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Tilleggsuttalelse vedr. søknad om utbygging av Breisete og Tveddal kraftverk, Jondal
kommune
Viser til tidligere høringsuttalelse fra FNF Hordaland vedr. 13 omsøkte småkraftutbygginger i
Jondal, Kvinnherad og Ullensvang kommune, samt befaring av Tveddal og Breisete kraftverk i
Jondal 3. september 2013. På bakgrunn av befaringen som var har det dukket opp flere
momenter vi ikke hadde med i vår opprinnelige uttalelse, men som vi nå ser behovet for å
fremheve.
Befaringen 3. september gjorde oss oppmerksomme på hvilke kvaliteter som er i området,
og som nå står i fare for å forringes. Blandingen av stølsmiljø, kulturminner, naturkvaliteter
og særpregede landskapselementer gir området en særdeles unik opplevelsesverdi. Dette er
dessverre svært undervurdert i begge søknadene (Breisete og Tveddal kraftverk), og heller
ikke rettet opp i i søkers kommentarer til de uttalelsene som har kommet.
FNF Hordaland ønsker å presisere at Tveddal og Breisete er, som nevnt i andre
høringsuttalelser i saken, et av de aller viktigste utfartsområdene for fotturer inn til
Folgefonna. Området er også mye brukt som turområde sommerstid, dvs. i den perioden
inngrepene som følger av en vannkraftutbygging vil være mest synlige.
Etableringen av rørgater til de planlagte kraftverkene er inngrep som vil forandre og forringe
landskapets karakter der de legges i bakken. Begge rørgatene vil medføre behov for
sprengning av masser i landskapet, noe som vil endre landskapets karakter for all fremtid.
Spesielt tydelig vil dette være for rørgaten til Tveddal kraftverk, som skal etableres i et
område med store kampesteiner. Trass i at rørgatene revegeteres, vil landskapet uansett
endres permanent og sårene blir synlig i svært mange år fremover. Dette bidrar til at
området mister sitt uberørte preg.
De topografiske forholdene i elven, som stort sett består av store steiner, gjør at redusert
vannføring vil medføre at vannet praktisk talt ikke er synlig den tiden elven kun har
minstevannsføring (dvs. det meste av tiden). Elvestrekket nedenfor det etablerte inntaket til
Stølsdalselva kraftverk er en tydelig bekreftelse på dette; minstevannsføringen i elven var
lite synlig på dagen for befaring av Tveddal og Breisete og elven fremstod mer som en
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steinete ur. En ”normal” minstevannsføring vil således ikke være et tiltak som kompenserer
for det visuelle, landskapsmessige tapet kraftutbyggingene vil medføre.
Etablering av en anleggsvei i området, enten langs elven eller ”oppgradering” av den
stølsveien som allerede går inn til Breisete, vil også bidra til at områdets karakter og
uberørte preg endres for alltid.
Etter det vi kan se er ”deltaet” Svartavatnet veldig lite omtalt i biomangfoldrapporten fra
NNI, og det er ikke foretatt en vurdering på hvilke konsekvenser utbyggingen av Breisete
kraftverk vil ha for dette. Som det ble påpekt på befaringen, er det høyst sannsynlig at
redusert gjennomstrømning av vann i Svartavatnet vil kunne føre til økt eutrofiering slik at
vannet/deltaet i praksis gror igjen. Dette må utredes nærmere før det fattes en beslutning i
saken! Svartavatnet er slik vi ser det et helt spesielt natur- og landskapselement og et viktig
bidrag til områdets opplevelsesverdi.
Det er uheldig at den regionale kartleggingen av friluftsområder er den eneste kilden brukt i
søknaden og i søkers kommentarer til høringsuttalelsene vedr. bruk og verdi av området i et
friluftslivsperspektiv. Både fylkeskommunen og fylkesmannen i Hordaland kan bekrefte at
den kartleggingen som ble foretatt er svært mangelfull, og var ment som et basisgrunnlag
hvorpå kommunene skulle supplere med egne, lokale kartlegginger. Dette arbeidet er
dessverre ikke gjennomført i Jondal kommune, men det er likevel ingen tvil om at området
har lokalt stor verdi, og også regional verdi pga. nærheten til Folgefonna. Det burde ikke
vært vanskelig for utbyggerne å finne relevant informasjon om dette, bl.a. ved hjelp av
lokale turbøker og turkart for området.
Breisete og Tveddal fremstår i dag som forholdsvis uberørt, trass i at nedre del av vassdraget
er utbygd og at inntaksdammen og tilhørende veianlegg til Stølsdalselva kraftverk har skapt
et stort sår i landskapet. Realiseringen av Tveddal og Breisete kraftverk vil medføre at
områdets unike karakter og opplevelsesverdi går tapt for alltid.
På bakgrunn av områdets særpreg og store verdier for landskap, kulturmiljø og friluftsliv
anmoder vi NVE om avslå begge søknadene om ytterligere vannkraftutbygging i Breisete og
Tveddal.

Med vennlig hilsen
Johanna Myrseth
Fylkeskoordinator
FNF Hordaland
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