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Pettersen Steinar
SV: Tilleggsopplysninger for Tverrelvi, Bjørndalen og Togrovi kraftverk i
Teigdalen, Voss kommune

Hei,
Viser til endringer i søknadene til 3 av kraftverkene i småkraftpakken på Voss.
Vi ser at endringene som er foreslått vil redusere konsekvensene ved eventuell konsesjon, men anser
ikke at endringene er av en sånn karakter at de endrer forutsetningene for vår
uttale datert 17.03.2017. Vi fastholder dermed våre konklusjon vedr. omsøkte kraftverk i Teigdalen.
FNF Hordaland kan ikke se at det er forenelig med flere vannkrafttekniske inngrep i Teigdalen basert
på samlet last vurderinger etter natumangfoldloven §10, vi peker spesielt på samlet belastning for
villrein, fuktighetskrevende kryptogamer (blant annet fossefiltlav (EN)), naturtyper som Norge har et
spesielt internasjonalt ansvar for (blant annet rødlistet fosse-eng og fosseberg) og det akvatiske
økosystemet i Teigdalsvassdraget. Vi peker på at ytterligere forringelse av vassdragsøkologien i
Teigdalsvassdraget er i strid med formålet til vannforskriften og reduserer muligheten for at miljømål
nås for Teigdalselva. FNF Hordaland frarår at det gis konsesjon til Storagroe, Togrovi, Tverrelvi og
Bjørndalen kraftverk i Teigdalen.

--------------------------------------Vennlig hilsen
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland

Ørjan Sælensminde
Fylkeskoordinator
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Hei!
Det vises til befaring av søknadene om Tverrelvi, Bjørndalen og Togrovi kraftverk i Teigdalen i Voss
kommune. NGK-Utbygging er søker for alle disse tre prosjektene.
På befaringene ble det fra søkers side presentert justeringer i de tre søknadene NVE har til
behandling. Vi har nå mottatt en beskrivelse og kartfesting av følgende justeringer:





Tverrelvi: To alternative steder for tunnellpåhugg som avviker fra hva som framgår av
søknaden
Bjørndalen: Alternativ kraftstasjonsplassering
Togrovi: Alternativ løsning for overføring av Husegrovi. Det er også presentert et forslag til
alternativ utbygging der inntaket etableres i Togrovi, og hvor overføring av Husegrovi utgår,
og Lambagrovi ikke blir berørt.

Omtale og kart av aktuelle justeringer og alternativer er publisert på sakenes nettsider på
www.nve.no:
Tverrelvi: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6900&type=V-1
Bjørndalen: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6898&type=V-1
Togrovi: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6872&type=V-1
Denne eposten sendes til de høringspartene som uttalte seg til en eller flere av de aktuelle sakene i
første omgang.
Dersom de framlagte justeringer innebærer at det er ønskelig å avgi tilleggsuttalelser til en eller flere
av sakene, må vi ha mottatt disse innen 25.08.2017.
Mvh
Steinar Pettersen
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