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Deres ref.

Deres dato

HOVEDSTYRET
Olje- og energidepartementet
Postboks 8148, Dep.
OSLO 1

Direktoratet for Statskraftverkene
Kraftutbygging i Saltfjell/Svartisområdet,Nordland fylke
Fastsettelse av reguleringsbestemmelser. Beiarnutbyggingen
Ved brev av 4. september 1978 har Statskraftverkene sendt Vassdragsdirektoratet til behandling søknad for utnytting av kraftpotensialet i Saltfjell/Svartisområdet.
Scm en del av den samlede plan er det søkt om fastsettelse av reguleringsbestemmelser for Beiarnutbyggingen. Plan og søknad om
kraftutbygging i dette området omfatter imidlertid også fire andre
prosjekter:
Stor-Glomfjordutbyggingen
Saltdalutbyggingen
Melfjordutbyggingen
Nord-Ranautbyggingen.
Hovedstyret fremmer nå innstilling om samtlige av disse prosjekter,
men i form av enkeltinnstiller om hvert prosjekt. Disse følger
vedlagt. De enkelte innstiller er resultatet av en samlet vurdering av de fem prosjekter og deres virkninger. Denne samlede vurdering utgjør Hovedstyrets tilråding overfor Departementet når det
gjelder utkast til verneplan for Saltfjell/Svartisområdet framlagt
av Pylkesmannen i Nordland. Den følger som en sjette del av den
samlede innstilling fra Hovedstyret om Saltfjell/Svartisprosjektet.

•/

Idet en viser til enkeltinnstillingene og helhetsvurderingen skal
Hovedstyret i det følgede behandle søknaden for så vidt den angår
Beiarnutbyggingen.
Søknadsdokumentet er femdelt og omfatter følgende:
Innstilling, mai 1978 (gul farge)
Teknisk/økonomisk plan, desember 1977 (grå farge)
Hydrologi, desember 1977 (blå farge)
Utredninger, oversikt, sammendrag og konklusjoner, desember
1977 (grønn farge)
Virkninger, mai 1978 og oktober 1979 (rød farge).
Av den beknisk/økonomiskeplan siteres:
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2.1

PLANER OMFATTER
Etter

vassdragsreguleringsloven

I henhold til lov om vassdragsreguleringer
av 14. desember1917
foreslårStatskraftverkenefølgendemagasinerog overføringer:
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2.1.2 Overlyrjer._
hellebekken(2,4),TellingsAvløpet fra Tverråga (46,6),
bekken
Tyvåga I (4,1) og Tyvåga II (0,9), tilsammen
55,0 km nedbørfelt,overførestil Tollåga.
Avløpet fra Tollåga,
230,9 km2, overføressammen med
avløpetunder a. til tilløpstunnelenfor Beiarn kraftstasjon
og kan lagres
i Ramskje1vatnet.
Avløpet
fra Høgmobekken,1,6 km overførestil Ramskjellvatnet.

Avløpet fra lille Gåsvatnet,4,3 km2, overførestil store
Gåsvatnet.
Avløpet
fra Djupdalsvatnet,
18,7 km2, og avløpet under d.
overførestil Kvitbergvatnet.
Avløpet
fra Kvitbergvatnet,60,6 km2, og avløpet under d.
og e. overførestil Ramskjellvatnet."

Grenseverdier
3.1.6.1 Krav til årlig avkastning

av investert

kapital.

De enkelte anleggsdeler,så som magasin, overføringer,vannveier og installasjon,er så langt som mulig dmmensjonert
ut fra økonomiske kriterier.Ved endelig valg av dimensjoner
kan også andre forhold være bestemmende.

3.2 Beiarn kraftstasjon
Se bilag 3.2.1 og 3.2.2.
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3. 2. 1 Tekniskbeskrivelse
Kraftstasjonenblir
liggende i fjell
Adkonsttunnelenpå
ca. 320 m starter
vegen ca. 7 km fra Storjord.

på østsidenav
Beiarelva.
omtrent i plan med fylkes-

Adkomsttunnelenstverrsnittblir
ca. 35 m2. 0Avløpstunnelenutføres som gykket tunnelmed tverrsnitt
29 m' og lengde 430 n.
Kraftstasjonenforsynesmed
driftsvannfra
to forskjelliceinntak gjennomen trykktunnelsom
er pansret de siste 50 m før
stasjonen.
Tilløpstunnelen,se
3. 2. 3, er Y-formetmed ett inntak i Tollåga
på ca. kote 372 og ett i hovedmagasinetRamskjellvatnetmed
HRV/LRVpå kotene 315/275. Da storpartenav
tilløpetkommer
i
Tollåga, og kraftverketssamledemagasinprosenter
svært lav,
har vi funnet det riktigå
utnyttemest
mulig av Tollågastilløp fra kote 372 istedenforaslippe
vannet ned til Ramskjellvatnetsnivå
først.
Kfr. punkt 1. 5. 3. nntaksmagasineti
Tollågablir
beskjedent, ca. 190 000 m , så det kan bli hyppige
vekslingermellom
kjøringerpå
de to fallhøYdene.
'I flomtidenkjøres
det kontinuerligpå
Tollågafallet,
eventueltføres
også vann fra Tollågatil
Ramskjellvatnet
dersomdet er ledigplass
der.
Det forutsettesutsprengtet
luftputekammeroppstrømskraftstasjonenfor
å utjevnetrykksvingningeri
tilløpssystemet.
Kraftstasjonenrnedadkomsttunnelog
avløpstunnelblir
liggende
i glimmerskifersom
hovedbergart,men
det forekommercanger
av granitt.
Berggrunnenskulle
genereltgi
bra stabilitetsforholdog
det ventes ikke størreproblemer.
De geologiske
forholdfavoriserertrykktunnelframfor
trykksjaktoc
stasjonenslengdeaksebør
helst plasseres i retningenøstvest. Se ellersutredning
6- 21.
Midlerebrutto
fallhøydefor
de to falleneblir
henholdsvis
342 m og 272 m. I stasjonenskal
installeresto
vertikale
Francisaggregathver
på 60 W. Wurbinydelsen blir sanlet
ca, 162 000 hk ved Q= 43 m /sek. og midlere fallhøyde.
Omdreiningstalletblir
for begge aggregatene 600 o/min.
Generatorenepå 70 MVAstår i forbindelserr,
edhversin 70 MVA
transformatorsom
tenkes plassert i enden av stasjonshallen.
Kraftentransformeresher
opp til 132 kV og føres deretterut
i kabler lagt i egen gang i adkomsttunnelen.Koblingsanleceet
er tenkt plassert i nærhetenav adkomsttunnelen.
Ventilasjonen
og kabelgang.

til

stasjonenkan

skje gjennomadkomsttunnelen

De utspr9gte

masser, inklusivetilløpstunneler,i

230 000 m , forutsettesforeløbigplassert

alt

ca.

i tipp på en elveslette 400- 500m sørvest for adkomsttunnelenspåhugg.
Beiarn
kommunehar vist interessefor
masser til forskjelliceformål og vi regner med at detteblir
drøftet nærmereetter
hvert.
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Tippmasseneved Tollåga, ca. 100 000 m3 er tenkt
like ved tverrslaget.
Se bilag 3. 2. 3. 3.

lagt

i tipp

Tunnelenutstyresmed
varegrindog
luke som her kan plasseres
i nær tilknytningtil
selve inntaket.
Luka ved Tollågavil
bli
en vanlig stengeluke,men
kapasitetenmå
være tor da det i
ekstremetilfelleteoretiskkan
Gå 120 - 130 m /sek gjennom
tunnelen
( fUll drift
i stasjonen
samtidig
i Ranskjellvatnet
og flom i Tollåga).

med tomt

magasin

Inntaksmagasinet
i Tollåga er bare på ca. 190 000 m3 ved
HRV 372. Inntaket
utformes slik
at LRV blir
lik elvens
naturlige
lavvannstand,
ved inntaket.
Det er ikke foreslått
større
oppdemming av hensyn til
antatte
skadevirkninger
ved
neddemning av dyrket mark m.v. Allerede
ved den foreslåtte
HRV 372 vil noe dyrket mark nærmest dammen demmes ned, men
dette er tenkt erstattet
ved at vi først
skaver av matjorda,

rylleropp
med annen masse, for eksempeltunnelstein,og
deretterlegger
jorda tilbakepå
toppen. Se bilag 3. 2. 3. 3.
Vedrørende alternativt
dam- og inntaksted
vises til
utredning S-109 "SBG-notat Vekseldrift,
Beiarnutbyggingen".

3. 2. 4

Vurdering

av fallhøyde

BruLto fallhøyde
avhenger av hvor
i Beiarelva.
Her er valgt å veksle
se 1. 5. 3, og fallet
i Beiarelva
er
kortest
mulig tunnelføring
til
et
forhold.

man velp; erå ha ut19; p
mellom to fallhøyder,
så lite
at man velger
sted med brukbare
grunn-

3. 2. 5 Korttidsrezulering
Manøvreringsreglement,
fritt.

se kapittel

9. Forøvrig

manøvreres

Under driften
de første
årene vil man prøve å finne frem
til
hvilken
korttidsregulering
som vassdraget
nedenfor
tåler
når det er islagt.
Videre vil man få vite hvilket
krav som bør stilles
til
minstevannføringer
nedstrøms.
Utenom flomsituasjoner,
da stasjonen
går kontinuerlig
for fullt,
prøver man, i den utstrekning
ovennevnte forx)hold tillater,
å produsere mest mulig i "bestområde"
og
om nødvendig samtidig
vmre med på å dekke samkjøringens
behov for korttidsreRulering.
Det kan derfor
tenkes
situasjoner
hvor det veksles mellom drift
i bestområdet
og stans.
Med den valgte
installasjon,
se 3. 2. 2, fås to
bestområder:
ett aggregat i drift,
eller
begge i drift.

x) Med bestpunktforståsden
vannf»ing
(m3/sek)hvor
virkningsgraden(%)3erstørst,
det vil si hvor energiekvivalenten(kWh/m'
)er størst.
På begge sider av bestpunktet er virkningsgradkurventemmeliriflat,
så når man
tar hensyn til overføringstapi
kraftledningerog
andre
fOrholdi
samkjøringsnettet,vil
man få drift
i et "bestområde".
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3.3

Magasiner

3.3.1

Ranskjellvatnet

3.3.1.2,

3.3.1.3.

