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HERREFOSS KRAFTVERK AS, SØKNAD OM LØYVE TIL Å BYGGE HERREFOSS KRAFTVERK I
BØ KOMMUNE. Ref.: 201206788-8.
Søknad fra Herrefoss Kraftverk AS datert 29.01.2016 og høringsbrev fra NVE datert 11.02.2016.
I konsesjonssøknadens sammendrag viser utbygger til at inntaksdammen vil føre til en viss
oppstuvning på vel en tredjedel av elvestrekningen mellom Herrefoss og seljordsvannet. Tiltaket vil
etter dette være negativ for storørretsom gyter på denne strekningen.
Tiltaket vil også være negativt for elvemusling og strandvegetasjonen. Fosskall og vintererle kan
miste reirplasser.
Herrefoss som landskapselement vil miste mye av sin verdi store deler av året. Tiltak vurderes som
middels negativt i biologisk mangfold.
Ut fra vurderingene bør samla konsekvens være sterk negativ.
I 2006 forpliktet Norge seg til å implementere EU`s Vanndirektiv. Etter dette er det utarbeidet en
ŶŽƌƐŬǀĞƌƐũŽŶĂǀĚĞƚƚĞĚŝƌĞŬƚŝǀĞƚ͟sĂŶŶĨŽƌƐŬƌŝĨƚĞŶ͕͟ŽŐĚĞƚĞƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĞŶĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌ
vannregion Vest-Viken 2016-2021. Viser her til forvaltningsplanens kapittel 2.5 vedr. Telemark;
regional plan for reiseliv og opplevelser.
Norconsult AS og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har utarbeidet rapporter i forbindelse
med kartlegging av Vallaråi i Seljord (NINA Rapport 1233). Norconsult sin rapport er utarbeidet i
forbindelse med kartlegging av fisk og elvemusling i forb. med utbygging av Oterholtfoss kraftverk
som vil ligge nedstrøms Herrefoss.
Herrefoss Kraftverk og Oterholtfoss Kraftverk baseres på at reguleringsregimet som gjelder for
Sundsbarm Kraftverk skal fortsette som i dag.
Det er også utarbeidet er rapport fra Faun Naturforvaltning AS som på oppdrag fra Kviteseid
kommune, Seljord kommune og Tokke kommune, krever revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm
Kraftverk i Seljord.
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Vil også for denne utbyggingen vise til NVE Rapport 49ͬϮϬϭϯ͟sĂŶŶŬƌĂĨƚŬŽŶƐĞƐũŽŶĞƌƐŽŵŬĂŶ
ƌĞǀŝĚĞƌĞƐŝŶŶĞŶϮϬϮϮ͘͟
Rapportens side 105, 016.CZ Seljordsvassdraget med sentral dekning Vallaråi, Dalaåi, Bøelva,
Seljordsvatn og Flatdøla.
Samlet verdi påvirkning er her klassifisert til 5 og prioritering kategori 1.1.
Viser til Faun Rapport 039-2012, vedr. biologisk mangfald.
Utløpet av Seljordsvatnet er kjent som ei god fiskeelv, og det er storørret fra Hagadrag til Herrefoss.
Faun rapporten viser i vedlegg 12 til at det ikke ble observert storørret i de siste undersøkelsene.
Er undersøkelsene utført grundig nok ?
I rapportens samla vurdering kap. 11, mangler konsekvens for fisk.
Det er konsekvenser for brukerinteresser men ikke for fiskelivet.
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Ber NVE stoppe videre arbeid med Herrefoss Kraftverk og det må utarbeides bedre
konsekvensutredinger for det biologiske mangfoldet.
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