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Høringsuttalelseknytt til søknadom utbygging av Klovefossenog Støyldalenkraftverk i
Håtveitåna på Fjonei Nissedalkommune.
Skagerakkraft ønskerå byggeut to kraftstasjoner,Støyldalenog Klovefossenkraftverk, i Håtveitåna
ved Fjone(Nissedal).Elvahar sin kilde i Meselvatnog utløp i Nisser.Meselvatnligg i et naturskjønt
område,rikt på biologi og kulturverdier,rett nord for Kilåvassdrageti Fyresdal.Kilåvassdraget
er
freda for sin naturrikdom,bant annet pga.et rikt fugleliv. Håtveitånaer den sentraleelva i et relativt
stort og uberørt vassdrag.Den flommer fort opp ved regnværog faller raskt når regnværetopphører.
Detaljeneom den omsøkteutbyggingener dokumentert i søknadentil NVE,datert 03.10.2013.
Håtveitånamed Støyldalenog Klovefossenkraftverk bør ikke byggesut. Det er mangegrunnertil det.
Sumvirkningeneblir sværtstore. Ved denneutbyggingenvil alle elvenepå Fjonevære utbygd. Det er
flere sårbareog rødlistaarter i område.
Undertegnedeer grunneieri området og har ikke samtykketi utbyggingeller bruk av veienesom jeg
er deleier i.
Kulturlandskapet
Håtveitåna-vassdraget
er et større område relativt uberørt av moderneinngrep.Landskapeter et rikt
kulturlandskapmed mangespor etter en gammeljordbrukskulturmed seterbruk,høybuer,
heislåtter,jernutvinningog kullbrenning.De mangekullagaen finner i jorda er spor etter mange
branner,sannsynligvismenneskeskaptefor å bedre beitet for husdyr.Områdeter og pregaav uvanlig
mangestore verneverdigegamlefurutre, spart fra hogstsom en del av kulturen i det gamle
jordbrukssamfunnet.Hvade skullebrukestil er ukjent, men mest sannsynligebruksområdevar
tømmer til hus. Vassdrageter preget av jernutvinning,de eldste funneneer sannsynligvisfra 10001200tallet. Områdethar og mangerester etter høybuer,småhytter som vart bruka til å lagre høy, og
seterbuer.De fleste kulturminneneer ikke registrert av riksantikvaren.
Urørt vassdrag
Håtveitånaen del av et større relativt uberørt vassdrag.Vassdragetrepresentereren av de siste,om
ikke det siste,av et stort geografiskområdei kommunensom ikke er berørt av større hytte- eller
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kraftutbygginger.Endel av arealet tilhører kategorieninngrepsfrienaturområderi Norge(INONområder).Det er stor sannsynlighetfor at en kraftutbyggingher vil være spydspissensom åpner opp
for ytterligere utbyggingi området. Det er vanskeligå argumenterfor at en ikke kan byggehytter og
andre innretningerder det fra før er gravdog sprengtut flere tusen kubikkmetermed stein til
kraftutbygging.
Områdeter viktig for reinsdyrog inneharmangeandre viktige naturverdier.Derfor har flere
hyttebyggerefått avslagpå byggesøknaderi området.Når statsforvaltningengir avslagpå å byggeen
liten hytte, er det vanskeligå forstå at en eventuelt kan godkjenneen stor kraftutbyggingi det
sammeområde.
Sumvirkningene
Den totale belastningenav kraftutbyggingi Nissedalkommuneer sværtstor, og de fleste elvenei
kommunener bygdut. I en radiuspå bare 20 km fra Håtveitånaer det mer enn 8 større kraftverk og
en rekkeminikraftverk.Størstedelenav naturen i dette området er påvirket av tidligere utbygginger
på en elle annamåte. Påvestsidaav Nisserer det 6 elver og av disseer 5 alt utbygd,dvs.at 83%av
habitattypeni og langsdissevassdrageneer kraftig forstyrra av tidligere kraftutbyggingi og med at
elveneer tørrlagte. De fleste anlegger bygd ut uten krav til minstevannføring.Byggeren ut den siste
elva,så er 100%utbygd.Enav de viktigestekravenei retningslinjenetil NVEer at en skalvurdere den
totale byggingsbelastningen
i områder,kap. 5.9 sumvirkningene.Sumvirkningeneer sværtstor i det
aktuelle området da alle elvenepå Fjonevil værebygdut om dette prosjektet blir realisert.Det må
være en grenseen stad på kor mye en kan byggeut på et sted. Særligmed en så minimalistisk
konsekvensrapport.
