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Vurdering av samlet belastning for 13 utbyggingsprosjekt på Folgefonnhalvøya, Hordaland
NVE offentliggjorde 11.4.2013 en ”pakke” med 13 nye småkraftplaner på den såkalte
Folgefonnhalvøya, i kommunene Jondal, Kvinnherad og Ullensvang i Hordaland fylke. FNF
Hordaland er som høringspart blitt bedt å kommentere på hvert enkelt prosjekt, samt
vurdere alle sakene samlet.
Vi har to uavklarte spørsmål som vi ønsker en tilbakemelding på i god tid før høringsfristen
15.7.2013:
1. Klargjøring av samlet vurdering
Vi er positive til at NVE legger ut denne type ”pakker”, og gjør et forsøk på å vurdere samlet
belastning i området. Det er likevel vanskelig å finne informasjon om hvordan vi som
høringspart rent konkret skal foreta en samlet vurdering av de omsøkte utbyggingene, og vi
kan heller ikke se at det er foretatt en reell vurdering av samlet belastning i de 13 søknadene
som nå er lagt ut. Derfor ber vi NVE om å klargjøre hva som skal legges til grunn i en samlet
vurdering, metodikk og hvilke momenter som er relevante i den sammenheng.

2. Faglig tilleggsutredning på samlet belastning
Både Jondal, Kvinnherad og Ullensvang er kommuner hvor det allerede er realisert en stor
andel vannkraftverk, og her er også kraftverk som er gitt konsesjon og venter på å bli utbygd.
Det er derfor grunn til å tro at dersom disse 13 nye sakene blir realisert, vil den økologiske
belastningen i området bli stor. Dette vil kunne få store negative konsekvenser både for
vassdragstilknyttede arter, og for øvrige deler av det biologiske samfunnet som baserer seg
på disse artene. Iht. naturmangfoldlovens § 10 må det foretas en vurdering av den samlede
belastningen som økosystemet blir utsatt for.
Det finnes god dokumentasjon på at redusert vannføring fører til en endring i
artssammensetning, størrelse og tetthet på bunndyrsfaunaen i regulerte vassdrag (se f.eks.
NVE boken ”Økologiske forhold i vassdrag – konsekvenser av vannføringsendringer” (2006)).
Bunndyrssamfunnet danner næringsgrunnlaget for både fisk og vassdragstilknyttet fugl som
bl.a. fossekall, som må antas å være tilstede i de fleste av de vassdragene som nå ønskes
utbygd.
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Til eksempel vil endret næringstilgang for ørret kunne føre til en betydelig nedgang i
kvaliteten på fisken i områdene, noe som igjen får negative konsekvenser for verdien av
fritidsfiske i disse kommunene. Fossekallen har vi et internasjonalt ansvar for å ta vare på, og
det gjelder også for øvrige vassdragstilknyttet rødlistearter som bl.a. strandsnipe og
vintererle (også antatt å leve i disse områdene).
Av hensyn til at saksgrunnlaget skal være så godt forberedt som mulig, mener vi at NVE må
sørge for at det blir foretatt en faglig, objektiv tilleggsutredning av samlet belastning i
området, hvor man vurderer økologiske konsekvenser med særlig fokus på fisk,
vassdragstilknyttet fugl og bunndyrsfauna i vassdragene. Øvrige tema som etter vår mening
må inkluderes i en utredning av samlet belastning er INON, friluftsliv og landskap.
Utredningen må være basert både på eksisterende og planlagte, nye inngrep. Dette
inkluderer også kraftverk som har blitt tildelt konsesjon og venter på å bli bygget, og er jf.
naturmangfoldloven § 10.
Tilleggsutredningen må sendes ut til alle høringsparter, med muligheter for å komme med
innspill til om den samlede belastningen og konsekvensene er noe en kan leve med eller
ikke, og på hvilke utbygginger som lys av utredningen anses som minst konfliktfylte. Dersom
dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre før høringsfristen den 15.7.2013, ber vi NVE
vurdere å gjøre dette gjenstand for en separat høring.

Vi ber om snarlig tilbakemelding.

Vennlig hilsen
Johanna Myrseth
Fylkeskoordinator
FNF Hordaland
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