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Høringsbrev vedrørende utbygging av småkraftanlegg i Økta i
Økterdalen, Nore og Uvdal kommune
Økta kraftverk – Økta Kraft AS
Sammendrag
Området det søkes om utbygging av småkraft i ligger i en bekkekløft som har tilstedeværelse av arter
på Rødlista (2015) og andre naturverdier som ansees som viktig å ta vare på. Områdets helhetlige
profil anses som relativt uberørt, med kun mindre preg av tidligere uttak av tømmer. Området har
tilløp til urskogspreg, og arter av lav og mose tilpasset høy fuktighet og høy alder på skogen. FNF
Buskerud anser derfor naturverdiene som svært høye i området, og ber derfor at området fritas fra
videre utbygging av småkraft. Bekkekløfta har blitt undersøkt i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter
2009 (Hofton, T. H. 2010.), og her kommer det tydelig frem at naturverdiene i området er av høy
verdi.
Naturverdier
Det biologiske mangfoldet i en vannforekomst vil bli sterkt påvirket av utbygging av vannkraftverk.
Oppdemming, omdirigering og rørlegging av vann vill alle ha negativ påvirkning av det lokale
biologiske mangfoldet. Et vannkraftverk vil føre til et brudd i vannkildens kontinuitet og sette det
biologiske mangfoldet tilbake til slik det er i de er i de øvre delene av nedbørsfeltet. Gjennom
kontinuerlig tilførsel av vann og næringsemner gjennom nedbørsfeltet øker det biologiske mangfoldet
nedover mot vannkildens utfall til større elver, innsjøer eller havet. Ved en utbygging av vannkraft vil
kontinuiteten brytes, og oppbygningen av det biologiske mangfoldet stoppes.
Undersøkelser gjort i 2009 (Hofton, T. H. 2010.) gjennom NIVA sitt bekkekløft prosjekt viste at
området har tilstedeværelse av flere arter som er satt i Rødlista (2006 og 2015), og av denne årsaken
anbefaler vi at disse naturverdiene tas hensyn til og at det ikke gis godkjenning til videre
småkraftutbygging i dette området. Bekkekløfta har store naturverdier knyttet til et rikt mose- og
lavsamfunn, samt gammel fuktig barskog som domineres av eldre grantrær. Fylkesmannen i Buskerud
gikk i 2010 ut med informasjon i media om at de ikke ønsket vider utbygging av småkraft i området,
da de mener at naturverdiene i bekkekløfta er av regional interesse og bør settes av som område for
biologisk mangfold. Artene i området som var på Rødlista i 2006, antas å være i Rødlista for 2015,
men dette trenger å utredes for å være sikker.
Konklusjon
Ved videre utbygging av småkraft i området kan viktige naturverdier og biologisk mangfold gå tapt.
FNF Buskerud stiller seg derfor kritisk til utbygging. Spesielt legger vi vekt på at Fylkesmannen i
Buskerud allerede har frarådet utbygging av småkraftverk i området. Videre bevaring av området vil
øke det biologiske mangfoldet, og gi rom for viktige naturverdier for framtiden. Intakte bekkekløfter
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med fossesprøytsoner og fuktige lav- og soppsamfunn er sjeldne både regionalt og nasjonalt, og disse
bør vernes for fremtiden.
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