Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 118 (1991-92).
Verneplan IV for vassdrag.
Objekt 030/1 Frafjordelva
Fylke:
Rogaland
Kommune:
Gjesdal, Forsand
Nedbørfelt:
178 km2
Kraftpotensial:
500 GWh
Samlet plankategori:
III
Kontaktutvalgets viser til at nedbørfeltet er del av et større, nesten uberørt naturområde med stor verdi
for tradisjonelt friluftsliv. De øverste deler av vassdraget er overført til Fløyrlivassdraget, og bygget ut
mot Lysefjorden. Utvalget peker på de store verneverdiene innenfor naturvern og kulturvern samt type
og referanseaspektet, og foreslår at objektet tas med i verneplanen. Utvalget mener imidlertid at
flomvannet fra Store Hogavatn og ved damstedet i Blåstøldalen kan føres til Fløyri og gi en bedre
utnyttelse av eksisterende kraftverk der.
Norges vassdrags- og energiverk støtter utvalgets forslag.
Gjesdal kommune går imot forslaget om vern. Dersom vassdraget mot formodning likevel blir vernet,
forutsetter kommunen at vernebestemmelsene må tilpasses de lokale forhold slik at det skaper minst
problemer for utnytting av arealene til jordbruksvirksomhet. Kommunen forventer også kompensasjon
for bortfall av fremtidige konsesjonsavgifter mv. idet en viser til konkrete kraftutbyggingsplaner,
kommunens svake økonomi og at ikke-utbygging vil være resultat av en totalvurdering ut fra regionale
og nasjonale interesser og ikke hensyn til den lokale befolkning.
Forsand kommune har ingen merknader til forslaget.
Maudal kraftverk er imot vern av hele vassdraget. De mener at ved en moderat justering av
verneplanen der Lauvvatnet, Valevatn, Fodnastølsvatn og Stølsvatn holdes utenom, vil 250 – 300
GWh kunne realiseres uten å berøre Fidjadalsvassdraget med Månafossen.
Lyse Kraft har ingen merknader til verneforslaget.
Fylkeslandbrukskontoret og Fylkesmannen i Rogaland støtter forslaget om vern på de gitte premisser
kontaktutvalget foreslår.
Naturvernforbundet og Stavanger Turistforening og andre naturvern og friluftsorganisasjoner mener
vassdraget må vernes uten forbehold.
Olje- og energidepartementet viser til verneplanens nasjonale karakter og målsetting, og tilrår at
Frafjordvassdraget vernes nedenfor de eksisterende overføringssteder ved Store Hogganvatn og i
Blåstøldalen. Dette vil kunne åpne muligheten for en vurdering av ytterligere flomvatn overført til
Fløyrli. Når det gjelder Gjesdal kommunes merknader om restriksjoner på bruk av nedbørfeltet og
økonomisk kompensasjon, viser departementet til den generelle omtalen av disse sakene i
proposisjonens generelle del.