Langrørgate
Utbyggingenkrever ei svært langrørgate.Inngrepetvil værevesentligstørre en vanligfor et
småkraftverkav dennestørrelsen.Kraftverkenevil kreveen rørgatepå hele 4 kilometer og hele 5
kilometer av elva får sterkt redusert vannføring.Det er en uvanliglangrørgatepå et så lite kraftverk,
og på grunn av sin lengdemedfører det uvanligstore naturinngrep.
Synligeinngrep
Inngrepi den øvre delen av kraftverket blir synligfra stor avstand.Her vil anleggetliggei et område
med mye bart fjell, nestenuten vegetasjonog med god utsikt over en stor del av Nissedal.
Stor naturødeleggelsefor lite kraft
Vannmengdeni elva varierer sterkt på grunn av at en stor del av nedbørsområdetbestår av bart fjell i
dagenog tynt jordsmonn.Minstevannføringener og sett så lågt at den blir tilnærmet verdiløsfor
livet i og rundt elva.Et kraftverk produserermest om vanntilførselener jevn og kraftproduksjonen
kan utnyttes på den tid av året hvor prisener god. Er vanntilførselenujevn, som i dette tilfelle, vil
vannutnyttelsenvære langt under optimalt. Mest vann vil kommevår og høst,da det er rikelig med
vann i alle kraftverk og behovet for ytterligere kraft minst. Fjonekraftverk er et stort kraftverk like
ved og en optimaliseringav dette bør kunnegi mere kraft enn denneutbyggingenav Håtveitåna.
Fjonekraftverk har og flere dammersom gir mulighet for jevn produksjonpå den tid av året da
prisener best. Enoptimaliseringav produksjonenpå dette verket bør gi en vesentligstørre gevinst
enn å byggeut et marginaltminikartverk.Vi har ofret sværtmye natur her i bygdafor å få bygd ut
Fjonekraftverk, så det vil værenaturlig å bruke ressursenepå det store kraftverket for å få mest ut
av det i stedet for å byggeut nye urørte naturområder.
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Villrein
Det er mangeflokker villrein i utbyggingsområdetvår og høst,noe som ogsåSkagerakEnergi/ Faun
omtaler i sin rapport. Tellendevillreinarealer bare en teoretisk størrelseog har ingenpraktiskverdi
for dyr eller beite. Avhengigav vær og snøforholdså bruker dyrenehele området fra fjellet og ned til
Nisser.Om våren deler dyrenesegi simleflokkerog bukkeflokkermed noen simler uten kalv.
Bukkeflokkeneer svært bevegeligeog går ofte ned til gårdeneved Nisserog beiter på jordet. Simlene
holder segnoe høyereoppe i terrenget. Det er vanligå se simler med og uten kalv i det påtenkte
utbyggingsområdetom våren,så det er sannsynligatdet er kalvingsplasser
i eller nær det aktuelle
området. Fylkesmannenhar avslått søknaderom hyttebyggingi området bl. pga.av dette er et viktig
villreinområde.
Fisk
Frostølvar tidligere den absolutt bestefiskeelvapå Fjone,men er blitt ødelagtav reguleringer.
Hovedvanntilførselentil Frostøler fjernet og det er ikke satt krav til minstevannføring,så elven er
nestentørrlagt i store deler av året. I tillegg har brukseierforeningenrensketelveløpetog rettet ut
svingeri elva.Med det fjernet de alt som fiskenkan gjemmesegbak. Slikehinder i elva er viktig for å
få en god fiskeelv.Det mesteav dette arbeidet er nok utfør uten kunnskapom konsekvensenfor
fiskebestanden.Det går fortsatt fisk på Frostøl,men det er minimalt i forhold til før utbyggingen.