Se bilag

3.3.1.1,

3.3.1.1

Teknisk beskrivelse

vannvil bli senket ca. 33 m fra nåværende
Ranskjellvatnet
vil
Videre
275 ved hjelp av tilløpstunnelen.
kote
til
stand
kote
til
m
7
en betongdam som hever vannet ca,
bygget
det bli
av
grunn
på
damner
med to adskilte
nødvendig
315. Det blir
topografien på danstedet. Største damhøyde som er over elvem og dammen som sperrer utløpet vil
utløpet blir på ca.
bli ca. 110 m lang. Sekundmrdammen som blir den lengste med
ca. 360 m er adskilt fra hoveddammen bare ved en liten fjellsom platedan der
at dammene utføres
knaus. Det er beregnet
høyden er større enn 3 m og som massilan ellers. Totalt
betongvolum er beregnet til ca. 2700 m . Grunnforholdene er
meget gode da det er bart og fast fjell i hele damfoten. Flonrløpet er tenkt som et fast overløp av 10 m lengde over elveutløpet. Det vil (antagelig) ikke være nødvendig med omløp
i byggetiden. Med enkle fangdammer og innsetting av bunnluke
kan dammen bygges over selve elveutløpet ved liten vannføring.

3.3.1.2

Begrunnelse

er 30,3 mil. m3. Overførte
felt
fra eget
årsavløp
felter direkte
til Ramskjellvatn
er 97,1 m • Dessuten
kan en del av det samlede tilløp til Tollåga, 486,6 mill. m3,
også utnytte magasinet i Ramskjellvatnet.
Midlere

Ranskjellvatnet er inntaksmagasin for det laveste fali3eti
Det
Beiarn kraftverk 9g får et totalt volum på 65 mill.
meste, 48 mill. m , er senkingsmagasin og 17 mill. m er demningsmagasin. Dette er ontrent all magasinkapasiet i Beiarnutbyggingen (Kvitbergvatnet har ca. 1 mill. m ) slik at totalt
magasin er ca. 10-11% av midlere årstilløp.
Senkingsmagasinet er billig og er utnyttet så langt vi har
funnet det teknisk mulig. LRV 275 er det laveste nivå vi
har funnet mulig som utslagsnivå for tilløpstunnelen. HRV
er bestemt ved detaljsimuleringer hvor verdien av å øke en
bestent HRV er sammenholdt med den tilsvarende kostnadsøkning.
Totale damkostnaderer beregnet til ca. 13 mill. kr. Det
gir en g4ennomsnittskostnad for demmingsmagasinet på
76 øre/m eller ca. 120 øre/klp. Marginal demmingskostnad
er beregnet til 55 - 60 øre/m det vil si 85 - 90 øre/kWh.

3.3.1.3

Manøvrering

Ramskjellvatnet manøvreres fritt, bortsett fra de restriksjonene som gjelder for kraftstasjonen, se 3.2.5, og det
som foreslås i manøvreringsreglementet kapitel 9. Vannstanden vil pendle
en del på grunn av kjøringer på to fall.

3.3.2 Kvitberg!atnet
Se bilag 3.3.2.

3.3.2.1 Tekniskbeskrivelse
Det er tenkt å lage
vatnet

et flomdempingsmagasin
i Kvitbergved at det bygges en betongdam i utløpet av vatnet

på et tidligeredamsted.
Flomløpetdimensjoneresslik at kapasitetenblir mest mulig
lik den tilsvarendeunder naturligeforhold.Vi har satt
overløpsbreddentil 9 m.
Den gamle reguleringsdammensom ble cdelagt i 1950 hadde
damkronenpå kote 454,34.Opprinnelignormal vannstand
er ikke kjent og vi har derfor holdt oss til vannstanden
451,6 målt 12. august 1973 da vatnet ble loddet.
Foreslåttreguleringnå ligger mellom høydene 451,5 og 453.

3.3.2.2 Begrunnelse
årsavløp
fra eget felt
er 70,6mill.m3 me9 årsavløpet inklusivealle overføringerer 95,4 mill. m .
Midlere

Totalt magasin blir ca. 1 mill. m3 og det er klart at dette
har en flomdempende virkning.
Magasineter ikke forestørre
på grunn av de spesielleforhold i og omkring
Kvitbergvatnet.En vurdering
av ras- og erosjonsfareved
senkningog oppdemminggir grunn til å vere forsiktigmed
reguleringher. Se

bare
slått

3.4 Overføringstunneler
3.4 1

TverråSa- Tollådalen

••••

Se bilag 3.4 og 3.4.1.

3.4.1.1 Tekniskbeskrivelse
Tunnelenblir oa. 8,9 km lang fra inntaket
i Tverråga kote 420
til utløpet kote 385 i Tollådalen.Underveis føres Klippbekken
og Tyvåga

inn på tunnelen

gjennom

sjakter.

Det blir

ialt

4

slike bekkinntakda både Klippbekkenog Tyvåga er delt i to
bekker i det aktuelle
inntaksnivå.Inntakeneer kalt Hellebekken,
Tellingsbekken,
Tyvåga I og Tyvåga II. N5dvendigtverrsnittetter
overføringskapasitet
ble bestemt til
8 m . De har så vert vurdqrt
tre forskjelligedrivemåter
for tunnelen:28m sporbunden,13 mJ
sporfri
konvensjonell
drift
eller
ca. 5 m fullprofilboring
(diamenter

2,5

m).
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Berggrunnen i området består hovedsakelig av glimmerskifer
og fordelene med fullprofilboring synes åpenbare, men er
basert på et forel0big spinkelt erfaringsmateriale. Vi har
likevel valgt fullprofilboring og begrunner det med:
Lavere kostnader, kortere byggetid og samling av anleggsarbeidene i Tollådalen. Konvensjonell drift krever et
tverrslag i nerheten av Storhaug gård. Vi viser ellers til
bilag 3.4 vedr. fullprofilboring.
Steinmassene, ca. 70 000 m3, er tenkt lagt i tipp ved Tollåga.
Se bilag 3.2.3.3.
Ingen av inntakene er tenkt stengt ved flom, men alle inntak kan stenges med enkle bjelkestengsler.

3.4.1.2

Begrunnelse

årsavlArt fra de felter som overføres er beregnet til 96,6
mill. m- . Flomtap ved inntakene er ubetyaelig men flomtapet
fra Tollåga og Ramskjellvatnet øker noe på grunn av Tverrågaoverføringen.
Verdien av overføringen er funnet ved detaljsimuleringer av
Beiarnutbyggingen med og uten Tverrågaoverføringen.
Bruttoverdien av Tverrågaoverføringen inklusive bekkinntakene

er beregnet til 79 mill, kt mens kostnaden marginalt er beregnet til ca. 50 mill. kr. Overf75ringener således klart
lønnsom.

3.4.2 Gåsvatna - Djupdalsvatnet - Kvitbergvatnet - Ramskjellvatnet
Se bilag 3.4.2.1 og 3.4.2.2.

3.4.2.1

Teknisk beskrivelse

Disse overføringene består av en kanal og to tunneler samt
sperredammer for å lede vannet inn i overføringssystemene.
Lille Gåsvatn ledes over til Store Gåsvatn gjennom en ca.
300 m lang kanal i øst-enden av Lille Gåsvatn. Det regnes
med at mesteparten av massen kan graves ut, men det er ikke
gjort grunnundersøkelser for å finne dybden til fjell.
Store Gåsvatn har naturlig avløp gjennom elv til Djupdalsvatnet. Djupdalsvatnet sperres i utløpet med en mindre
betongterskel. Det er godt, bart fjell i utløpet. Gjennom
en ca. 700 m lang tunnel fra sør-enden av Djupdalsvatnet
overføres så vannet fra Djupdalsvatnet til et bekkefar
som renner ut i Kvitbergvatnet.
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3.4.3.1

Teknisk beskrivelse

Overføringen er enkel og forutsettes utført med en kanal
på 200 - 350 m lengde slik at bekkeløpet kan ta nytt leie
inn i Ramskjellvatnet. Stedet er ikke grunnundersøkt.
På det aktuelle sted er det fjell i selve bekken og myrområde der hvor kanalen kommer. Man må regne med både graving og sprengning.

3.4.3.2

Begrunnelse

Arsavløpet fra feltet er beregnet til 1,7 mill.m3 og alt
kan overføres til Ramskjellvatnet.
Bruttoverdien av overføringen kan settes til knapt 1 mill.kr.
som såvidt overstiger overføringens kostnad.

3.5

Anleggsveier

Se bilagene 3.2.3.3 og
De mest sannsynlige veitraseer er vist på bilagene. Det må
tas forbehold om endringer i trasevalg og om eventuelt helt
å sløyfe enkelte av de angitte veier. Under de enkelte veiene
angis hvilke strekninger som trengs for driften av kraftverket.
De øvrige veiene vil ikke bli vedlikeholdt, og deres fremtidige
skjebne vil bli avtalt med kommunen.
Det må regnes med noe økt belastning på eksisterende veinett
i anleggstiden, vesentlig som transport av maskiner,
varer og personell mellom arbeidsstedene.

3.5.1

Langs Ramskjellvatnet

Det bygges ca. 4 km vei langs nord-østsiden av vatnet fram til
påhugg for overføringstunnel fra Kvitbergvatnet. Etter anleggsperioden vil en ikke ha behov for veien i kraftverksdriften.

3.5.2

TverrslaliTollådalen

De to tverrslagene i Tollådalen ligger tett ved hverandre og
like ved eksisterende vei. Det blir nødvendig med noe forsterkning
av eksisterende vei og bru over Tollåga samt noen hundre meter
ny vei i lett terreng.
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3.5.3

Kvitberg.yatnet
_

Det regnes med adkomst fra Saltdalenlangs Russåga.Arbeidenes
størrelsetilsier at man ikke trenger noen stor vei. Fra tidligere
eksisterer
det rester
av en adkomstveiog vi regner med
en mindre opprustningav denne tras6en.

3.5.4 Inntak

o

andre

arbeider

er foreløpigtenkt utført
med veiløs
ved adkomst gjennomtunnel og
eller
sjakt. Vi ønsker imidlertidå stå fritt til å velge transportform under detaljprosjekteringen)I
Alle

øvrige

arbeider
transporti terrenget

4.2

Beregnet

energiproduksjon

4.2.1 ProduksjonsøkninEeni samk,i0ringssystemet
Ved hjelp av JARSIM-kjøringene5716 og 6215 av nov.
økningenberegnet til:

1977 er

Fastkraft:
393 GWh/år
Andre inntekter:3,4 mill.kr/år
Med andre inntekterforståsøket salg av tilfeldigkraft (heri
medregneteksport) fratrukketøkte brenselutgiftertil varmekraft (herimedregnetimport).

4.2.2

I Beiarn

kraftstasion

Midlere produksjon

i GWh/år:

Vinter
Sommer

Aret

Produksjon
142
310

Flomtap
1
21

452

22

Typisk for et lavtregylertprosjekt er at egenproduksjonen
er betydeligstørre enn fastkraftøkningen,
se 4.2.1. Det
er denne differansenpå 59 GWh/år som gir "andre inntekter".
Beregningene
viser at dette fordelespå økt tilfeldigkraft,
økt eksport og redusertvarmekraft (medregnetimport).
Det er i produksjonsberegningene
ikke tatt hensyn til evt.
slippingav vann for minstevannføring.

