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Uttalelse vedrørende høring av konsesjonssøknad om overføring av 2 nye
bekkeinntak til Floksefonnvatn innenfor Ulvik statsallmenning.
Vi viser til høringsdokumenter vedr. søknad om tillatelse til å overføre Våtekleivbekkane til lang-Sima
kraftverk innenfor Ulvik statsallmenning.
Eiendomsforhold og rettigheter
Statskog SF er landets største grunneier og eier om lag 60 000 km2 hvorav ca. 27 000 km2 er
statsallmenning. Ulvik fjellstyre forvalter rettene knyttet til jakt, fiske og beite innenfor statsallmenningen.
Statskog SF er grunneier og hjemmelshaver og forvalter de øvrige ressursene som areal, grus/minerealer og
fallrettigheter. Disse kan kun utnyttes dersom de ikke er til vesentlig skade for de som har bruksrett. Før
beslutning tas skal fjellstyre ha uttalt seg, men i denne saken har Ulvik fjellstyre valgt å sende egen
uttalelse. De omsøkte bekkeinntakene ligger på grensen til Ulvik statsallmenning.
Det har vært kontakt med Statkraft og Statskog vedrørende prosjektet tidligere, men det er ikke inngått noen
avtale ennå. Dersom det blir gitt konsesjon for utbygging må det opprettes ny avtaler mellom Statskog som
grunneier og konsesjonshaver om etablering av tiltaket. Siden bekkeinntaket ligger på grensen til
statsallmenningen, vil først en detaljplan vise hvor mye av statsallmenningen som blir berørt av tiltaket
både vedrørende faste installasjoner og midlertidige brukstillatelser.
Det forutsettes at terrenginngrepene blir gjort så skånsomt som mulig med hensyn til naturverdiene i
området og slik at revegiteringsperioden blir så kort som mulig. Det er viktig at plassering av anlegg og
gjennomføring av utbyggingen hindrer framtidige konflikter i forhold til annen bruk av området. Omsøkte
tiltak ligger innenfor sone B i nasjonalt villreinområde (regional plan for Hardangervidda 2011-2025) som
det må tas spesielt hensyn til.
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