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Høring – Søknad om tillatelse til bygging av 8 småkraftverk i Tinn og
Notodden kommuner.
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark har fått til uttale nevnte høring. Høringen er sendt ut til
medlemsorganisasjoner med ønske om innspill i tillegg til at den er behandlet i
kontaktutvalgsmøte 08.05.13. FNF har følgende kommentarer til sentrale problemstillinger:
En eventuell utbygging av de 8 foreslåtte småkraftverkene gir etter vår vurdering store inngrep i
forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved
utbyggingene vil derfor være lav sammenlignet med tilsvarende verdier som disse elvene har i
dag av landskaps- og frilufts- samt naturverdier. Dette området har spesielt betydelige
naturverdier knyttet til naturtypen bekkekløft. Telemark har mange slike elvekløfter som har helt
spesielle vegetasjonssamfunn, og som derfor har svært stor verdi for biologisk mangfold. Fylket
har et særlig ansvar for å ta vare på disse bekkekløftene. Det er vårt syn at vannkraftutbygging i
dette området er spesielt konfliktfylt.
Av de 8 prosjektene det nå er snakk om er det spesielt Kvitåi i Vestfjorddalen vi vil protestere på
at blir bygget ut. Alle som kommer kjørende opp dalen ser denne spektakulære elva som kaster
seg utfor fjellsiden på samme måten som i vestlandsfjordene. Tatt i betraktning det Tinn bidrar
med i «vannkraft-Norge» synes vi Kvitåi kan spares som et symbol på det man tross alt har mistet
ved å legge fossene i rør. Rjukanfossen er stort sett tapt som turistattraksjon; en fortsatt synlig og
uberørt Kvitåi kan være et plaster på såret i så måte. Tinn ønsker å tiltrekke seg turister og
tilhørende aktivitet, da er det viktig å ta vare på de symboler som kommunen kan profilere seg på.
Kvitåi er i så måte et viktig symbol. Vi er også kritiske til utbyggingen av Haukedalsåa da denne
ligger tett opptil området Sjåvatnet og Storefjell som er et fantastisk stykke uberørt natur og et
yndet friluftsområde.
Vårt syn er at er det svært viktig at alle de foreslåtte kraftverksinngrepene i området vurderes
under ett, og ikke enkeltvis. En bit for bit-utbygging av vassdragene vil på flere måter være svært
uheldig, og det vil etter vårt syn være stikk i strid med vanndirektivets mål om helhetlig
vassdragsforvaltning. Hver for seg vil disse utbyggingene kunne gi store negative konsekvenser
for naturmangfold og friluftsliv. Sumvirkningene av alle de planlagte inngrepene vil trolig kunne
bli svært omfattende.

Den foreslåtte kraftverksutbyggingens konsesjonsbehandling må også vurdere verdien i det å ha
en gjenværende intakt vassdragsnatur med kvalitetene dette har for helhetlige landskaps-,
friluftslivs-, folkehelse- og miljøhensyn i samsvar med naturmangfoldsloven.
Forum for natur og friluftsliv Telemark mener at utbygging av slike kraftverk heller ikke vil være
samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft. Energisparing vil etter vårt syn i
fremtiden være viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for friluftsliv og
natur.
Forum for Natur og friluftsliv Telemark, på vegne av; Naturvernforbundet Telemark, 4H
Telemark, Telemark Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund- Telemark.
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