5.

KOSTNADSOVERSLAG

5.1 Berespingsforutsetninger
Her medtas alle kostnadersom er nødvendig for å levere
kraften inn på høyspentnettet.
Kostnadeneer regnet til
og med friluftsanlegget.
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Overslagetbygger på prisnivå 1.10.1976.For avgiftspliktige
Rente i
arbeiderer det tatt med 13% investeringsavgift.
byggetidener 10% p.a., se 3.1.4.

Kostnadsoverslag

5.2

Fra det detaljerteoverslaget (S-89),satt opp etter Statskraftverkenesgenerellekontoplan,gjengis et sammendrag.
er trukket ut og
og renter i byggetiden
Investeringsavgift
oppstilt for seg. Uforutsetter tatt med i hver enkelt post
i det detaljerteoverslaget.

MILLIONERKRONER
Klasse Utgiftsposter

Ar 0

Ar 1

Ar 2

år 3

Ar 4

sum

1-8
9

12,6

52,2
19,3

63,4
21,9

14,6

171,4

11,5

28,6
19,3

5,0

77,0

24,1

47,9

85,3

19,6

248,4

7,1

1,2

20,9

20,8

269,3

15,0

56,3

Anleggskostnader
Permanentutstyr

invest.avg.og
renter
Investeringsavgift

Sum før

2,3

4,3

71,5
6,0

Sum før renter
Renter 10% p.a.
Avrunding

26,4
1,3

52,2
5,4

77,5
12,5

0,5

1,1

1,8

92,4
22,1
2,3

SUM

28,2

58,7

91,8

116,8

6

0,7

6,4

36,5

332,0

BEREGNET INNTEKT,RENTABILITETOG NYTTEVERDI

6.1 Inntekter
er her definert
Inntekter
som brutto nytteverdi,det vil
si kostnaden for en tilsvarendekraftmengdeav samme
kvalitet fremskaffetpå billigsteannen måte. Under pkt.
3.1.5 er det gjort nærmere rede for verdigrunnlaget,og
under pkt. 4.2.1 er ført opp produksjonsøkningi samkjøringssystemetpå grunn av Beiarnutbyggingen.

Fastkraft:393 x 0,13
Effekt : 60 x o,o66
Andre inntekter

= 51,1 mill, kr. pr.år
11
11
11
= 3,9 "
It
tf
= 1,2 "
11
11
m 3,4 "

Sum inntekter:

= 59 ,6

60 x 0,020

"

tt

tt

6.2 Utgifter
Ut fra erfaringstallfra Statskraftverkenessiste anlegg settes
antatte årlige utgiftertil administrasjon,drift og vedlikehold
til 2 mill.kr.
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6.3 Årlig avkastningav investertkapital
Totale utbyggingskostnader:
59,6- 2,0
Netto årlig inntekter:
Netto årlig avkastningav
investertkapital: 57,6 x 100/332

32,0 mill.kr

35 6
17,3%

6.4 Intern rente
Med en investeringsstrømsom vist i 5.2 og en inntektsstrøm
på 57,6 mill, kr fra år 5 til år 44, blir prosjektetsinterne
rente 16,5%. Inntekteneforøvriger beregnet ut fra idriftssettelseav stasjonensom vist i terminplanenbilag 10.

7 EIENDOMSFORHOLD
7.1 Fallrettigheter
Utbyggingsområdetligger i et område med både statlig og privat
grunn. Staten eier en del fallrettigheteri forbindelsemed utbyggingen,men det fins også rrivate fall. Se utredning6-49.

7.2 Andre rettigheterog forhold
UtredningS-49 gir en oversiktover de forskjelligerettigheter som kan bli berørt av kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGEROG UNDERSTASJONER
8.1 Stamlinjer
Det er utarbeideten egen redegjørelse,S-87, for oppbyggingen
av kraftlinjenettetved en eventuellutbyRgingi området.
Der beskrives forslagtil linjetras6er.Fra en 380 kV linje
fra Nedre Røssåga via Melfjord,Holandsfjordog Sundsfjord
til Hopen, tenker man seg en avgreningfra Sundsfjordtil
Beiarn og Sa1tdal.
Konsesjonssøknad
for nye stamlinjer
kommer som egen sak.

8.2 Distriktsnettet
I dag skjer forsyningenmed 22 kV opp gjennom Beiardalen.
Vi vil kontakte det lokale elverk, A/S SjøfossenKraftlag,
for å samordne anleggskraftnettet,
se 8.3, med en eventuell
forsterkningav distriktnettet.
overslaget,se 5.2, er det ikke medtatt en eventuell
distriktforsyningfra Beiarn kraftstasjon.
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8.3 Anleggslinjer
Det må føres fram anleggskrafttil de foreslåttearbeidssteder.
Traseene planleggesog vil bli lagt fram i egen utredning.

9

MANØVRERINGSREGLEMENT

vil inngå punkter tilsvarende
I et manøvreringsreglement
2.1.1 og 2.1.2. Dessuten foreslåsinntatt følgendespesielle
punkter:

9.1 Flommer
og Kvitbergvassdammenutføresmed faste
Ramskjellvassdammen
overløp,så vannstandenstiger derfor noe over øvre reguleringsgrense under flom, se 3.3.1 og 3.3.2. Overløpetslengde skal godkjennes
av Vassdragstilsynet.
Følgendeelvestrekningerkan få økt flomvannføring:
TopÅga kote 372 - samløp Beiarelva.
Store Gjeddåga fra Ramskjellvatnettil samløp Høgmobekken.
Forøvrigskal det ved manøvreringenhas for øye at de
naturligeflomvannføringerikke økes.
Dersom Ramskjellvatneter fullt, skal man regulereluken i
overføringstunnelenfra Kvitbergvatnetslik at overløpeti
Ranskjellvatnetblir minst mulig. Se utredningS-84 vedr.
flom i Kvitbergvatnet.

9.2 Vannføringnedstrømskraftstas,ionen
Beiarn kraftstasjonmå ikke brukes til utpregetkorttidsreguleringså lenge vassdragetnedenfor er islagt. Eventuelle
bestemmelserutover dette .fastleggesførst etter at man har
høstet driftserfaringer.

10

TERMINPLANOG INVESTERINGSPROGRAM

Terminplanenbasert på 2 skift pr. døgn er vist på bilag 10.
Det forutsettesat Stortingetvedtar planen i en vårsesjon,
og at utbyggingenstarter samme året.
Ar

0

Investering
i mill. kr
26,9
10% anleggsrente mill.
kr
1,3
Totalt

28,2

1

2

3

14

Sum

53,3

79,3

94,7

21,5

275,7

5,4

12,5

22,1

15,0

56,3

91,8 116,8

36,5

332,0

58,7
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Det presiseres at det her er regnet med 10% rente av kapitalen.
For bruk i statsbudsjettet må overslaget og de årlige beløp
korrigeres i overenstemme1se med Statens regler for renteberegning.
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DATA FOR KPAFTVERKET
402,4

km2

Nedbørfelt
Midlere tilløp til kraftverket
inklusive flomtap ved inntakene
Magasinkapasitet

i11 . m 3

614,0

mill. m3

66
10,7

Magasinprosent
fallhøyde (brutto):

Midlere

342

in
in

272

Midlere energiekvivalent

kWh/m 3

0,770

Fra Tol1åga
Fra Ramskjellvatnet

kWh/m3
kWh/m3

0,823
0,634

Midlere produksjon
Beregnet midlere økning
av samkjøringsnettets fastkraftproduksjon

GWh/år

452

GWh/år

393

Insta1lasjon ved midlere fallhøyde

MW

120

Maksimal
fallhøyde

m3 /s

Fra

Tollåga

Fra Ramskjellvatnet

vannføring

ved

midlere

43

Brukstid (ref. midlere års produksjon)

timer

Investering inklusive 10% rente i
byggetiden (prisnivå 1.10.76)

mill.

Brutto nytteverdi

mill. kr/år

3766
kr

Intern rente

332.

59,6
16,5

ca. år

Byggetid

5

x) Ved en bedriftsøkonomisk vurdering av dette kraftverket må det
regnes med de til enhver
tid
aktuelle
kraftpriser.
I dag er
disse langt lavere enn de samfUnnsmessige kraftpriser som
det her er regnet med.
Magasiner

Ramskjellvatnet
Kvitbergvatnet

x)

Vannstand

målt

NV

HRV

LRV

Magasin3

m.o.h.

m.o.h.

m.o.h.

mill.

315

275
451,5

308
451,6

12.

x)

august

453

1973.
7/

65
1

in
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Det går fram av planene at det tidligere har vært utarbeidet flere
alternativer til de nå omsøkte planene.
Nedenfor siteres det som er skrevet om alternativer:

1.5

Alternativer

Den valgte utbyggingsmåte for vassdragene i Beiarn gir svært dårlig
regulering av driftsvannet. Med en magasinprosent på 10-11 totalt
og ingen regulering i det hele tatt i Tollåga,sier det seg selv
at det vil bli en stor andel uregulert produksjon og relativt
store flomtap.
Mulighetene er tilstede for å lage en plan med både bedre regulering
og større produksjon. Tidligere planutkast har da også gått
vesentlig lengre i å utnytte kraftressursene, men med vesentlig
større inngrep i området.

1.5.1

Planer eller_planutkast utarbeidet tidlizere

Allerede i 1955 la Elektrisitetskontoret i Nordland fylke fram
en skisseplan for utbygging av disse vassdragene. Planen gikk
ut på å overføre lille og store Gåsvatnet til Kvitbergvatnet.
Nordre Bjøllåvatn skulle også overføres til Kvitbergvatnet. Fra
Kvitbergvatnet skulle vannet føres over til Ramskjellvatnet.
Videre skulle Søndre Bjøllåvatn reguleres og føres over til
Tollåga og gjennom et kunstig magasin i Tollådalen føres til
Ramskjellvatnet.
Fra Ramskjellvatnet skulle så fallet bygges ut ned til
Beiarelva. Produksjonen av dette var beregnet til 310 GWh/år.
I 1964 leverte Studieselskapet for Norges vannkraft (nå nedlagt) en plan for Saltfjellområdet som inkluderer Beiarn.
Det ble lagt fram to alternativ. Begge alternativer har et
stort magasin i øvre Tollåga (Riebivag'gi). I det ene alternativet ble øvre Tollåga sammen med de øverste delene av
Blakkåga og Tverråga overført til søndre Bjøllåvatn og utAyttet mot Rana. I det andre alternativet ble nordre og søndre
Bjøllåvatn regulert som ved det første alternativet og så ført
over til Tollåga for utnyttelse i Beiarn.
I det første alternativet var det planlagt en kraftstasjon i
Beiarn på 35 MW mellom Ramskjellvatnet og Beiarelva.
I det andre alternativet var det planlagt 3 stasjoner, en
mellom Riebivag'gi og nedre Tollådalen på 64 MW n mellom nedre
Tollådalen og Ramskjellvatnet på 24 MW og gn mellom Ramskjellvatnet
og Beiarelva på 106 MW. I begge alternativene ble lille og
store Gåsvatnet samt Kvitbergvatnet overført til Ramskjellvatnet
og alle vatn ble regulert bortsett fra lille Gåsvatnet.
,
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1.5.3

Beiarn kraftverkmed ett eller to fall

Vi vil nevne at den valgte utforming av Beiarn kraftverk med
inntak både i Ramskjellvatnet og i Tollåga har et alternativ.
Tollåga føres da over til Ramskjellvatnet først og siden går
alt vannet gjennom samme inntak til stasjonen som kan
plasseres ca. 2 km lenger ned i Beiarelva. Dette alternativet
gir ca. 35 GWh mindre produksjon enn kjøring på to fal, men
gir mulighet for L ta inn Lille Gjeddåga med 19 mill m eller
ca. 12-13 GWh i tilleggsproduksjon.
Alternativet har en klar ulempe da det ikke er funnet brukbare
forhold for utslag av tilløpstunnelen i Ramskjellvatnet i det
aktuelle området på nord-vestsiden.

