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Svar på høring- Folla kraftverk i Folldal kommune
Det vises til brev av 22.04.14, med svarfrist 20.06.14, vedrørende høring av 6 småkraftsaker
nord i Hedmark fylke. Hedmark fylkeskommune har valgt å svare for en søknad pr svarbrev. I
det følgende behandles søknaden om bygging av Folla kraftverk.
Folla kraftverk
Folla kraftverk planlegges i Folla elv i Folldal kommune. Kraftverket er omsøkt som et
elvekraftverk uten ny regulering, men med inntaksdam med bredde 150 m og høyde 13 meter
og rørgate på 300 meter. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1,3 km lang
elvestrekning med planlagt minstevannslipp i perioden 16.04 til 1.10. Kraftverket vil gi en
årsproduksjon på 11,5 GWh. Det er ingen vannkraftutbygginger i elva fra før.
Forholdet til laks og innlandsfiskeloven og vannforskriften
Folla er en sideelv til Glomma. Elva er beskrevet som viktig gyte- og oppvekstområde for
langtvandrende bestander av harr og ørret i Glommasystemet, i tillegg til at den innehar
stedegne stammer av samme arter. At Folla er benyttet av disse langvadrende bestandene er
godt dokumentert, og også omskrevet i søknaden med vedlagte miljøvurdering. Særlig viktig
er disse urørte sideelvene i denne delen av Glommavassdraget, mellom inntaksdammen ved
Høyegga og Røstefoss kraftverk i Glomma, og enda viktigere blir disse områdene dersom
omsøkte Tolga kraftverk blir en realitet, jf. naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning.
Fylkeskommunen mener at miljøvurderingen som følger søknaden er godt utredet selv om det
ikke er utført noen fiskeundersøkelse direkte tilknyttet denne. Det påpekes i utredningen
både utfordringer tilknyttet opp og nedvandring forbi inntaksdam, samt de negative

konsekvensene av redusert vannføring forbi viktige gyte- og oppvekstområder.
Fylkeskommunen har ingen ytterligere bemerkninger utover det som er nevnt i rapporten.
I vann-nett er berørt elvestrekning benevnt med id. nr. 002-1759-R Folla (Grimsbu- samløp
Hausta). Miljøtilstand er betegnet som moderat, hovedsakelig på grunn av gruveforurensing.
Disse forurensingene påvirker imidlertid ikke fisk og fiskeproduksjon i særlig grad i disse
delene av vassdraget, men påvirkningen blir kraftigere nærmere utslippspunktene. Det er i
forbindelse med forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Glomma påpekt behov for
tiltak mot denne påvirkningen, og Folla vil kunne forventes å få bedret vannkvalitet og dermed
bedret forhold for fisk lenger opp i vassdraget med bakgrunn i dette.

Kulturminner
Nyere tids kulturminner
Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser fra nyere tid.
Automatisk fredete kulturminner
Fylkesdirektøren varslet i foreløpig kulturvernfaglig uttalelse av 10.02.2012 at med bakgrunn i
kjente steinalderboplasser lenger ned langs Folla, regnes potensialet for mulige
steinalderboplasser for så stort at det vil være nødvendig med en begrenset befaring på
stedet for å avklare dette. I ettertid er enkelte av de kjente steinalderboplassene avskrevet
som feilregistreringer. Med bakgrunn i de nye opplysningene ansees det ikke som nødvendig
med befaring i saken.
Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner,
derav kulturminner under markoverflaten. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem
meter. Melding om funn skal straks sendes Kulturminneavdelingen, Hedmark
fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.
Samlet vurdering
Etter en samlet vurdering mener fylkeskommunen at tiltakets potensielle negative påvirkning
på forholdene for fisk er så store at søknaden frarådes. Dersom det allikevel gis tillatelse må
det stilles strenge krav til avbøtende tiltak, deriblant krav om velfungerende to-veis
fiskepassasje forbi inntaksdam.
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