Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 89 (1984-85)
Verneplan III for vassdrag, side 63.
OBJEKT NR. 45
LIFJELLOMRÅDET vassdrag nr. 87
Fylker:
Telemark.
Kommuner:
Bø, Notodden, Seljord, Hjartdal, Sauherad.
Areal nedbørfelt:
725 km2.
Skoggrense:
90 – 1 080 moh.
Areal under denne:
80 %
Middelvassføring:
Hørteelva (nedbørfelt 160 km2) 5,1 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 16 – 1 415 moh.
Jordbruksareal:
49 000 da.
Dyrkingsjord:
14 000 da.
Produktivt skogareal: 421 000 da.
Kraftpotensial:
67 GWh, kostnadsklasse III.
Kontaktutvalget uttaler at Lifjellområdet ligger vel til rette for friluftsliv og ligger gunstig til i forhold
til relativt store befolkningskonsentrasjoner. Det er registrert meget store kulturvitenskapelige
verneverdier i området. Også de naturvitenskapelige kvaliteter er av betydelig omfang.
Kontaktutvalget anser det for viktig å beholde dette ettertraktede friluftsområdet mest mulig uberørt og
tilrår derfor at objektet gis varig vern.
Hovedstyret slutter seg til Kontaktutvalgets tilråding om at vassdrag i Lifjellområdet bør gis varig
vern.
Hjartdal kommune slutter seg til Hovedstyrets vedtak om varig vern av Lifjellområdet.
Telemark fylkeskommune uttaler at så vidt gjelder Lifjellområdet bør Grunnåi tas ut av planen for varig
vern og vurderes nærmere i konsesjonsbehandling.
Skiensfjorden kommunale kraftselskap (SKK) understreker at en overføring av Grunnåi til Sundsbarm
kraftverk er en meget skånsom form for utbygging, idet man unngår enhver form for regulering av
vannene på Lifjell. Det pekes på at det eneste miljøinngrep som finner sted er en delvis tørrlegging av
Grunnåi på en strekning som bare delvis er tilgjengelig, idet elva for øvrig går i et nesten utilgjengelig
juv. Videre pekes på at selve Grunningsdalen som blir berørt av utbyggingen ikke er et uberørt område
i dag, idet Statskraftverkenes dobbelte 300 kV-linje passerer langs dalføret.
SKK finner det vanskelig å forstå at en så skånsom utbygging kan medføre miljøinngrep av betydning.
Det vil bl.a. praktisk talt være umulig å registrere denne utbygging for eksempel for vinterturister. Det
er spesielt vanskelig å se noen nevneverdig sammenheng mellom Grunnåiprosjektet og mulige
kulturvitenskapelige interesser i området. SKK viser til brev fra Telemark Bonde og Småbrukarlag av
25.1.1984 og uttaler at de ikke kan se noen sammenheng mellom dette prosjektet og
jordbruksinteressene. SKK konkluderer med at Grunnåiprosjektet tas ut av objekt nr. 45 –
Lifjellområdet, og at prosjektet med tiden gjøres til gjenstan for vanlig konsesjonsbehandling, slik at
man på et bedre grunnlag kan fastslå miljøvirkningene ved dette spesielle prosjekt.
Departementet tilrår varig vern av vassdrag i Lifjellområdet. Området er et ettertraktet friluftsområde
som det er viktig å bevare mest mulig uberørt.