1.5.4

Fallet KvitbergKatnet- Ramskjellvatnet.

Det er sett på muligheten for å sette inn en liten kraftstasjon
i fallet mellom Kvitbergvatnet og Pamskjellvatnet. Dette fallet
er på brutto 144 m ref. naturlige vannstander. Medregnet alle
felter til og med lille Tisvatn kote 560 blir årlig vannmengde
fra feltene 111,2 mill m3 eller ca. 40 GWh med en energiekvivalent på 0,36 kWh/m gjennom Ramskjellvatn kraftverk.
Installasjonen ble bestemt til 12 MW hvilket vil si at ca.
83% av vannet utnyttes med en brukstid på ca. 2 700 timer.
Magasinet i Kvitbergvatnet er kun ca. 1 mill n3 flomdempningsmagasin. Energiproduksjonen ville derfor bli vesentlig uregulert
produksjon og verdien noe lavere enn fastkraftverdien.
Vi har regnet i kostnadsnivå 1.10.1976 og satt verdien
kapitalisert til 100 Øre/kW1-1 inklusiv evt. verdi av effekten.
o34
Produksjonen blir: 111,2 x 0,6:2)('= 33 2 GWh
: 33,2 x 1,0
= 33,2 mill kr
Verdi
Kostnadene for kraftverket er beregnet etter den forutsetning
at overføringstunnelen Kvitbergvatnet - Ramskjellvatnet bygges
i alle fall. Kraftverket blir dermed ent arginal utbygging med
visse fordeler vedrørende andel av felleskostnader, renter m.v.
Etter en slik betraktningsmåte vil kraftverket komme på
ca. 54 mill kr. (nivå 1.10.76). Dette blir svært dyr kraft
(ca. 165 øre/kWh i utbyggingskostnad) og vi har derfor ikke
innstilt på denne utbyggingen nå.
Dersom det blir vedtatt at overføringen mellom Kvitbergvatnet
og Ramskjellvatnet skal etableres slik som vi innstiller på i
denne planen, vil det alltid siden være mulig å utnytte fallet,
uten at man trenger å gjøre særlige forberedende arbeider i
første omgang.
Virkningsmessig kunne det være ønskelig å bygge kraftverket
samtidig med Beiarn kraftverk. Dette fordi en da helt kunne
løse problemet med erosjon i østre ende av Ranskjellvatnet
ved senking. Utslippet fra kraftstasjonen måtte da føres ut
forbi løsmassedeltaet. Se mer om dette under beskrivelsen av
virkningene og i utredning S-42.
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Størrelsenav dette kraftverket (12 MW) ligger ned mot det
som i dag kalles "småkraftverk".Vi har regnet med en stasjonshall i fjell og ellers prosjektertpå samme "lest" som for
noe større stasjoner.Dersom det utvikles enklere og billigere
løsningerfor stasjonermindre enn 15-20 MW kan lønnsomheten
forbedres.

1.6 Vurderin&og valg av alternativ
Det store spørsmålved Beiarnutbyggingener om kraftressursene
skulle vært bedre utnyttet og da først og fremst om det bør
bygges magasin i øvre Tollåga i Riebivag'gi.Rent kraftøkonomisk
og uten sidehensynville det være riktig å utnytte mulighetene
langt sterkereenn vi har foreslått.En1
imidlertidse vår
innstillingi 1ys av at vi har hatt hele Saltfjell- Svartisområdet til samlet planleggingog vurdering.Vi vil her peke
på at utviklingenmot 5 selvstendigeprosjekteri området er
en form som gir store muligheter for å ta hensyn også til andre
interesserenn kraftproduksjon.De store vassdragenebygges
ut i grove trekk langs eget løp.
Som nevnt under 1.5 er det gode magasinmuligheterbåde
Riebivaglgiog i begge Bjøllåvatnasamt Bjøllådalen.Korte
tunnelergir også god mulighet for å overføre vann mellom
Bjøllågaog Tollåga den ene eller andre vei. Samtidig vet
vi at nettopp disse områder er de mest attraktivei hele
Saltfjellområdet.
Slik planen presenteresvil en se at et meget stort område
nettopp i "hjertet"av Saltfjelletmed Riebivagtgi,Harodalen
og mestepartenav Bjøllådalenforblir urørt.
Spesielt for Riebivagtgier at detoer våtmarksområde,og en
oppdemmingvil oversvømme13-14 km`. Vi mener at skadevirkningene ved dette alene er så store at vi ikke foreslår
magasinetbygget. Imidlertidvil vi ha sagt at Muligheten
til 11.)1›,gge
magasinet er åpen for all framtid uten at en
trenger å gjøre spesiellefordyrendeinvesteringeri den nå
foreslåtteplan. Valg av ett eller to fall i Beiarn kraftverk
er i denne forbindelseav mindre betydning.Vi har valgt å
kjøre på to fall fordi dette gir høyere produksjonuten
vesentligkostnadsfjorskjell
og fordi mulighetenfor å senke
Ramskjellvatnetmaksimalter best ved inntak på syd-siden
av vatnet.('
I

..a.s •••

21

Når det gjelder de enkelte felter og data for disse, vises til
nedenstående tabell:

Feltets navn
II

Inntakskote
ca. m.o.h.

Tollåga

372

Tyvåga I
Tyvåga I
Hellebekken
Klippbekken
Tellingsbekken

415
415

Tverråga

475

425
420

Sum inntak
Tollåga

Areal

Midiere avløp

Spesifikt
avløp 2
1/s/km

m3/s

mill.m3/år

0,9
4,1

53,6
44,5
44,1

12,37
o,04
0,18

390,0
1,3
5,7

2,4

37,5

0,09

2,8

1,0

40,0

o,04

1,3

-46,6

58,2

2,71

285,9

54,0

km`

230,9

*

85,5

15,43

486,6

30,3

Ramskjellvatnet
Høgmobekken

308
425

31,3

30,7

0,96

1,6

34,0

0,05

1,7

Kvitbergvatnet

454

60,6

37,0

2,24

70,6

vatnet

506

18,7

33,7

0,63

19,9

Lille Gåsvatnet

561

36,0

0,16

Store Gåsvatnet
og Djupdals-

4,3

4,9

Sum Ramskjell-

vatnet

116,5

34,7

4,04

Sum Beiarn
kr.verk

402,4

48,4

19,47

127,4

614,o

Ved verdiberegningene er lagt til grunn at billigste alternativ til
vasskraft er varmekraft til 13 øre/kWh, prisnivå 1976.
Verdi av effekt er omtalt tidligere, og er regnet til 650 kr/kW der
effekten kan utnyttes fritt, og 200 kr/kW for marginal effekt.
Fra utredningen vedr. hydrolog i ved Beiarnutbyggingen framgår det
at midlere vassføring referert til perioden 01.09.30 - 31.08.60 før
og etter regulering vil gå ned fra 35,13 m3/s til 12,45 m3/s
før utløpet av Beiarn kraftstasjon, og fra 40,68 m3/s til
36,46 m3/s ved Selfoss nederst i Beiarelva. Ved Skarsvatnet i
Lakselva vil vassføringen bli redusert fra 5,20 m3/s til
4,34 m3/s.
Samme utredning viser at før utløpet av kraftstasjonen vil midlere
vassføring over hele året være betydelig under middelet, vel 30% om
vinteren og vel 40% om sommeren. Ved Selfoss er minstevassføringen
avhengig av produksjonsvassføringen ved Beiarn kraftverk.
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Når kraftverket går med 12 m3/s am vinteren vil minstevassføringen øke ca 4,7 ganger, og om sommeren vil minstevassføringen øke ca
2,4 ganger ved en vassføring på 27 m3/s gjennom kraftverket sett i forhold til uregulert tilstand. Medianverdien for 7-døgnsmidlene viser at median vintervassføring vil ligge noe høyere etter
en utbygging enn før, mens sommervassføringen vil ligge noe under
uregulert medianvassføring. Ved Skarsvatnet i Lakselva vil overføringen til Beiarn medføre en reduksjon i lavvassføringene på ca
10% am vinteren og vel 30% am sommeren.
De medfølgende "utredninger" mv. og "virkninger" er basert på de
enkelte fagrapporter og en vil i det følgende gjengi helt eller
delvis sammendrag og konklusjoner i disse, men først siteres utdrag
fra "virkninger" for så vidt angår Beiarnprosjektet. Det refereres
ikke til den øvre strekningen som er omtalt under Stor-Glomfjordprosjektet. Virkningene er omtalt slik:

1 BEIARNVASSDRAGET
1(
1.1 Store Gjeddåga
1.1.1

Ramskjellvatnet

og

området omkring

Tekniske inngrep

Romskjellvatnet
Bei arn kr s-t.

Ved utløpet av Ramskjellvatnetforeslår
vi bygget en betongdam som vil heve vannstanden med ca. 7 m til HRV kote 315 (se
bilag 3.3.1.1 i Tek./øk. plan). Stedet
ligger like ved veien til de to
Ramskjellgårdene.Fra disse gårdene
trenges ny vei langs nordsiden av
Ramskjellvatnet,ca. 4 km, til påhugg for
overføringstunnelenfra Kvitbergvatnet
(se Tek./0k. plan). Dette påhugget ligger
ca. på kote 425 og her er en steintipp på
ca. 45 000 m3 tenkt plassert, se bilag
3.4.2.2 i Tek.0k. plan. I anleggsperioden
vil det bli behov for midlertidige
brakkeleire for disse arbeidene.

