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NVE Saksnummer. 201403843.

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag
avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen
kraftverk.
NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør
stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornybar
energi innen 2020 med god margin med de søknadene på vann og vindkraft
som det allerede er gitt en godkjenning til en utbyggelse for. Norge har også
12-15 TWH i overskuddskraft hvert eneste år, og det er derfor helt
unødvendig å bygge ut mer av vår urørte natur. Dette og vissheten om at
Norge kun har ca. 10 % urørt natur/villmark igjen på landsbasis som ikke
er påvirket av menneskelig aktivitet gjør at all ny kraftutbygging nå må
stoppe. Er man av den oppfatning av vi allikevel må produsere mer kraft, så
er NMF meget opptatt av at en utskifting, og oppdatering av de gamle
turbinene på de eksisterende vannkraftverkene, og som er meget gamle må
skje før en kan begynne å tenke på å legge nye bekker og vassdrag i rør.
Dette er et absolutt krav fra NMF.

http://www.dagbladet.no/nyheter/i-sor-norge-er-nesten-all-villmark-helt-borte/62709471

Oselva snor seg igjennom berg og en trang dal fra snaufjellet, før den faller
bratt ned mot Nordstrandsvatnet, noe som gjør den til at vakkert skue
under snøsmelting og regnskyll. Som en kan se på bilder er Oselva en
vakker foss ved slike anledninger. Resten av elvesystemet nedstrøms
Nordstrandsvatnet er etter det vi skjønner i store deler allerede lagt i rør.
Nå ønsker en altså å ta det siste urørte vannfallet og også legge denne i rør..
NMF finner det vanskelig å tro at ønsket om noen få ekstra unødvendige
KW skal vektlegges særlig høyt av NVE kontra at også det siste urørte
vannstrekket skal bygges ut. NMF ser med stor bekymring på at slike perler
blir utbygd kun med et ønske om inntekter, og at ikke den naturlige
skjønnheten får større oppmerksomhet i slike saker. NVE må stoppe slike
tanker, og la det være igjen noen urørte vannstrekk og fossefall til glede for
de som ferdes i dette området, og for de som kommer etter oss.
Skulle NVE mot all formodning godkjenne utbyggingen av Oselva krever
NMF at alle foreslåtte avbøtende tiltak iverksettes. Dette gjelder spesielt
hekkekassene for Fossekallen. Men også at forslagene fra rådgivende
biologer om plassering av selve kraftstasjonen, og hvor anleggsvegen bør
legges følges.

Konklusjon.
Norges Miljøvernforbund går imot at Osen kraft A/S får gjennomslag
for sin søknad om utbygging av Osen Kraftverk på et prinsipielt
grunnlag. Skulle NVE allikevel godkjenne denne søknaden, så krever
NMF at utbyggingen skjer på en så skånsom måte som mulig. Og at NVE
krever at alle avbøtende tiltak iverksettes, slik at utbyggingen
påvirker den naturlige faunaen, fiske og fuglelivet i minst mulig grad.
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