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Norges Miljøvernforbund (NMF) krever avslag på søknaden om
kraftutbygging av Sandvassåna kraftverk.
NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør
stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornybar
energi innen 2020 med god margin med de søknadene på vann og vindkraft
som det allerede er gitt en godkjenning til en utbyggelse for. Norge har også
12-15 TWH i overskuddskraft hvert eneste år, og det er derfor helt
unødvendig å bygge ut mer av vår urørte natur. Dette og vissheten om at
Norge kun har ca. 10 % urørt natur/villmark igjen på landsbasis som ikke
er påvirket av menneskelig aktivitet gjør at all ny kraftutbygging nå må
stoppe. Er man av den oppfatning av Norge allikevel må produsere mer
kraft, så er NMF meget opptatt av at en utskifting, og oppdatering av de
gamle turbinene på de eksisterende vannkraftverkene, og som er meget
gamle må skje før en kan begynne å tenke på å legge nye bekker og
vassdrag i rør. Dette er et absolutt krav fra NMF.

http://www.dagbladet.no/nyheter/i-sor-norge-er-nesten-all-villmark-heltborte/62709471

Spesielle grunner til at det ikke må godkjennes en utbygging av
Sandvassåna vassdraget.
Sandvassåna er en av seks tenkte utbygginger i området hvorav 3 allerede
er godkjent utbygd av NVE. De 3 som er godkjent er Sågåna, Kreppingsdalen
og Ullstadåna. NMF er av den klare oppfatning av nå er det nok. De 3 siste
tenkte utbyggingene i samme området må nå avslåes med den begrunnelse
fra NMF av at slike perler av noen vassdrag begynner å bli en sjeldenhet her
i landet. NVE må se naturverdien av at disse små elvene og bekkene får stå
urørt for oss som er glade i naturen og våre etterkommere, og Norges
renomme` som et land hvor naturen settes høyt, og som er det vi liker å
promotere oss som til ovenfor turister som besøker oss.
Sandvassåna og Sandvannet er blant de siste ikke-utbyggede vann og
elveløp i Hjelmeland Kommune. Utbyggingen vil demme opp elven, og en
del av elvebredden vil bli oversvømmet. Vannet vil forsvinne fra
Sandvassjuvet som ikke bare har en lokal verdi, men som også er av en
nasjonal verdi. Sandvassjuvet er en unik geologisk formasjon som stammer
fra nedsmeltingen av isen i siste istid, og er et resultat av en Jøkulhaup.
Slike juv er meget sjeldne også i en internasjonal sammenheng. Elveløp
som Sandvassåna er i tillegg rødlistet som nær truet. Sandvassåna renner ut
i en vakker foss, som ligger rett nedenfor stedet hvor Clements Kraft
planlegger en 4 meter høy demning, og denne fossen vil sannsynligvis
forsvinne ved en utbygging. Verdien av dette området sett opp mot
Naturmangfoldloven tilsier at en kraftutbygging vil gå mot lovens hensikt
om bærekraftig forvaltning og beskyttelse av sjeldne naturtyper.
NMF vil også legge til at Clements Kraft NNI-rapport 461 er meget
mangelfull når det gjelder undersøkelsen av sjeldne arter, og den står i en
grell kontrast til fylkesmannens undersøkelse som i motsetning til Clements
krafts undersøkelse viste at det finnes til sammen 27 rødlistede arter i
kategori c. I Clements Kraft rapport NNI 461 er det ikke funnet en eneste
en.

NMF ser at dette er en gjenganger når rapporter blir laget av biologer
på oppdrag fra kraftselskapene. Dette er noe NVE må ta tak i. Enten får
ikke de innleide biologer god nok tid i felt til å undersøke hele
influensområdet grundig, eller så blir rapportene «vasket» slik at det blir

lettere å få igjennom en godkjenning av søknaden. NMF ser meget
alvorlig på at undersøkelsene når det gjelder artsmangfoldet ikke blir
gjort grundig nok. Dette kan føre til at sjeldne naturtyper, og også at
rødlistede arter blir utryddet på flere plasser NVE har gitt sin
godkjennelse til at en utbygging kan skje.
NMF vil også påpeke at det alltid er en fare for teknisk svikt, eller planlagt
avvik som medfører at minstevannføringen brytes med store konsekvenser
for anadrom fisk, bunndyr og planteliv, i og rundt elven Sandvassåna.

Konklusjon:
Sandvassåna og sandvassjuvet bør fredes som en del av en nasjonalpark,
natuturreservat eller landskapsvernområde. Denne fredningen må
inkludere elveosen og fossen nedenfor juvet. Dette området er som et lite
reservat omgitt av vassdrag som er regulert. Dette er også det siste området
som kan klassifiseres som urørt natur, og det større uberørte fjellvatnet.
NMF er imot at Clements Kraft A/S får tillatelse til å bygge ut
vassdraget Sandvassåna på et prinsipielt grunnlag, og på grunn av
ovennevnte punkter.
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