3
‹<,
ro
->

Videre vil vi lage en kanal eller grøft
på ca. kote 420 slik at Høgmobekkenkan
ledes inn i Ramskjellvatnet.Vi regner
ikke med vei dit og arbeidet blir avk
beskjedentomfang (se bilag 3.2.1 i
Tek./øk. plan). Like syd for Ramskjellvatnet vil det bli to små hus i terrenget
for henholdsvisvaregrind- og lukemanøvrering.
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Vannføringer
I og med overføringenfra Kvitbergvatnet
vil vannføringenøke i bekken som renner
inn i Ramskjellvatnetsøstre ende. Vi
regner med at denne bekken etter hvert
vil stabilisereseg etter den nye vannføring.
Høgmobekkensomlegging vil også føre til
større vannføring i en liten bekk. Vi
regner heller ikke med problemer i den
forbindelse.
Neddemte områder, hus, hytter, vannstander
Rundt Ramskj,ellvatnet
blir et areal på
ca. 0,42 kra neddemt ved HRV 315.
Området ligger i overgangenmellom barskogbeltet og bjørkeskogbeltet.Det er
knyttet produksjonsverdiertil dyrka og
dyrkbare områder, og til hogst og kulturbeiter. Vegetasjonener ellers dominert
av fattige typer og har ikke spesiell
verneverdi, se S-112. Arealet mellom k.
315 og k. 316 er ca. 0,06 1cm2.Tørrlagt
areal ved LRV 275 blir ca. 1,56 km2.
8-10 hytter og uthus blir berørt av
reguleringenog noen må flyttes. Det er
private grunneiere rundt hele vatnet, se
S-49.

-

De to Ramskjellgårdeneblir noe berørt.
Veien fram til gårdene må legges om de
siste 300-400 m og jorda nmrmest vatnet
blir neddemt. Gårdenes hus ligger alle
mer enn 5 m over HRV. 3 hus mellom
gårdene og dammen må rives.

•
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90
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Da Ramskjellvatneter det eneste magasinet i Beiarnutbyggingen,vil vannstanden stort sett følge det vanlige forløp for kraftverksmagasiner,dvs, jevnt
synkende vannstand t-1-€Over
vinteren,
relativt rask oppfylling i vårflommen og
vannstand nmr HRV resten av sommerhalvåret. Men på grunn av den relativt lave
magasinprosenten(11), må man i sommerhalvåret regne med stadig mindre vannstandspendlinger.Se forøvrig vedlagte
bilag.

Erosjon, blakkiu av vann
Man må vente en del blakking av vannet
som følge av bekke- og bølgeerosjonved
reguleringav Ramskjellvatnet.
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1.2 Tollåga
Tekniske inngrep
Tollåga tas inn i Beiarn kraftverk
fra
ca. k. 372. Dette stedet ligger
0,5-1
km
nedenfor der veien til Tollådalen krysser
Tollåga. Det vil her bli bygd en sperredam av betong over elva og tilløpstunnelen vil komme opp på nordsiden av
elva like ved dammen. Disse byggverk blir
ikke sErlig dominerende.Nevnte sperredam
vil heve vannstanden litt og demme ned
16-17 da hvorav noe er dyrkbar jord på
nærmeste gårdsbruk. Vi foreslår imidlertid å "heve" de dyrkbare arealene med
tunnelsteinog man vil dermed kunne
opprettholdedyrkinga. Det vises til
bilag 3.2.3.3 i Tek./Øk. plan. Vi tenker
oss at all matjord fjernes først, tunnelsteinen fylles opp, og matjorda legges
tilbake på toppen. Ved å legge dette i
riktig høyde i forhold til Tollågas noenlunde konstante sommervannstandforan
i jorda
sperredammen,
skullefuktigheten
bli bra og vekstvilkårenelike gode som
før. Vi vil i sin tid trekke inn jordbrukssakkyndige.
200-300 m nedenfor inntaketvil det bli
et påhugg for tilløpstunnelen.Dette
stedet ligger noe lavere i terrenget på
nordsiden av elva. Her tenkes plassert
ca. 100 000 m3 stein i tipp, forslag
til plassering er vist i bilag 3.2.3.3 i
Tek./Øk. plan. I byggetidenvil det bli
behov for brakkeleir og anleggsrigging
med midlertidig kloakkutslipp.

Olnntak)

Den siste store oppgaven i Tollådalen
blir overføringstunnelentil Tverråga som
drives fra tunnelutløpetlike på sydsiden
av Tollåga ca. 300 m fra sper.redammen.
Steinen herfra, ca. 70 000 m3, er tenkt
lagt på sydsiden av Tollåga rett overfor
tippen fra tilløpstunnelen.Som nevnt
ligger disse tippene relativt lavt i
terrengetog blir lite synlig fra veien.
Vi antar forløpig at det blir egne
brakker og tilriggingerfor overføringstunnelen,men mulighetene for felles tilrigging er her gode på grunn av konsentrert plassering.
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Vannføringer
Tollåga ovenfor inntaket får vannføringer
som tidligere. Nedenfor inntaket blir
vannføringenesterkt redusert bortsett
fra perioder med overløp.
Flommene vil kunne øke nedenfor inntaket
tilsvarendekåpasiteten på overføringstunnelen fra Tverråga, ca. 30 m3/s.

Neddemte områder, hus, hytter, m.v.
Se under Tekniske inngrep.

Fiske
Det må regnes med skade på fisket i elva
nedenfor inntaket.De nederste 3 km av
Tollåga er lakseførendemed gode gyteplasser og oppvekstforholdfor laks, se
utredning S-124. n

28

li
1.5 Beiarelva fra Tverrånes til kraftstasjonens utløp med sideelvene
Tyvåga og Klipbekken
Tekniske inngrep
Det blir ingen tekniske inngrep i Beiarelva, men i sideelveneTyvåga og Klipbekken vil det bli 4 små bekkeinntakav
betong. Arbeidene utføres uten at det
fremføresvei.

Vannføringer
Umiddelbart nedenfor inntakene i Tyvåga
og Klipbekken blir elvene tørrlagte.
Beiarelvas restvannføringvil nedenfor
Tverrånes være ca. 60% i middel over
året. Dette vil gjelde helt ned til samløp Tollåga.
Nedenfor samløpet med Tollåga blir vannover en strekning på
n;bringsreduksjonen
ca. 2,5 km ned til kraftverketsutløp
relativt stor. Det vil bli igjen ca. 35%
av naturlig vannføring.Reduksjonenvil
være noe forskjelligetter årstiden og
evt. flomtap ved inntakenevil komme i
tillegg. Det vises til utredning S-85
hvor disse forhold er nmrmere beskrevet.

Erosjon, blakking av vann
Denne strekningener naturlig ikke serlig
utsatt for erosjon. Det finnes forbygninger noen steder. Med redusert vannføring mener vi at strekningenskulle bli
er
sikrere enn før. Erosjonsspørsmål
vurdert i utredning 5-48.
På grunn av mye breavløp er elva naturlig
temmelig slamførendeog grå store deler
av sommeren.Det er grunn til å vente
klarere vann etter at overføringenetil
Storglomvatnetetableres.

29

Fiske
Utredning S-72 konkluderermed at strekningen ovenfor Høgfossen har liten
interesse for sportsfiskeog fiskebestanden er dårlig. Til tross for 40%
redusert vannføring kan muligens fraføringen av kaldt brevann være en positiv
virkning for fisket.
Nedenfor Høgfossen er Beiarelva lakseførende og her vil man få virkninger på
fisket. Det er vanskelig å forutsi hvor
store virkningene blir med ca. 35% restvannføring,men vi antar at laksen fremdeles vil kunne gå opp til Høgfossen.
Utredning S-124 fra Direktoratet for vilt
og ferskvannsfiskomtaler den lakseførende del av Beiarelva.

Vanntemperatur,isforhold
Det ventes litt høyere sommertemperaturi
elva ovenfor kraftverket,spesielt i juli
og august pga. at breavløpet overføres
til Storglomvatnet.
Om vinteren vil vanntemperaturensom nå
være nmr 0°C.

Vi venter bare små endringer i isforholdene pga. utbyggingen,muligens noe
tidligere isleggingom høsten. Se ellers
utredning S-122 fra Iskontoret i NVE.

Lokalklima
I S-73 konkludererMeteorologiskinstitutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringerpå denne strekningenpga.
utbyggingen.

Jordbruk, grunnvann
Det drives jordbruk i dette området. Vi
regner ikke med store virkninger på grunn
av redusert vannføring,men har igang
vannstandsmålingerog vil etterhvert
kunne få fram kurver for sammenheng
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mellom vannstand og vannføring forskjellige steder i vassdraget.Dersom det
viser seg at enkelte lavtliggendearealer
får en senket grunnvannstandsom betyr
noe for jordbruksproduksjonen,mener vi
at dette best kan bøtes på ved å
installerevatningsanlegg.Det er særlig
strekningenmellom samløp av Beiarelva og
Tollåga og kraftverketsutløp vi her
tenker på.
Forøvrig vil de eksisterendeforbygninger
bli mer effektive enn før i og med at
flommene blir mindre. Dette vil være
positivt for flomutsattearealer langs
elva.

1.6 Beiarelva fra kraftstasjonensutløp
til havet
Tekniske inngrep
Kraftstasjonenmed adkomsttunnelog
avløpstunneler plassert ved Beiarelvas
østside ca. 7 km ovenfor Storjord. Se
bilag 3.2.1 og 3.2.2 i Tek./øk. plan.
Friluftsanlegger tenkt lagt i nærheten
av adkomsttunnelen.
I anleggsperiodenvil det bli behov for
brakker og forskjelligeandre midlertidige bygninger.Det må da ordnes
midlertidig kloakkutslippog vannforsyning.

Ramskj
v atnet

Tippmassene,beregnet til ca. 230 000
m3, foreslås lagt ut over et område ved
Beiarelva like nedenfor gården Forenes.
Stedets sentrale beliggenhet i Beiarn
gjør at tippmasseneogså kan nyttiggjøres
til andre formål som veibygging,utfyllingsområderog annen byggevirksomhet.
Dette blir tatt opp med kommunen.
Den masse som evt. deponeres på elvebredden etter vårt forslag (bilag 3.2.2)
vil raskt kunne bli bevokst. Dersom man
har matjord å legge over kan det også bli
dyrkningsareal.

(0

Inntak)
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Vannføringer
På denne strekningen er driftsvannføringen gjennom Beiarn kraftverk kommet
ut i vassdraget igjen. Det både fraføres
vann (til Storglomvatnet)og tilføres
vann (fra Kvitbergvatnet)slik at
endringen i normalvannføringenved
Selfoss i Beiarelva blir fra 40,68
m3/sek. til 36,46 m3/sek. Det vil si
at restvannføringener hele 90% av opprinnelig vannføring.På grunn av magasinet i Ramskjellvatnetvil det bli en
forskyvningmot økte vintervannføringer
og mindre sommervannføringer.Ramskjellmagasinets størrelse kan bare bevirke
mindre forskyvninger,noe som går fram av
utredning S-85 om vannføringsendringer.