Håtveitånaer ikke noen spesieltgod fiskeelv,men viktighetenav elva øker betraktelignår andre
nærliggendeelver er tørrlagte av tidligere utbygginger.
Rødlistarterog verdifulle fuglearter i området
Det er med jamne mellomrom observertjaktfalk, hønsehauk,tornskateog andre rødlistarter i det
aktuelle området. RuneBergstrømbeskriveret rikt fugleliv i Kilåvassdrageti 1984 (UIOrapport 79,
Oslo1985).Bergstrømskriv at 104 arter er påvistog 69 arter er konstatert hekkende.Av disseartene
nevnerhan storlom, hønsehauk,kongeørn,hubro og flere hakkespetter.Hannevnerog at det er sett
jaktfalk i området.Meselvatnog området fra Meselvatnned mot Nisserligg ikke langt fra
Kilåvassdraget
og en stor del av fuglenesom er påvisti Kilå-områdeter arealkrevendeog brukar det
omsøkteområdet som en del av sitt leveområde.Fugleneer avhengigav at det ikke skjerstørre
endringeri dette området om de skaloverleve.Jeghar selvbruka mye tid i området og sett mangeav
artene Bergstrømnevneri sin rapport. Jeghar og sett flere sjeldnearter i området, bl. jaktfalk, hubro
og hønsehauk.I det aktuelleutbyggingsområdeter det en rik bestandav orrfugl som er avgjørende
for hekkingav bl.a. jaktfalk og hønsehauk.Det er viktig å understrekeat de fleste fugleneer
arealkrevendeog avhengigav et stort område.Det vil være en stor feil om en tror at en kan bare kan
frede reirgropaog på den måten verne fuglen.Mangefuglearter må ha et rikt utvalg av viktige
biotoper i et relativt stort områderundt hekkeplassenom de skaloverleve.Uten dette risikerervi at
de saktedør ut over tid. Det som gjør det vanskeligå vurdere leveområdetfor fugl er at de ikke
plutseligforsvinnom en fjerner viktige biotoper. De kommer heller ikke tilbake umiddelbartom en
leggtil en kritisk biotop. Det som skjer i praksiser at om en fjerner kritiske biotoper for en art vil
antall individer av arten saktegå nedoverover tid uten en påviseliggrunn.Det er mye som tyder på
at bestandenav fugl har gått ned i området mellom Nisserog KilandsidenBergstrømgjorde sine
observasjoner.Det er sannsynligat en utbyggingvil svekkebestandenytterligere.
Verdi for forskningen
Områdetmellom Napevatnog Kilandhar stor vitenskapeligverdi. Områdeter relativt godt kartlagt
på 70- og 80-tallet i forbindelsemed planer om tidligere vannkraftutbygging.Et resultat av de
vitenskapeligeundersøkelsenevar at Kilåvassdraget
ble vernet. Det vil væreav stor vitenskapelig
verdi å kunnegjennomførede sammevitenskapeligeundersøkelsenepå nytt nå og sammenligne
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tidligere resultatenefor å sjå endringenei individ og artsmangfoldetover tid. Det er ikke lengreså
mangegeografiskeområderder det er relativt smånaturinngrepog hvor en samtidighar gamle
bestandsdata.Kunnskapenom denne habitattypenog hvordan den endrer segover tid er mangelfull,
så området er av stor verdi for naturforskningen.Områdeter særliginteressantmed tanke på at
dette var et områdesom har fått mye sur nedbør.Det er interessantfor vitenskapenå følgemed på
hvordannaturen endre segetter at mengdensur nedbører reduserti den seneretid. Nye større
inngrepsom en kraftutbyggingvil redusereden vitenskapeligeverdien av området.
