Til NVE v/Kristine Naas
UTTALELSE FRA NHF KONGSBERG VEDR. UTBYGGINGSFORSLAGET FOR KJØRSTADELVA.
NHF Kongsberg er en lokalavdeling av Norges Handikapforbund. Norges Handikapforbund er
funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede
har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å
bidra og delta fullt ut. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men er også opptatt av
å ta vare på medlemmene våre. Per i dag har vi på landsbasis nesten 15 000 medlemmer.
Mange av våre medlemmer er avhengig av rullestol eller annen transport for å kunne bevege seg.
Dette betyr at naturopplevelser i tilknytning til veg er svært viktig for våre medlemmer.
Vegstrekningen mellom Volden og Heistadmoen er kjent for sitt vakre kulturlandskap. Her finnes
velstelte jorder med beitende dyr, flotte gårdsanlegg og ikke minst noen av kommunens fineste
utsiktspunkter mot Numedalslågen samt kommunens skogs- og fjellområder.
Kjørstadelva krysser denne vegen og danner her den meget idylliske Kvennhusfossen.

Fossen er etter hva vi har kjennskap til den eneste uregulerte foss med fritt fall som kan oppleves
nær veg i Kongsberg kommune. Fossen er derfor spesielt viktig for de som kun har mulighet til å
oppleve frie, uregulerte fossefall fra veg.
Utbyggingsforslaget medfører en vesentlig reduksjon av vannføringen i fossen. Vannføringskurvene
før og etter planlagt utbygging i et middels år viser at man vil få stor reduksjon av vannføringen i

Kvennafossen i månedene mai, juni, juli og august etter utbygging. En utbygging vil derfor i vesentlig
grad redusere opplevelsene av fossefallet i de måneder da mange søker ut for å oppleve
naturkvaliteter. Opplevelsen av frie, uregulerte fossefall har meget stor verdi, og denne fossen er
spesielt viktig for de som ikke har fysisk mulighet til å gå i terrenget for å komme fram til slike fosser.
Da denne fossen etter vårt kjennskap er den eneste uregulerte foss i Kongsberg kommune med fritt
fall inntil veg har den ekstra stor verdi.
På grunnlag av dette vil vi anbefale at den planlagte utbyggingen av Kjørstadelva ikke gjennomføres.
Da vil vassdraget, og spesielt det frie, uregulerte fossefallet i Kvennhusfossen, for all framtid kunne
oppleves av alle, uansett førlighet.
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