
 

Oslo, 11. januar 2007

Kilandsfossen –uttalelse til ankebehandling av saken.

Det vises til invitasjon/offentlig høring i samband med kommunestyrets 
behandling av denne saken den 25. januar.

Norges Naturvernforbund sentralt uttalte seg om denne saken i brev til 
NVE av 29. juni 2001. Vår uttalelse vedlegges. Våre hovedpunkter var 
følgende:

- En regulering som foreslått vil få spesielt store negative 
konsekvenser for selve Kilandsfossen, hvor vannføringen vil bli 
sterkt redusert.

- Avbøtende tiltak vil ikke kunne rette opp de skader en utbygging vil 
påføre fossen.

- Kilandsfossen er et viktig vassdragsparti for en rekke 
friluftsaktiviteter, spesielt padling.

- Det er viktig å sikre nærområder for friluftsaktiviteter fordi disse er 
en viktig inngang til naturglede og naturforståelse

- Vi henviste til rådmannens innstilling til formannskapet om at 
kommunen burde gå i mot utbyggingsplanenene fordi dette ville få 
store negative konsekvenser for bl.a. friluftslivet og at en utbygging 
ville gi lite eller ingen positive lokale eller regionaløkonomiske 
konsekvenser.

- Mye av vassdragsnaturen i Aust-Agder er allerede utbygd;det er 
derfor ekstra viktig å ta vare det som er igjen av verdifull 
vassdragsnatur i denne delen av landet.

Med bakgrunn i vårt tilkjennegitte syn var det derfor gledelig at OED den 
2. oktober 2003 avslo søknaden – med følgende begrunnelse:

 ”Selv om prosjektet vil gitt et tilskudd av ny 
vannkraft, har jeg likevel lagt avgjørende vekt på 
hensynet til allmennhetens muligheter for utøvelse av 
friluftsliv og fiske, samt de betydelige padleinteressene 
i området, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. 
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-På denne bakgrunn er jeg kommet til at fordelene med 
bygging av Kilandsfoss kraftverk ikke overstiger 
ulempene”.

Norges Naturvernforbund har registrert, men finner det like fullt merkelig, 
at kraftselskapet og Åmli kommune i 2003 påklaget OEDs avslag til 
Kongen i statsråd. 
Som det fremgår av de tilsendte sakspapirer fastholder Arendal 
Fossekompani  sin opprinnelige søknad; utbyggingen er identisk med den 
Froland kommune tidligere har avgitt høringsuttalelse til. 

Norges Naturvernforbund forutsetter derfor at kommunstyret i 
møte den 25. fastholder sitt tidligere prisverdige syn – som vi fullt 
ut støtter.

I samband med denne nye behandlingen har vi kontaktet vårt fylkeslag – som har følgende 
kommentarer:   

”Det synes noe underlig for Naturvernforbundet å se at Kilandsfallene i Nidelva igjen søkes 
utbygget. Det er ikke lengre siden enn 02.10.03 at Olje og energidepartementet avslo 
søknaden om utbygging. 
Vår holdning til utbygging har ikke endret seg. Tvert om er det slik at for hvert år som går blir 
det et økende press på mange av våre unike naturkvaliteter. I Nidelva er allerede ca 95% av 
energipotensialet allerede bygget ut. Disse siste 5% av elvas energipotensiale har mange 
oppdaget. 
I en landsdel uten de spektakulære vassdragene vi finner på Vestlandet og i Nord-Norge, er 
Kilandsfallene unike. 
Fossenes kvaliteter som padleanlegg er utdypet i mange høringsuttalelser tidligere. Det er de 
mange ulike elveløpene med ulik vanskelighetsgrad som er så viktige. For en kommune/en 
region kan en slik naturkvalitet vise seg å være unik i fremtiden. I dag brukes fossene av 
mange ulike privatpersoner/organisasjoner, men det skjer i det stille. Det betyr at mange i 
besluttende organer ikke forstår hvilken ressurs området utgjør. Froland/Åmli skulle heller 
vurdere seriøst å utnytte denne kvaliteten som ren naturkvalitet.

Om det hadde vært slik at det aldri hadde vært noen kajakk i fossene, mener vi likevel at 
fossene har en egenverdi. Det er mye flott vassdragsnatur som har gått tapt de siste 100 år. 
Det har gitt oss en ren energi vi i dag kan glede oss over. Nå er problemet at store deler av 
befolkningen øker sitt forbruk mer og mer. Vi tror ikke det er riktig å ukritisk arbeide for å 
dekke en ubegrenset etterspørsel. På et tidspunkt må vi sette et kritisk søkelys på vår økning i 
etterspørsel. Det begynner å bli noen nyttårstaler siden Jens Stoltenberg understreket at tiden 
for de store vasskraftutbygginger var over. Isolert er ikke dette en stor utbygging, men den tar 
det siste som er urørt igjen i elva. Norges Naturvernforbund mener det ville være et gedigent 
tap om dette lille fallet på 6,1 meter ikke forblir urørt. Det representerer en kvalitet som våre 
etterkommere skal ha som en liten referanse.”
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Norges Naturvernforbund sentralt slutter seg fullt ut til vårt fylkeslags vurderinger. 
Kilandsfallene må forbli i den tilstanden de er i dag. I et følgeskriv til denne uttalelsen vil vi 
henstille til regjeringen om å avslå klagen fra Arendal Fossekompani og Åmli kommune. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken 
styreleder

Gjenpart sendt:
- Regjeringen v/OED
- Fylkesmannen i Aust-Agder
- Naturvernforbundet i Aust-Agder
- FNF Agder
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