Erosjon, blakking av vann
Hele denne strekningener godt forbygd og
vi venter ingen erosjonsproblemer.Se
ellers utredning S-48. Eventuell erosjon
i Ramskjellvatnetvil også få virkninger
nedenfor kraftverketsom blakket vann ut
i elva. Vi regner med at dette ikke skal
bety særlig mye da det etterhvert vil bli
borte. Dessuten vil elva bli fraført mye
blakket vann fra breområdeneog totalt
sett antas at elva får klarere vann etter
en eventuell utbygging.

Vanntemperatur,isforhold
Om sommeren vil kraftverketvesentlig gå
på driftsvann fra Tollåga og en venter
små temperaturendringeri elva da,
muligens litt høyere i juli og august.
Dersom det tappes fra Ramskjellvatnetvil
vanntemperaturennedenfor kraftverketbli
noe lavere enn før, men dette er ikke
særlig aktuelt over lengre tidsrom.
Om vinteren vil vanntemperaturennedenfor
kraftverketvære høyere enn før utbygging
når vannet tappes fra Ramskjellvatnet.
Like nedenfor kraftverketvil temperaturen ligge mellom 3 og 1,5°C. Dette
betyr at vannet ikke vil være avkjølt til
00C før ved Selfoss og ofte ikke før
ved utløpet i fjorden. Vi viser til utredning S-122 fra Iskontoret i NVE.
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Lokalklima
Beiarelva nedenfor kraftverketvil for
det meste gå isfri nesten til fjords
etter utbygging. Det vil da av og til
kunne dannes frostrøyk over elva. Dalen
er i dag nesten fri for frostrøyk.
Klimaavdelingenved Meteorologisk institutt har i utredning S-73 antydet at det
vil bli omlag 13 tilfelle av frostrøyk i
gjennomsnittpr. år.

Fiske

Nedenfor kraftverketantar vi at fisket i
elva kan opprettholdesda vannføringsreduksjonenbare er på ca. 10%. Det vises
til utredning S-124.

Jordbruk, grunnvann

K kkelvotnet

Vi regner ikke med særlige virkninger for
jordbruket nedenfor kraftverketsutløp.
Med den beskjedne endring i vannføring
mener vi at grunnvannspåvirkningenikke
vil ha negative virkninger for jordbruket.

2

LAKSELVVASSDRAGET

2.1 Tverrbrennamed Smågåsvatnaog Lille

bfivatnet
Tekniske inngrep

Tverrbrennvotnet
G8svot net
St . Gåsvo tnet
Smg -

Lille Gåsvatnet er tenkt overført til
Store Gåsvatnet gjennom en kort kanal
eller grøft fra østsiden av vatnet.
Vatnet ligger på kote 561 og denne vannstanden er tenkt beholdt ved at man lager
en liten betongterskeli utløpet mellom
Lille Gås.vatnetog noen mindre vatn
(Smågåsvatna)på kote 560.

Gisvatna

Arbeidene blir av beskjeden størrelse og
kan utføres med enkelt utstyr, antagelig
mest graveutstyr.Noe sprenging kan også
bli nødvendig.
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Adkomsten er lettest fra riksvei 812
mellom Misvær og Beiarn, men vi vil ikke
bygge vei fram til stedet.

Vannføringer

Kykke(vatnet

Overføringen frafører Tverrbrenna et
midlere tilløp på 0,16 m3/sek. fra et
felt på 4,3 km2. Dette er en beskjeden
vannføring,men den vil merkes øverst i
Tverrbrenna da tilsiget der totalt sett
er lite. Dersom vannstanden i Smågåsvatna
og Tverrbrennvatnetskulle bli for lav
kan dette avhjelpes ved å innsnevre
utløpene med f.eks. små terskler.

Neddemt område, hus hytter m.v.
Det forutsettesingen neddemming eller
endring av vannstander.'
Tverrbrennvatnet

Fiske
i. G8svat

net

St Gasvatnet

Vi regner med omtrent de samme forholdene
for fisket.

TUristinteresser
Området ligger greit til og er attraktivt
friluftsområde.Vi mener det fortsatt vil
være det med de samme vannspeil som tidligere og minimale spor etter utbyggingen.

2.2 Gåsvasselvamed Djupdalsvatnetog
Store Gåsvatnet
Tekniske inngrep
Vi foreslår ingen regulering,men en lav
betongdamved utløpet av Djupdalsvatnet
for å holde vannstandennår avløpet ledes
tunnel mot Kvitbergvatnet.Dammen vil
få en luke som under enkelte flomsituasjoner kan åpnes, se forøvrig 3.3.2 i
Tek./(åk.plan.
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Fra Djupdalsvatnetvil en ca. 600 m lang
tunnel føre vannet til Kvitbergvatnet,se
3.3.1 i Tek./øk. plan.
Kykkelvotnet

Det blir ikke vei til Djupdalsvatnet,men
en eller annen form for veiløs transport.
Videre blir det en grøft fra Lille Gåsvatnet som er omtalt under 2.1.

Vannføringer
Det fraføres et midlere tilløp på 0,63
m3/sek. fra et felt på 18,7 km2. Like
nedenfor Djupdalsvatnetvil Gåsvasselva
da bli tørrlagt mens ingen endringer
skjer ovenfor.
Store G8svatnet
s t

Neddemte områder, hus, hytter, vannstander
Ojupdots
vatnet

-

Kvitbergvatnet

Det blir ingen reguleringog alle vannstander vil bli omtrent som tidligere.
Den lille økningen i vannføring ved at L.
Gåsvatnet overføres til Store Gåsvatnet
blir neppe merkbar pga. store vannoverflater. Vannspeilet i Djupdalsvatnetvil
bli forsøkt holdt som før ved å tilpasse
høyden i overføringstunnelensinntak.

Fiske

Store Gåsvatnet og Djupdalsvatneter gode
fiskevann
og vil fortsatt være det.
Imidlertid vil elva fra Djupdalsvatnet
bli ødelagt som fiskeelv på øvre delen.
Fisk vil kunne føres fra Djupdalsvatnet
til Kvitbergvatnetgjennom overføringstunnelen.

2.3 Lakselva ned til Misvær
Tekniske
Ingen.

inngrep
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Vannføringer
Lakselva får sin vannføring redusert med
ca. 15 % ved Skarsvatnet i middel over
året. Utredning S-85 inneholderkurve for
hvordan dette fordeles over året og forskjellen på "tørre" og "våte" år.

Misvcer

Vi vil her nevne at tallet for fraført
vannmengde i
er satt 0,07 m3/sek.
for høyt (0,86 mi/sek. istedet for 0,79
m3/sek.).

Fiske

Skorsvotnet

Lakselva er lakseførendeog det er først
og fremst av den grunn man kan ha
betenkelighetermed å føre bort vann fra
vassdraget.
Det finnes både laks og sjøørret. Samlet
årlig fangst av laksefisk forteller at
Lakselva er et lite vassdrag som først og
fremst har betydning for lokalmiljøet.
Vassdraget har gode gyte- og oppvekstområder for laks, er lett tilgjengeligog
har mange gode fiskeplasser.Det er bygd
laksetrapperslik at laksen nå kan gå
helt opp til Kykkelvatnet.

Kykkelvotnet

Vannføringenom sommeren kan til sine
tider være for lav til at lakseoppgangen
er god. Med en fraføring av vann som
foreslått i Beiarnutbyggingenvil dette
forhold bli ytterligere forsterket.Vi
vil her påpeke at ved periodevisslipping
av vann fra Djupdalsvatnetkunne det
skapes små økninger i vannføringensom
kunne hjelpe lakseoppgangen.Det beste
ville da være å lage et lite magasin
f.eks. i St. Gåsvatnet for slipping av
vann. Det kan eventuelt også bety noe for
forurensningssituasjonen.
Vi har drøftet
dette med kommunen.
Ellers viser vi til utredning S-125 fra
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk.
If
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3
3'

I Russåga (Beiarnutbyggingen)

3.3.1 Kvitbergvatnetog området omkring
Tekniske inngrep
Vi regner med adkomst fra Russånes
Saltdalen.Fra tidligere finnes rester av
en vei og vi vil utbedre denne noe.
Arbeidenes størrelse tilsier at man bare
gjør det mest nødvendige for å komme fram
til Kvitbergvatnet.
Kvit bergvatnet

Russ,e
'90

På det gamle damstedet i.utløpet av
Kvitbergvatnet,se bilag 3.3.2 i Tek./0k.
plan, foreslås bygget en liten betongdam.
Dammen blir ca. 1 m lavere enn den gamle
dammen som brøt sammen under en flom i
1950.
Vi vil karakterisereselve dammen som et
lite byggverk. Restene etter den gamle
dammen er ennå ikke helt ryddet bort og
på mange måter vil stedet bli penere med
en ny lav betongdamog skikkeligopprydding.

cs?

Kvitbergvatnetsvestre side vil det bli
inntak for overføringstunnelentil
Ramskjellvatnet.I forbindelsemed inntaket skal det være en luke eller ventil
og dette kan bety at det trenges et lite
hus for manøvreringsutstyr.
Ca. 2 km nord for Kvitbergvatnet(i
Skjerstad kommune) er det planlagt en ca.
600 m lang tunnel fra Djupdalsvatnetsom
vil overføre vann til Kvitbergvatnet.
Tunnelen er tenkt bygget uten å føre vei
fram til påhugget. Steinmassene,ca.
12 000 m3, er tenkt plassert i en
fordyping i terrengetlike ved tunnelens
påhugg.

Vannføringer,flommer
I og med overføringenav vann fra Djupdalsvatnet,vil bekken inn i Kvitbergvatnets nord-vestrehjørne få vesentlig.
økt vannføring.Vi regner ikke med at
dette vil føre til skader, men det vil
selvfølgeligvære en merkbar endring i
forhold til naturlig tilstand.Flom ut av
Kvitbergvatnetbehandlesunder 3.3.2,
Russåga.
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Neddemte områder, hust hytter, vannstander
Da Kvitbergvatnethar vært regulert tidligere er det uklart hvilken vannstand
som er opprinnelignormalvannstand.Etter
dambruddet i 1950 skjedde det sannsynligvis en profilforandringi utløpet slik at
man kan snakke om en ny normalvannstand
etter 1950. Da vi ikke har vassdragsnivellementav nyere dato, har vi valgt å
gå ut fra en vannstand,451,6 m.o.h., som
er målt 12. august 1973 og er en vanlig
sommervannstand.

