VEDLEGG 2 - Avklaringer i forhold til reetablering av reinsdyr i anleggsperioden

Det kommer frem av de fleste høringsinnspill at det er uønskelig med anleggsaktiviteter i tenkt
reetableringsfase av villrein i Gravdalen.
Hele poenget med planendringssøknaden er å starte utbygging før reetablering – dette er slik vi ser
det en enda bedre løsning enn om vi skulle bygd ut iht opprinnelig tildelt konsesjon med villrein til
stede.

I tillegg er det også komt innspill på at villreinstammen skal innføres i 2023 og at utbygging må forsøkes
ferdigstilles innen den tid. Slik vi har oppfattet det, er det en intensjon om at dette arbeidet skal starte
opp i 2023. Men det er hverken besluttet en faktisk dato, sagt noe om hvor lang tid en reetablering vil
ta, eller når og hvor dette blir aktuelt for Gravdalen. Det er også naturlig å anta at skrantesjuken som
nå er påvist på Hardangervidda etter all sannsynlighet vil utsette reetableringen ytterliggere. Vi mener
derfor at forholdene ligger godt til rette for å fullføre anleggsfasen før reetablering tar til.

Det er også komt innspill om at driftsfasen av kraftstasjonen vil være problematisk for villreinen og
samtidig kreve nye restriksjoner til utbygger. Østfold Energi er ikke enig i dette og viser til
restriksjoner i opprinnelig konsesjon. ØE mener at endringene i planendringssøknaden ikke utløser
nytt behov for restriksjoner (bl.a. også utdypet i vedlegg 1). De fleste forutsetninger for restriksjoner
under anleggsfasen var på bakgrunn av at det var villrein i tiltaksområdet - noe det ikke er i dag. At
det nå i tillegg ytres ønske om nye restriksjoner i driftsfasen, finnes det ikke grunnlag for. At
driftsfasen slik vi har beskrevet den nå, ansees som problematisk for villrein, er slik vi ser det en
udokumenterte påstand.

I opprinnelig tildelt konsesjon ble vi pålagt GPS merking av villrein under anleggsfasen. Flere av
innspillene viser til dette pålegget og at dette skal videreføres. Samtidig gis det nye innspill på at dette
også burde inkluderes til å gjelde driftsfasen. ØE mener at det ikke er grunnlag for å innføre nye
restriksjoner rundt GPS merking, da forutsetningene taler imot dette. Når det gjelder anleggsfasen, så
er vi positive, men det er da en forutsetning at det er reetablert villrein i Gravdalen under utbygging.
ØE mener at det ikke er grunnlag for å pålegge oss nye restriksjoner rundt GPS merking i driftsfasen.
Dette tiltaket ble ikke vurdert som aktuelt i forrige planrunde og da planendringssøknaden ikke
inneholder vesentlige endringer ift. drift av anlegget, er det ikke naturlig slik vi ser det, at dette
pålegges oss.