Forskningpå virkningeneav kraftutbygging
Kraftutbygginghar medført svært store naturinngreppå Fjonei de siste50 år. Størster endringene
knyttet til utbyggingenav Fjonekraftverk. Konsekvensen
av utbyggingeneer derimot ukjent.
Hvordanpåvirkeren kraftutbyggingfuglelivet, smågnagerbestanden,
insekter,livet i vannet m.m.?
Selvom mangeav disseartene er vanligeog ikke utrydningstruai segselv så er mangerødlistaarter
helt avhengigeav en rikelig forekomst av dissevanligeartene for å overleve.Enreduksjonav noen av
de vanlige,grunnleggende,artene kan få hele økosystemettil å kollapse.Interessantespørsmålå
undersøkerer hvordanpåvirkerden store vannkraftutbyggingeni området bestandenav disse
vanligeartene. Hvordanendresvannsmengde,kvalitet og eksistens,segetter en utbygging?
Det er naturlig å lære mest mulig om konsekvensenav de utbyggingenesom er gjennomført,før en
byggerut nye urørte vassdrag.I Nissedaler det nestenikke utført forskningpå konsekvensenav en
kraftutbyggingfor vannkvalitet,plante- og dyrelivet i og rundt elvene.
Søknadog rapport fra FAUNNaturforvaltning
Rapportener svært dårlig,nestenverdiløssom et grunnlagfor å vurder de biologiskekonsekvensene
av en utbygging.Det er bare å ta segen søndagstur,så finn en flere lavarter langselveleiet enn de
som er oppført i artslistenfra Faunnaturforvaltning,som eksempellyserklippepulverlavgult på stor
avstand.Dersomen bare lagerliste over et lite utvalg arter vil en ganskesikkert ikke finne de mest
verdifulle artene. Feltarbeideter utført på en tid av året der en umulig kan finne mangefuglearter.
Vannlevendearter, som er de en primært kommer til å utrydde, er ikke kartlagt. Rapportennevner
en rekke ting som kan væretil nytte for utbyggeren,men lar væreå nevnede fleste argumentermot
utbygging.I rapporten er det mye synsingog gjetninger,og lite fakta. Gjetningerog synsinggir
sjeldenet riktig bilde av virkeligheten.Rapportener mer egnet til å skjulevirkelighetensbiologiske
mangfoldenn til å opplyseom den. Det er vel derfor retningslinjenefor småkraftverker laget som de
er, Olje og energidepartementetønskervel å skjulekonsekvensenav sin politikk for offentligheten.
Enslik rapport kan kanskjeforsvaretshvis det er snakkom enkeltesprette naturinngrepetav svært
liten skala,men her er det snakkom å byggeut det mesteav elvehabitatenei et stort geografisk
områdeog da må en kreveen helt annenkonsekvensutredning.
Det er den samleteutbyggingensom
har konsekvenserfor naturmiljøet og ikke bare denneene. Av den grunn må og
konsekvensrapporten
vurdere den samletebelastningenpå miljøet og ikke bare denneene
utbyggingen.
Konsekvensutredninger
av dennetypen resulterer i er en uønsketbit-for-bit forvaltning som heller
burde vært vurdert mer helhetligog langsiktig.Resultateter et en mister styringenpå
naturforvaltningeni Norge.
Når en leser konsekvensrapporten,
så får en det inntrykket at SkagerakEnergiantyder, at naturen
her på Fjoneer så belastet/ skadetav bådesurnedbørog kraftutbyggingfra før, at et anleggtil kan
ikke gjøreskadenverre. Det er selvsagtfeil.
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Bortfall av genetiskmateriale/ genetiskvariasjon
Genetiskvariasjonblir helt kritisk for en rekkeforskningsfelti tiden fremover. Bådei medisinog
industriell forskningvil kjempeom de genetiskeressurseri tiden fremover. Da er det uklokt å
øydeleggeressursenefør de er kartlagt. I det minste bør en kartleggeden genetiskevariasjoneni
elva før den byggesut. Det er syndat byråkrater,politikere og folk flest ikke har tatt innover seghvor
verdifullt det biologiskematerialet og det lageretgenetiskeressurseri naturen er. Det er dette som
er grunnlagetfor bioteknologiforskningensom skalbl. gi ossmedisinmot kreft og andre alvorlige
sykdommer.Mister vi deler av lagret av genetiskvariasjonmister vi mulighetentil å bruke denne
genetikkeni forsøketpå å lagemedisinfor å bekjempealvorligesykdommer.