Kvit bergvatnet
Russogo

forhold til denne vannstandenvil en
oppdemmingsom foreslått berøre ca.
0,42 km2 areal rundt vatnet. Området
har mye rike vegetasjonstypersom til
dels er sjeldne og høyproduktive.Den
foreslåttereguleringligger innenfor
både den gamle reguleringav vatnet og
naturlig vannstandsvariasjonom man går
opp til sjeldne flomstørrelsersom
100-200 års flom. Imidlertidvil
Kvitbergvatnetsvannstand vanligvis være
som tidligereog vil bare i flomperioder
med stengt luke mot Ramskjellvatnetstige
opp til HRV.
Vi anser derfor skadevirkningenefor
svmrt begrenset.
Det ligger noen hytter ved vatnet. Disse
ligger i betryggendeavstand, men et par
uthus (buer)må flyttes.

Erosjon
Ved Kvitbergvatneter det store mengder.
løsmasser.På sørsiden av vatnet er det
et ca. 1 km2 stort delta som består av
sand og dels silt. En reguleringav
vatnet vil medføre erosjon i dette
deltaet. Vi har derfor vært forsiktigei
vårt forslag til regulering.
Det er smrlig sefikingav vatnet som vil
medføre alvorlig erosjon og derfor har vi
ikke foreslåttsenking i det hele tatt.
Oppdemmingener også så begrenset at vi.
vil forsvare den. Da Kvitbergvatnetbare
er tenkt brukt som flomdempingsmagasin
vil vatnet først og fremst i periodermed
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mye tilsig få vannstanderhøyere enn det
naturlige.Ellers vil vatnet stort sett
ha vannstand nwr naturlige forhold,men
med utløp gjennom tunnelen til Ramskjellvatnet istedenfortil Russåga.
Blakking av vatnet vil kunne forekomme,
men antas ikke å ha swrlig betydningved
eventuelt overløp til Russåga.

Fiske
Kvitbergvatnethar en vannkvalitetsom
kan karakteriseressom i underkant av
middels nwringsriktetter norske forhold.
ørret er eneste fiskeartog vatnet har en
noe for stor bestand i forhold til
nwringsgrunnlaget.
Kvit bergvatnet
Russ,

``go

Vi tror ikke at verdien av fisket
forringesmed den foreslåtteregulering,
men om det likevel skulle vise seg å vwre
slik, kan man i dette tilfelle sikkert
gjøre mye med fiskepleie,som utsetting
av yngel m.m.
Overføringenfra Djupdalsvatnetbringer
ingen nye fiskeslaginn. Se ellers S-46
og S-65.

Andre interesser
Området er attraktivtmht. fiske, jakt og
som friluftsområdegenerelt.Det går en
fotturiststiopp gjennom Harodalenog
videre over til Beiarn. Dette vil
fortsatt ha sin verdi etter utbyggingda
inngrepeter konsentrerttil Kvitbergvatnet og det nermeste området omkring.
På nordsidenav Kvitbergvatnetvil en
turist merke størst forandringmed den
økte vannføring fra Djupdalsvatnet.Etter
en tid vil det vel her stabilisereseg
etter den nye vannføring,og muligheten
for nye gode fiskeplasserer absolutt
tilstede.V
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i. Saltfjellområdet

Reinbruksgruppene

reindrifta
personer

i Nordland,

tilknytta

både når det gjelder

disse bruksgruppene
gå utover
samiske

de berørte

For fagmiljøet

antall rein og

og reindriftsmiljøet

i Nordland

med på å skape et variert

Inngrep

kulturen

del av

reindrifta.

For reindriftskulturen
kulturbilde.

har en sentral

i Saltfjellområdet
driftsgruppene,

i heile Nordland

og den samiske

vil derfor

og

ikke bare

men også reindrifta

og den

fylke.

kulturen

et stort tap om naturgrunnlaget

fagmiljø

er

i fylket vil det være

for reindrifta

på Saltfjellet

blir ødelagt.
For de reindriftsfamiliene
den eneste

leveveien,

som bor i Lønsdalen,

og de har bassert

Å ta næringsgrunnlaget

framtida

fra disse menneskene

som å sette en person

i omskolering

er reindrifta
si på den.

er ikke det samme

i et annet yrke. Det vil

si det samme som å ta fra dem deres miljø,

deres kultur

og det

de lever for.
Den samiske

kulturen

føres videre

og fagkunnskapen

og utvikles

Både kulturen

og fagkunnskapen

på. Om næringsgrunnlaget
vilkår

på museum

liv fattigere,

og gjennom

kan ikke

kurs og skolering.

må ha et næringsgrunnlag

går tapt, vil samekulturen

for å føres videre.

samenes

i reindrifta

å bygge

ha dårlige

Dette vil ikke bare gjøre reindrifts-

men det vil gjøre heile vårt samfunn

fattigere.
5. KORT SAMMENDRAG
For den reindrift

som i dag drives

er det klart at Saltdalsutbygginga
negative

følger

for næringa:

gruppa på Saltfjellet
utbygginger
umulig

og inngrep

i Saltfjell

- Svartisområdet

er den som vil få de største

der vil kjerneområdet

bli ødelagt.

Dette vil sammen med de'

som fra før er i området,

å drive ei velordna

for reindrifts-

reindrift

i området

gjøre det

Semska

Kjemåvatnt

framtida.
Beiarn-

og Ranautbygginga

beiteområder

for gruppa:

den andre ut over vintermarginalområder

(områder

vil og gå sterkt ut over sentrale
Den første ut over høst- og vinterbeiter,
høst- og sommerbeiter.
som er bestemmende

Dette er

for hvor mye rein

som kan være i et større område) for reindrifta på Saltfjellet.
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gjøre en framtidig
sommer-

vanskeligere

som blir sterkest

distrikt

drives

for Glommenutbygginga,

av glanene

og medføre

Men Glommen

reinbeitedistrikt
Sentrale

beitedistrikt:
og drivingsleier
distriktet

berørt

ikke organisert

sperres

vil bli sterkt redusert

sommer-

og høstbeiter

sOm rein-

går tapt, flytte-

ulike deler av

og flytting mellom

vanskeliggjøres.

Svensk reindrift

i Saltfjellområdet

faren for sammenblanding
Det er nødvendig
ikke vurderes

vil bli berørt

med ncrsk reindrift

som tidligere

er gjort

ses i sammen-

i disse områder

og

isolert og bare som enkeltprosjekter.
kanskje

Et inngrep kan som enkeltinngrep

ikke bety så mye, men

når det ses i sammenheng

med andre, kan betydninga

Det kan være det inngrep

som er utslagsgivende

umulig

bli katastofal:

og kan gjøre

i et område.

Ønsker en å bevare
Svartisområdet,

ved at

øker.

som her er planlagt,

at de inngrep

heng med de inngrep

reduseres

flytteleier.

i dag.

reindrift

reindrift

som

tap av

samt sperre sentrale

og høstbeiter

I de deler av Glommen

vil Melfjordutbygginga

av de deler av distriktet

utnytting

ligger nord for Melfjorden,
verdifulle

distrikt

i Strandtindene

For reindrifta

reindrifta

og reindriftskulturen

i Saltfjell

inngrep og utbygginger

må de planlagte

-

i området

.Eterkt.
1
!

Hans Prestbakmo har gitt en utredning over inngrep og aktiviteter i
reinbeitedistriktene i Saltfjell/Svartisområdet datert 12.01.83.
Dette er et supplement til den tidligere omtalte reindriftsrapport,
og sammendraget siteres slik:

Det har vært drevet

reindrift

i Saltfjell/Svartisområdet

like

lenge som en har hatt reindrift ellers i landet.
Det dominerende trekk ved reindrifta her var tidligere,flytting
mellom vinterbeiter i Sverige og sommerbeiter i Norge.
På kysten blei det og drevet heilårsdrift fram mot 1960.
I dag drives reindrifta her også som heilårsdrift.
Det er to reindriftsgrupper som har beiterett i Saltfjell/Svartisområdet. Den sentrale gruppa holder til på Saltfjellet.
Gruppa som holder til i Strantindene, har rett til beite i de
sør-vestre deler av området.
Svensk reindrift kan nytte områdene inn mot grensa, øst for
jernbanen, som sommerbeite.
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Det må regnes

ser

si den kunne få fordele

En vil

til

kraftut

bygging.

noe informas jon

har

Landbruket

store

ak tuelle

stillin

sik t.

måling er

regule ring.

et ter

ndelse

med

lotngsv ass-

Å ivar eta

vurderingsg

runnlag

produ ksjonen

for

En,

mer tørke-'

Nøyakt ige

rekkelig

av

på den andre

vil

r i forbi

virkninger

regu leringens

g til

r

Slike

berørt

bli

ka n bli

arealer

om vir kningen

interesse

se.

på lengre

i Beiardalen,

en har et tilst

dragene , og deL er nødvendi g al
fo r å kunne ta

neppe vil

forun dersøkelse

for

peke på behovet

slutt

skjø nn.

r av senki ng av elve vannstande n.

kunne gi

av årri nger vil

bl. a.

arealer,

lå gtliggende

En del

svake.

even tuelt

fr a at enkel te mindre

ik ke bort

imi dlertid

teledannel

skogen er mer fle ksibel

for di

ngene,

vassdra gsreguleri

gr unn til

er det liten

sko gbruksprod uksjonen

at

er av den mening

Ut valget

nærmere v ed et

d vurderes

må imidlerti

forhold

i

høgvassføring

økt

fos retil

nd vil

vin tervannsta

høgere

forho ld til

i

med de jo. rd masseneen har,

vassdra gene sommerstid.
å reg ne med at

se tt

moderat

er relativt

denne hevingen

en, men

regulering

den etter

med en hevi ng av vint ervannstan

på

are aler.

11

av 01. 11. 77 ( S-128 ) utarbeide t av Erik HansQn ved
Fra uttalelse
Fjordutv alget og. j an Mathie sen ved VHL i samarbeid med Iskon toret
på vanntem peratur
ved NVE, Hydrologi sk avdelin g, vedr. v irkninger
og Glomfj ord
en, Beiarn , Melfjord
og isfor hold i Sal tdalsfjord
om Beiarn:
avsnittet
siteres

enn i dag.

oftere
På

Idag

utbyggingen

Etter

vil

vintervassføring

Midlere

enn

samme

er

fjorde n
vil

ut

isIaget

til

bli

25 % høyere

omtrent

er

hver

omtrent

Svartnes

fjorden

sannsynligvis

som

12 rn3/s

ut

islagt

til

vinter.

