende tiltak og
er spesielt opptatt av at Møllebekken restaureres. Gyteforholdene for sjøørreten i er dårlige
og vi støtter Stavanger kommunes ønske om å prioritere tiltak her.
Planene for tunnelen på Madla med et pumpehus og mulige dreneringsproblemer er derfor
svært urovekkende for natur- og friluftslivsorganisasjonene. Vi tror at beboere på Madla, for
ikke å snakke om de fleste i Stavanger, samt brukerne av områdene vil være svært skeptiske til
nye inngrep i slik sensitiv natur. Vegvesenet har fortsatt til gode å gjøre ferdig habitatet i
Møllebekken under den nye veien og det siste vi ønsker er nye forstyrrelser og
anleggsvirksomhet nå som dette store prosjektet endelig snart er ferdig. En samlet vurdering
etter Naturmangfoldlovens (NML) §10 bør gjøres for å belyse om og hva mer økosystemene
her kan tåle. Ved eventuelle nye inngrep må §12 følges for å sikre miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Vi ber om at dette adresseres grundig slik det skal iht. til loven.
Vi ber om at konsesjonen til prosjektet stipulerer at FNF Rogaland blir en høringspart i
detaljplanleggingen av tunnelen og assosierte anlegg som berører naturområdene. Vi ønsker å
delta så tidlig som mulig i prosessen og ser også at Stavanger kommunes Park og vei avdeling
er en aktiv og tidlig deltaker i detaljplanleggingen. Vi ønsker å bidra til gode løsninger som ikke
forverrer miljøtilstand i vannforekomstene og at avbøtende tiltak forbedrer både økologi og
naturopplevelse og at anlegg og anleggsperiode ikke påvirker friluftsliv og dyreliv nevneverdig.
I det siste året har vi dessverre opplevd at naturområdene i Stavanger har fått unødvendig
hard medfart. Vi tror at ved riktig oppfølging av NML, god planlegging og utstrakt dialog i
forkant kunne mye av ødeleggelsene vært unngått. Vi håper nå at dette prosjektet til Lyse
Sentralnett AS i stedet kan bli et eksempel på hvordan en kan og bør gå varsomt fram.
Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen, koordinator
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