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Innspill til søknad om Drangsåna kraftverk i Farsund kommune 
Viser til høringsbrev fra 05.03.15. Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og har følgende 

merknader; 

 

Generelt 

Det er for tiden mange søknader om småkraftverk i Norge, også i vannområdet Lygna, som 

Drangsåna tilhører. Samlet kan dette utgjøre en stor trussel mot naturmangfoldet. Det er et økt fokus 

på å bevare naturmangfold, fordi det også er viktig som et klimatiltak. Derfor må man ta med verdien 

av naturmangfold med i regnestykket når man vurderer nytten av dette kraftverket. 

 

Konflikt med friluftsliv og naturopplevelse 

Drangsåna byr på variert og storslått natur som man ikke forventer på et kystnært sted på Sørlandet. 

Her har man alt fra bratte juv til svaberg, og fra fossefall til stille vann. Tiltaket vil forringe 

naturverdiene i dette unike landskapet. Minstevannsføringen som er foreslått vil virke ødeleggende 

på naturopplevelsen langs det berørte strekket. Den vil også virke ødeleggende på badeplassene som 

er en viktig del av friluftslivet som utøves i området. Dersom det ikke er mulig med en høyere 

minstevannsføring som kan sikre badeplassene og naturopplevelsen lags åna, bør man ikke gi 

konsesjon til dette kraftverket. 

 

Konflikt med rødlistearter og naturtyper 

Miljørapporten peker på at tiltaket vil få negative konsekvenser for bekkekløftene og rødlistearter 

som er funnet der. Man antar i denne rapporten at minstevannsføringen som er foreslått ikke vil 

være nok til å opprettholde fuktigheten som disse artene (bla.vasshalemose) trenger. Bekkekløftene 

har fått verdi B – lokalt viktig, derfor mener vi det er viktig med avbøtende tiltak som kan sikre 

naturmangfoldet i disse bekkekløftene, for eksempel en høyere minstevannsføring. Dersom det ikke 

er mulig, bør man ikke gi konsesjon til dette kraftverket. 

 

Hensyn til sjøørret og laks 

Sjøørret er foreslått som en av prioriteringene i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder. 

Denne planen skal vedtas i 2015. Grunnen er at denne arten er i tilbakegang, og man ønsker å gjøre 

tiltak for å styrke artens utbredelse og antall. Det er positivt at det ikke er aktuelt med effektkjøring. 
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Tiltaket kan likevel få konsekvenser for Drangsåna som sjøørretbekk, og vi ber om at man velger 

designløsninger som forhindrer konflikt med sjøørreten og laks.  

 

Hensyn til ål 

Europeisk ål er sterkt truet og er totalfredet. Norge er faktisk det eneste landet i Europa der 

bestanden er på frammarsj. Drangsåna kan være vandringskorridor for ålen, og det er viktig å sikre 

dette for framtiden og en større bestand enn den vi ser i dag. Søknaden sier at inntaksområdet vil 

være velegnet for et coanda-inntak, som vil sikre at ål ikke havner i turbinen. Dette ser vi på som et 

godt avbøtende tiltak og oppfordrer til at dette blir et krav i tilfelle konsesjon. 
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