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Uttalelse vedr. regulering av Rennedalsvatnet – Gjerde kraftverk
(saksnr. 201401011)
FNF Hordaland fraråder en videre nedbygging av Rennedalsvatnet grunnet friluftslivsverdiene i
område. Selv om hoved inngrepet er gjort vil ytterligere inngrep med marginal økning i
kraftproduksjon ikke kunne forsvares opp mot ytterligere forringelse av landskap- og friluftslivsverdier
i område.
Friluftsliv & landskap
Verdi og virkning for friluftsliv er ikke omtalt i søknaden utover setningen «området er ikke brukt til
friluftsliv». Rennedalsvatnet inngår i friluftslivsområdet Rosendalalpene – Folgefonna, en innfallsport
til Folgefonna nasjonalpark. Området er vurdert som svært viktig i den regionale kartleggingen
(fylkesnivå). Kvinnherad kommune har i utkast til pågående friluftslivskartlegging i kommunen, etter
M98, kartlagt området hvor Rennedalsvatnet inngår og vurdert det som et viktig friluftslivsområde.
Landskapsvirkninger blir for ofte kun vektlagt dersom det er betydelig aktivitet knyttet til området.
En reguleringssone kombinert med en dam vil være ytterligere skjemmende visuelle inngrep i et
område som har en klar verdi for friluftsliv med organiserte og uorganiserte turer. Den Norske
turistforening har hyttene Breidablikk og Fonnabu langs foten av Breidablikkbreen. Organiserte turer
til Folgefonna med overnatting på disse hyttene vil ofte gå stien langs Rennedalsvatnet (stien er
stiplet på kart i Fig. 1) opp eller ned i stedet for den T-merkede stien fra Sunndal til Fonnabu. Stien
langs Rennedalsvatnet er kortere, brattere og mange opplever denne stien som mer spektakulær.
Stien ble opparbeidet av Statkraft og starten av stien går så tett i vannspeilet at den kan
oversvømmes ved en eventuell regulering av vannet opp mot 585 moh. Vi viser til Kvinnherad turlags
høringsuttalelse for ytterligere informasjon om områdets bruk og verdi for friluftsliv.

Figur 1: Stien forbi Rennedalsvatnet er
stiplet inn på kart fra Statens kartverk.
Utklipp her er fra norgeskart.no.
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Naturverdier
Naturmangfoldet i influensområdet er gitt begrenset verdi. Konsekvensene av omsøkt regulering vil
likevel ha konsekvenser som er vanskelig å begrunne med en beskjeden økning i kraftproduksjon. Det
fremkommer i søknaden at antall dager med overløp reduseres med 68% i et normalår. Magasinet
planlegges å fylles i vår-sommerhalvåret og ytterligere redusering i vannføring vil da sammenfalle
med elvevegetasjonens vekstperiode. En utarming av reguleringssonen vil ha negativ effekt på den
stedlige ørretstammen som beskrives å ha «relativt dårlig kondisjon». Det er ellers verdt å merke seg
at konsekvensutredningen for biologisk mangfold foreslår alternativ til HRV og LRV og alternativt
kjøremønster, som NNI anser for å ha mindre konsekvenser for biologisk mangfold. Vi kan ikke se at
dette er vurdert eller nevnt i søknaden.
FNF Hordaland kan ikke se at den begrensete økningen i kraftproduksjon på 0,85 GWh overstiger
konsekvensene av ytterligere forringelse av natur, landskap- og friluftslivsverdier i området. FNF
Hordaland frarår derfor at reguleringen får konsesjon.
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FNF Koordinator Hordaland
FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta vare på natur- og
friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT),
Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening
Bergen lokallag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss
Utferdslag (DNT) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.
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