Det er først når senser jorden fra månen,at en forstår hvor lite og sårbartdet biologiske
ressursgrunnlageter her i verden.
Generelt
Det er ei veldiguheldigutvikling en ser i forvaltningaav mindre vassdrag.Grunnener at det mangler
en grensefor hvor stor andel av elveneog bekkenei et områdesom ikke skalbyggesut. Fraet
naturforvaltningssynspunkt
ville det være bedre å hente mere energifra færre vassdrag,sidendet
særliger den massiveutbyggingenav en sårbarebiotoper som er uheldig.Størstedelen av
biomangfoldetfinst i og nær elver og bekker,arealersom nå blir bygd ut i stor stil. Det er bedre å
byggedammero.l. i noen vassdragfor å hente ut mere energifra disseog dermedspareandre
vassdrag.Problemeter at appetitten på nye vassdrager like stor uansett hvor mangevassdrageller
hvor mye energi som er henta fra andre tidligere utbygdevassdrag.Resultatetav denne politikken er
at habitattypenelangsvassdrageneblir dramatisksvekket.Det er katastrofefor norsk natur da disse
er de mest artsrike.Miljødirektoratet, før Direktoratet for naturforvaltning(DN),er klar over dette
problemet og har ved gjentatte anledningerargumentertfor en mer edrueligutnytting av mindre
elver og vassdrag.Høsten2011 gikk direktør JanneSollieut i pressenmed budskapetom at DN ville
åpne opp for en utbyggingog effektiviseringav kraftanleggi større elver for på den måten spare
mindre elver. Tekniskukebladskrev14. okt. 2011 følgende,«Direktoratetfor naturforvaltninghar
tatt valgetmellom pest og kolera. DirektørJanneSollievarsleren oppmykningi synet på større
vannkraftutbygginger.»Videreskriverde «Hellerstort enn smått - de godekraftprosjekteneer de
som gir mangekilowattimer og lite naturskade.Vår erfaring er at vindkraft og småkraftgir lite kraft
og mye naturødeleggelser.Derfor vil vi heller diskuterestørre vannkraftanlegg.Med modernevilkår
og moderneutbyggingkan dette bli mye mer gunstigenn mangesmåanlegg,som i tillegg krever mye
infrastruktur i form av veier og kraftlinjer, sier Sollie».Kraftutbyggerneprøver med alle midler å
minskeden visuelleeffekten av utbyggingen,men for biologiener det tap av leveområdeog genetisk
variasjonsom er den størsteskadevirkningen.Den genetiskevariasjoner sårbari mindre elver da
organismenei elva er isolert og ikke kan flytte segover til ei annaelv på en enkel måte. Det som og
er svært uheldiger at en taper genetiskvariasjonuten at en kartleggerhvilke verdier en har mistet.
Energi
Jordaer full av energi,99%av jordasmasseholder en temperatur på over 1000°Celsius.
MassachusettsInstitute of Technologylaget i 2006 en rapport «TheFuture of GeothermalEnergy»
der de dokumenterteat USAlett kunnedekkesine energibehovbare med jordvarmeinnen relativt
kort tid. I tillegg kommer solenergisom ogsåer en stor energikilde.Beggedisseenergikildenehar et
lite biologiskfotavtrykk. Bådevindkraft og småvannkraftverkgir store naturinngrepi forhold til
utbytte i kW. Enbør derfor satsepå energitypersom gir de minste skadevirkningene.
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Konklusjon
Dennehøringsuttalelsener i stor grad baserpå tips og innspill fra en rekkeforskeremed god
kunnskapom biologifaget. Fellesfor alle er at de mener at dissekraftverkeneikke bør bygges.
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