Høringsuttalelse i forbindelse med kraftutbygging i
Hjelmeland kommune.
I flere år har jeg deltatt som frivillig medarbeider på den
norske kirkes feiring av Skaperverkets dag.
Det har vært flott å få være en del av det kirkelige fellesskapet.
Det har gledet meg å merke Kirkens engasjement for miljøvern og
innsats i å bevare naturen og jorden som vi lever på.
Når jeg så leser at Clemens Kraft AS eiet av Opplysningsvesenets
fond, der kirken er største eier, har søkt om kraftutbygging av den
siste uberørte naturen i Hjelmeland, blir jeg sterkt provosert.
Jeg reiser også en prinsippsak om kirken er tjent med å ha
økonomiske interesser i kraftselskap som går inn for å ødelegge
naturen i strid med kirkens formålsparagraf.
Jeg kan ikke med min godeste vilje klare å se hvordan Den norske
kirke mener at ord og handling henger sammen.
Dette er ikke å ta vare på skaperverket, snarere tvert i mot.
Kirken blir da som eier en av de ødeleggende kreftene, som
legitimerer rasering av siste rest av uberørt natur i Rogaland, i
Hjelmeland spesielt og Norge generelt.

I Opplysningsvesenets fond sine egne etiske retningslinjer trekker de
frem viktigheten av å ta vare på skaperverket.
Jeg synes ikke det er riktig at kirken skal føre et korstog mot vår siste
uberørte natur. Det handler om kristen etikk, moral og god
forretningsskikk. Clements kraft står til stryk på vegne av sin eiers
verdigrunnlag . I tillegg eier sveitsiske kapitalinteresser, 49,9% av
Clemens- som etter mitt skjønn ikke gjør saken særlig bedre. En
en annen factor er grønne sertifikater, som kan sees på som en
statlig subsidiering og rasering av uberørt natur.
Clemens kaller dette prosjektet "Hjelmelandspakken".
Sandvatnet i Hjelmeland, som er det siste uberørte høyfjellsvannet
på Sørvestlandet og i Rogaland, er ingen ”pakke”.

Det er et yndet utfartsområde sommer som vinter.
I tillegg til oppdemming av Sandvassåna, vil Clemens Kraft også bygge
ut Hiafossane, Sendingsfossen opp mot Viglesdalen og Rykanfossen.
Disse er blant de mest besøkte og populære turistmål i Rogaland.
Naturen vil bli sterkt skadelidende og ødelagt for sin egenverdi og for
fremtidige generasjoner, derfor stiller jeg meg undrende til hvor
Kirkens handlekraft er?
Jeg etterlyser Kirkens holdning. Derfor oppfordrer jeg på det
sterkeste, at Stavanger bispedømme ved biskop Ivar Braut, tar tak i
dette og viser ansvar og handlekraft og får stoppet disse
utbygningene.
La styret i Opplysningsvesenets fond be Clemens trekke hele
”Kraftpakken” tilbake og beskytte denne siste uberørte natur for
nåtidens og fremtidens generasjoner, ikke bare i Rogaland men i hele
landet.
Vi må verne om skaperverket for hver og en av oss har et etisk ansvar
både privat og i arbeide.
Vi som mennesker er med-forvalter av Guds skaperverk.
For gjennom handling og ikke bønn alene, kan vi reversere og
motarbeide de ødeleggende kreftene, som Clemens kraft her
representerer.
Be Clemens trekke sine 3 søknader da disse ikke er i tråd med
Vassdrag og reguleringsloven §8, som sier at
fordelene må være større enn ulempene, ved en kraftutbygging.
Det er utbygget 80% av vannkraftressursene i Rogaland.
De tre omsøkte prosjekter har svært liten betydning for
kraftforsyningen og står derfor ikke i forhold til naturødeleggelsene.
Attraktive fosser og store uberørte fjellvann er en knapp ressurs i
dagens Norge og har tilsvarende høy samfunnsverdi, mens elektrisk
kraft har liten verdi siden det er stort overskudd i dagens marked.
Myndighetene (NVE) må således være særdeles restriktive med å gi
nye konsesjoner når ulemper skal veies opp mot fordeler.

Nok av skaperverket er ødelagt for evig tid.
Det holder nå.
Dette er min bønn til Den Norske Kirke, at de bruker sin eiermakt til å
trekke seg fra utbyggingene, da dette er noen av de siste uberørte
naturperler i Rogaland.
Gud er i mennesket, som mennesket er i Gud.
Gud er i naturen, som naturen er i Gud. Vi er ikke adskilt fra naturen
men en del av den.
La oss være Guds hender, øyne og ører på jorden og være vårt ansvar
bevisst. Gjennom omsorg og handling skaper vi forandring.
Jeg vil avslutte med et dikt som er en hyllest til Sandvatnet og den
hellige naturen.

SANDVATNET
FORSVARSLØS, VENTENDE PÅ SIN SKJEBNE
SANDVATNET FOLDER SINE HENDER
DET ER TANKER HUN SENDER, LIGGENDE PÅ SINE KNE
AT HUN BER NÅ , ER LETT Å SE
SNØ OG IS HOLDER HENNE FAST, OM LITT VIL HUN REISE SEG OG ALT
FALLER PÅ PLASS
HENNES ELVER OG ÅER ER FYLT MED TÅRER
KJENNER REDSEL FOR MONSTERETS KLØR
HUN ER REDD ET HJERTE SNART ER VED Å STANSE
HENNES BARN UTEN NÆRING, FORLATT TIL Å DØ

HVORFOR?
JA DU KAN GJERNE SPØR
HÅPET DET LEVER SOM AVTRYKK I SNØ
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