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Uttalelse Solheimsdalen kraftverk (NVE saksnummer 201306648)
Forum for natur og friluftsliv frarår Solheimsdalen kraftverk slik søknaden foreligger..
•
•
•
•
•

Konsesjonssøknaden redegjør ikke for friluftslivsinteresser og verdier i område.
Rørgaten vil krysse en kartlagt naturtypelokalitet på 25 daa av åpen myrflate.
Tiltaket vil påvirke to andre lokaliteter av rødlistede naturtype som Norge har et internasjonalt
ansvar for – bekkekløft og fosseberg.
Landskapskonsekvenser for Brekkefossen som omtales «som eit markert landskapselement» er
ikke drøftet.
Det fremgår av konsulentrapporten at det er usikkerhet knyttet til om foreslått minstevannføring
vil være tilstrekkelig grunnlag for fisk og elvefugl. Tiltakets samlede negative konsekvens for
natur og biomangfold settes til middels.

Forum for natur og friluftsliv peker spesielt på omsøkt rørgatetrase gjennom kartlagt naturtype åpen
myrflate. I tillegg understrekes friluftslivsinteresser og verdier som ikke fremkommer i søknaden.
Konsulentrapporten understreker at det vil være vanskelig å implementere avbøtende tiltak som sikrer
en høy vannstand i myren etter en utbygging da en som omsøkt vil anlegge en stor grøft tvers gjennom
hele myren. Myrens økologiske funksjon vil reduseres – myr er viktig som habitat for blant annet fugl, et
slikt inngrep vil også redusere myrens funksjon som karbonlager.
Miljødirektoratet og landbruksdirektoratet publiserte 2. februar 2017 en plan for restaurering av
våtmark i Norge (2016-2020). Norge har internasjonale forpliktelser gjennom konvensjonen for biologisk
mangfold, operasjonalisert gjennom Aichi-mål 15, om å restaurer minst 15 prosent av forringende
økosystemer innen 2020. Planen for restaurering av våtmarker vil være en viktig del for oppnå målet,
samtidig vil planen også være en del av regjeringens klimatiltak. Myr og annen våtmark er i henhold til
NOU 2013:10 redusert med mer enn 1/3 på 80 år. Restaurering er viktig, men det er mer
kostnadseffektivt å unngå skade. Spesielt når tiltakets fordeler er begrenset.

Forum for natur og friluftsliv
Hordaland
Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen
☎ 55 33 58 19 / 40 49 70 74

 hordaland@fnf-nett.no
 www.fnf-nett.no/hordaland

Side 1 av 3

forum for
natur og
friluftsliv
Friluftsliv
Deler av tiltaksområdet er innenfor Tysnesfjellet friluftslivsområde (figur 1.) Området inngår i
kommunens kartlegging av friluftslivsområder og ble verdisatt til svært viktig i 2016. Området var også
inkludert i den regionale friluftslivskartlegginen som ble ferdigstilt i 2008 – også i denne kartleggingen
ble området vurdert som svært viktig.
Turer i området beskrives i kartet «Vandring Tysnes» (Figur 2.)

«Parkeringsplassen i Solheimsdalen er eit av dei mest brukte utgangspunkt for turar
på Tysnesfjellet, både sumar og vinter. Parkeringsplassen har om lag 80 plassar, samt
ei informasjonstavle. Solheimsdalen er også eit flott utgangspunkt for ski. Her er det
skianlegg med lysløype. Det er også gode førehold for terrengsykling, fjellklatring og
kanopadling i området. Området omfattar eit variert landskap med både
høgfjellsnatur og frodige, sørvendte lauvskogslier. Blandingsskog (hovudsakleg bjørk,
furu og planta granskog) og ein rik førekomst av plante- og dyreartar. Området er
elles myrete med mange vatn.»
(http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00010510)

Figur 1: Utdrag hentet fra naturbase som viser deler av friluftslivsområde Tysnesfjellet
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Figur 2: Parkeringsplassen i Solheimsdalen er utgangspunktet for turer på Tysnesfjellet sommer som vinter

Med vennlig hilsen
Ørjan Sælensminde
FNF Koordinator

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
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 Hordaland fylkeslag, 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.

ELEKTRONISK KOPI
Tysnes kommune
Hordaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Hordaland
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