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Oslo, 31.10. 2016 

Til statsråd Tord Lien (postmottak@oed.dep.no) 

Øystesevassdraget må ikke ødelegges av kraftutbygging 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) består av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), 
Den Norske Turistforeningen, WWF-Norge og Naturvernforbundet. Sammen med SABIMA ber 
SRN om et møte med statsråd Tord Lien så snart som mulig, etter at NVE innen 07.11. skal gi 
OED en ny vurdering av de to konsesjons-søknadene knyttet til det verneverdige 
Øystesevassdraget i Hordaland.  

Bevaring av det biologisk verdifulle Øystesevassdraget er en sak SRN har jobbet med i mange år. 
Området har store verneverdier både i form av biologisk mangfold, fiske og friluftsliv. SRN støttet NVE 
da de innstilte på at hele Øystesevassdraget skulle tas inn som en verdifull supplering av verneplan 
for vassdrag i 2009. 

 
SRN er nå sterkt bekymret siden NVE snudde i saken og innstilte på to utbygginger. Begge 
utbyggingsprosjektene vil på ulike måter ha store negative innvirkninger på vassdraget. I tillegg 
baserte NVE sine vurderinger på svært ufullstendige biologiske registreringer og vurderinger, 
gjennomført av utbygger og konsulentselskaper.  

 

Som du er kjent med fikk våre lokale organisasjoner gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF; 
Bergen og Hordaland Turlag, NJFF-Hordaland og Naturvernforbundet i Hordaland) gjennomført 
uavhengige tilleggsregistreringer av biologiske verdier i nedre deler av vassdraget i sommer. 
Rapporten avdekket langt større verneverdier enn det utbygger sine konsulenter hadde registrert. Det 
ble funnet nesten fem ganger så mange rødlistearter i tillegg til to svært viktige og rødlista naturtyper, 

som utbyggernes konsulenter ikke hadde vurdert, se rapport: http://lager.biofokus.no/biofokus-

rapport/biofokusrapport2016-6.pdf  

 
 
Tilsvarende mangelfulle registreringer knyttet til vassdragskonsesjoner er avdekket i flere rapporter 
den siste tiden; bla.a i NVEs egen rapport: 
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_102.pdf 
 
De biologiske verdiene i vassdraget er derfor mye større enn tidligere antatt. Verneverdiene er også 
langt større enn det som var kjent da NVE anbefalte vern av hele vassdraget i 2009. Vi ber derfor om 
et møte med statsråden for å diskutere: 
 
1. Nye biologiske registreringer som tilsier vern av hele Øystesevassdraget 
2. Bekymring for kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget som generelt benyttes i konsesjonssaker. 

 

I møte ønsker vi å delta med representanter fra våre lokale organisasjoner og fra sentralledelsen. 

  
Mvh  
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker og SABIMA 

                                                                                    

Arnodd Håpnes                    Christian Steel 
SRN-sekretær        generalsekretær SABIMA 
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