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Høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Skagerak Energi for Solum transformatorstasjon 

med 132 kV kraftledning til Meen og Dolven transformatorstasjoner 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk som ved nåværende tidspunkt 

består av 9 av de største natur- og friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette 

friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten 

av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å sikre arealer for et 

aktivt friluftsliv. 

Følgende av våre medlemsorganisasjoner har aktivt sluttet seg til vår uttalelse:  

Norges jeger- og fiskerforbund, Telemark 

Naturvernforbundet i Telemark 

Telemark Botaniske Forening 

Rovfuglgruppa i Telemark 

Grenland Krets 

Skien Turlag 

4H Telemark 

Porsgrunn og omegns turistforening 
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INNSPILL FRA FNF TELEMARK 

1 JORDKABEL LANGS STREKNINGEN I GJERPENSDALEN 

Vi anbefaler sterkt å legge jordkabel på den aktuelle strekningen i Gjerpensdalen. Dette 

anbefales både for den nye tiltaket, og for eksisterende ledning i området.  

Gjerpensdalen er et av de viktigste områdene for trekkfugl i Telemark. Flere rødlistede arter trekker  

årlig gjennom influensområdet på grunn av nærheten til det nasjonalt viktige våtmarksområdet 

Børsesjø. Flere sårbare og sjeldne fuglearter hekker også i området. Området er også et viktig 

satsningsområde for Skien kommune innen nærfriluftsliv. Gjerpenhavna er under utvikling og vil bli 

et populært turområde med koblinger mot Ryggen og Vealøsområdet.  

 

Eksempler på rødlistede arter som hekker i dette området:  

CR (kritisk truet): Åkerrikse blir hørt i dalen nesten årlig. 

NT (nær truet): Steinskvett, bøksanger, tretåspett, stær, tornirisk, tårnseiler, vipe, vaktel, 

toppdykker og flere par med sanglerke. Fiskeørn fisker i Leirkup, syd for Børsesjø. Av og til 

sees arten m/fisk i klørne over Storemyr. (Like ved planlagt trase). Rosenfink hekker i  

åsryggen mot Gjerpensdalen. 

VU (sårbar): Sivhauk 

Gjerpensdalen er også viktig hekkeområde for spurvehauk, hornugle og tårnfalk. 

2 JORDKABEL LANGS STREKNINGEN I TVEIDALEN og mot E18 

Vi anbefaler også å anlegge jordkabel gjennom Tveidalen for å skåne den rike edelløvskogen i 

området og viktige myrområder. I området hekker også den sterkt truede hubroen. 

 

3 VI STØTTER OGSÅ NORCONSULT SINE VURDERINGER OM AVBØTENDE TILTAK. 

Det er svært viktig at anleggsperioden legges utenfor hekketiden, i perioden etter at 

ungene er flyvedyktige og før territoriehevding og reirbygging tiltar.  De fleste fugleartene 

bør ikke forstyrres i perioden medio april til og med 15.september.  Vaktelen (nært truet) kan 

legge to kull. Ungene i andre kull bør være klekket innen 15.september. Reira er tilnærmet 

umulig å finne. De lager en grop i bakken med svært lite reirmaterialer og eggene er 

kamuflasjefarget. 
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 I følge Viltloven er det forbudt å forstyrre fugler på reir. (Ruging og unger i reir). 

Unngå graving i gytetida i anadrome vassdrag. Ved eventuell graving vil dette berøre Leirkup 

i Gjerpensdalen og muligens Mørjebekken i Tveidalen. Begge disse vassdragene er anadrome 

og man bør således heller ikke grave i selve vassdraget i gytetida for sjøørret/laks. 

 

4 ANDRE INNSPILL FRA ORGANISASJONENE 

Vepsevåk (EN-truet) har hekka ved Langevann, ved Langangen. (Trolig nå også!). Hekker årlig 

både i Bjørkedalen, Jarseng-distriktet og nordover til Skifjell. Hekker også i Fjelldalen. Bruker 

ås-sidene i Gjerpensdalen (øst) til næringssøk. Her er trolig Norges tetteste hekkebestand. 

(Gunnar Hansen, Norsk hekkeatlas - 1994. NOF).Fuglen legger kun 2 egg. I gode år i Norge er 

hekkesuksessen på 1, 2 unger/hekkinger.Arten er en såkallt "næringsspesialist.  

(Jordvepslarver, som den graver ut med klørne sine). Arten spiser også småfugl, frosk og ikke 

flygeklare fugler, bla. trosteunger. Ved kjølige og våte sommre, dør ungen(e) ofte av 

sult! Kommer til Norge i primo mai. Unge(r) i reir til ultimo august.  

Tornskate (VU-sårbar) hekker i Langangen, Bjørkedalen, Jarseng 

Natteravn (VU-sårbar) hekker i åssiden ned mot Gjerpensdalen, og ved Lanner. Trolig også i 

begynnelsen av trasen. 

Det bør graves på begge sider av Leirkup - på samme tid. (På likt!). Da går arbeidet dobbelt så 

fort! 

 

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark 

Mariken Kjøhl  

Fylkeskoordinator 

FNF Telemark  

  

 