Færrissundet

idag.
måte

som

etter

at kraftverk et

Iskontorets

måleopplegg

legg

ca.

bli

i Saltdalsfjorden
er

satt

anses

i drift
å være

fl

kan

det

her

dersom
tilstrekkelig.

det

bygges
blir
td

ut

et boblean-

isproblerner.
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Iskontoret i NVE har senere I notåt åv 28.10.83

utt.M.t

b1.4.1

Alle forhold tatt i betraktning må en regne med at i de isproduserende
perioder vil utbyggingen føre til økt isproduksjon, både i form av noe
med is og større istykkelser.
lengre periode
Dette
gjelder
sarlig
i den
indre halvparten av Beiarn, der det er isforekomster hver vinter under
nåværende forhold.
mellom Agnesli og Kroksund, der det nå bare er svært lite is, da mest
som drivis fra indre del av fjorden, viser saltmålingene noe sjeldnere
utpregete brakkvannslag. Her er det da mulighet for noe mer stedlig isproduksjon etter utbyggingen, szerligved ekstra sterk kulde sammen med
en vindretning innover fjorden.
utenfor Kroksundet er det bare sporadisk drivis under nåværende forhold,
og praktisk talt ingen tydelige brakkvannslg ved 15-20 m3/s i Beiarelv. Det er da swert lite sannsynlig
at utbyggingen vil føre til merkbar forverring av isforholdene der. "

f(

Fra rapport S-122-virkningen
i Beiarav den planlagte
utbyggingen
elvvassdraget på vanntemperatur- og isforholdene i selve vassdraget
og i fjordområdet
1978,
siteres:

I(

5.

utarbeidet

av

Iskontoret

i NVE,

16.

juni

Konklusjon

Den planlagte

utbyggingen

i vanntemperatur5. 1

Beiarn-,

i Beiarn antas å ville føre til følgende
og isforhold i de berørte elvene:

endringer

Vanntemperatur
I Beiarelv ovenfor Beiarn
høyere sommertemperatur,
av bretilsiget

overføres

kraftstasjon

og i Gråtåga, antas det å bli litt
spesielt i juli og august, p. g. a. at det meste
til Storglornvatn.
Den reduserte
vassføringen

virker

også til å øke temperaturen
noe i disse to elvene om sommeren.
Elver med redusert vassføring vil dessuten reagere
raskere på forandringer i lufttemperatur,
noe som fører til større forskjell på dag- og
nattemperaturen
og til hurtigere oppvarrning og avkjøling av vannmassene
henholdsvis
Nedenfor
etter

vår og høst.
kraftstasjonen

utbyggingen

gjelvatn.

vil vanntemperaturen

når kraftstasjonen

om sommeren

er i drift

Med vann fra inntaksdamrnen

med driftsvann

i Tollåga

blir

bli noe lavere
fra Rams-

forandringen

uvesent-

lig.
Om vinteren vil vanntemperaturen
oC sorn nå.
nær 0

ovenfor

kraftstasjonen

være meget
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er 2, 2 km2 . Produksjonen

vannstand

reguleringssonen,

vil

reguleringssonen
vatn.

Aurens

eller

ødelagt

muligheter

til

av at

etter

vatn.

På grunn

vil

svært

forholdsvis

effekten

raskt

gjelder

elvene
vatn

for

fisk

som har

som blir

knytter

slik

etter

redusert

fiske,

spesielt

en slik

neddemt,

en svak økning

avta,

ovenfor

regulering.

kan en de første

i fiskeproduksjonen

som etter

hvert

at Ramskjellvatn
av røye fra

eller

størst

overført

eller

vil

etter

Tollåga

i Ramskjellutvikles,

hvert

vil

minsker

forverrer

situasjon-

betydning

( Tverråga,

til

og produksjonsområder

fisk

blir

det bli

når det

berørt

av reguler-

fullstendig

gjelder

tørrlagt

innlandsfiske.

Tyvåga og Klipbekken),

tilgjengelig,

og

De øvrige

delvis

liten

bli

ødelagt

som

i Tollåga

Det er en del

totalt

kaldt

betydning

innlandsfiskeinteressene

av Tollåga.

som vil

fører

og har således

De største

de øvre deler

for

vil

ikke

næringsdyr.

fiskeområder.

seg spesielt

inntaksdammene

inntaksstedene

om sommeren, er vanskelig

produksjons-

blir

i Ramskjell-

også bli

å utføre

i

Ramskjellvatn

nedenfor

muligheter

Det er Tollåga

til

umulig

områder

Overføring

at elvene

Umiddelbart

ingen

Mulighetene

Erosjonen

av vannet

vil

i

ytterligere.

Elvene som overførestil

ingen.

blakking

eller

som fiskemat

av løsmassene.

til

reguleringssonen

som fiskevatn.

en i Ramskjellvatn

føre

vanskelig

forvente

av den store

betydning

vil

produktive

reguleringen

denne positive

Generelt

med utvaskingen

regulering.

bli

som kan nyttes

å komme opp i gytebekkene

ved en slik

årene

sin

i takt

og tilløpsbekkene

med garn og båt,
På grunn

avta

av bunndyr

fiskeplasser

i området

mellom

inn-

taksdammen og " Ura".

Foruten
drag,
yngel.
rende

at områdene nedenfor
vil

de også miste

Dette
smolt

Tollåga

gjelder
vil

denne elva

tydning

til

har en stor

dette

formål.

og økt

fjord.

liten

P. g. a.
for

fisk

verdi

ovenfor

produksjon

og lite

Produktiviteten

vil

som innlandsfiskevass-

det

elvestrekningene.

for

inntakene,
etter

av laks,

som produksjonsområde

sommervanntemperatur

på disse

ødelagt

som produksjonsområder

er så kalde

vannføring

blir

kraftverksturbinene

i dag til

overført,

et turbiditet

råder

passere

allerede

som er planlagt

betydning

også elvestrekningene

måtte

utnyttes

sin

inntaksstedene

for

produktive

fordi

en eventuell

laks.

den utvandregulering.
av

De andre elvene

at de har mindre

og Gråtåga

øke etter

overføringen
bli

laks-

og de øvre områder

i Storåga

imidlertid

utsatt

begrensede

vil

be-

p. g. a. minsktil

Storglom-

produksjonsom-
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Av utredningens

N2.2.

viltbiologiske

del

siteres:

Beiarnutby9gingen

Utbyggingsplanen
rapporten

den f skeribiologiske

er kort beskrevet

(s.27 ) og framgår

av figuren

del av vurderings-

som er vedlagt.

2.2.1. Reg'istrerte viltverdier

Innen utbyggingsområdet,

som omfatter

er det store brukerinteresser
at områdene
Saltdal

rundt Gåsvatna

samt området

Rebevagge

- Nordre

stor verdi
ligere

skjellvatn.
områdene

Folk

og i Sørdalen.

I Harodalen

området

i tilknytning
forvaltning
vassdrags

om

av

Det

av

deler

og ved Ram-

drev snarefangst

Djupdalsvatn,

Gåsvatn

ble det i svært

fellingssted

(Vargfossen

for

er statsvald.
elg

på

liten grad

av disse

I Sørdalen
i

siden

sider av Tollåga

i Skjerstad

Kvitbergvatnområdet

høyereliggende

er

områdene

interesser

og Salten

skog-

(omfatter berørte

Opplysninger

statsvaldene

dyr skutt på hegge

av de felte dyr

fra viltnemndene

innen utbyggingsområdet

for

Rebevagge).

Samtlige

Harodalen.

har en også betydelige

I følge opplysninger

5 av disse

er de fleste

dyr. De fleste

gitt av Salten
1970,

viser:

i øvre deler

av

er det også skutt en del
felt i nedre deler

er viktige

sommer-

av

og høst-

elg.

Vintertellingen

1976 ga som resultat

i kommunen

er i vekst.

av elg i barskogområdet

Høgmoen

Tverrånes
Gråtådalen

totalt

Teltingen

trasjoner

dalen,

i Skjerstad

i Saltdal

av uthyggingen

er det i dag 9 elgvald

nedbørsfelt).

Tollåda1en

standen

som berøres

til elgjakt.

skogforvaltning

områder

på rype i øvre

Storoksvatn,

ug Jordbrudalen

og derfor

hadde også tid-

og Djupvatnområdet)

gårder

øvre Oksvatn,

områder

-

som jakt- og fangstområder.

og vinterjakt

ved Bukkehaugen

- Tverrådalen

snarefangst.

Innenfor

dalen

befolkning

fra de høyereliggende

og Skjerstad,

- Harodalen

småviltjaktområder

En del av de ovennevnte

mye snarefangst

Kvitbergvatn,

ved

Kvitbergvatn

Beiardalen

er hyppi.g brukte

for den lokale

(spesielt området

i Skjerstad,

av Ramskjellvatn

og regionalt.

ble den gang drevet

drevet

avgrenset

stor betydning

Tollådalen

og Sørdalen

Saltdal

til jakt. Brukerundersøkelsen viste

i tilknytning

Bjøllåvatn

lokalt

deler av både Beiarn,

kommune.

viste at en hadde meget

i midtre

hadde en t_otalt 96 dyr.

og Tjuvdalen

168 eig i Beiarn

del av Beiardalen.
(Sidedalene

er da regnet med).

Spesielt

Elgbe-

store konsen-

På strekningen

til Beiardalen
nordøst

for

- TollåIsraels-
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for Beiarn er det en spillplass for orrfugl og storfugl

I følge viltområdekart

vest for Høgmobekken mot Tiurhaugen. På østsida av Beiardalen mellom

i området

Høgmobekken og Tollåga er det et større hekkeområde for skogsfugl.

Sommeren 1977 ble 4 bevere satt ut i de øvre deler av Tollådalen. Ytterligere 5
bevere ble utsatt sommeren 1978. En av de som ble utsatt i 1977 er strøket med,

mens to andre av samme "årgang" visstnok har formert seg (Nordlandsposten 3.1.
-79).

I de høyereliggende områder innen utbyggingsområdet streifer både jerv og gaupe.

Gaupa er den tallrikeste og den har bl.a. yngleområde i Tollåura i nedre del av
Tollådalen, i følge viltområdekartet. En jerv ble senest skutt i november 1978
i øvre deler av Tollådalen.

2.2.2. Virkninger av en utbygging

En vil her først ta for seg virkninger knyttet til de planlagte magasinområder
og senere drøfte virkningene av overføringer og anleggsveger m.m.

i Rebevagge

magasin

Det tidligere

planlagte

En vil derfor

ikke komme nærmere

i Tollåga

Ved inntaksdammen

inn på dette området i denne del av rapporten.

på viltinteresser.

RamskjeLlvatnet

er

Ved

HRV vil

relativt

Dette vil neppe gi direkte

vil 9,6 da. neddemmes.

skadvirkninger

planlagt

er falt ut i NVE's plan av 1978.

hevet

rundt vatnet

arealer

produktive

33 m til LRV 275.

7 m til HRV 315 og senket

demmes ned. Totalt vil ca.

0,4 km2 neddemmes (NVE 1978). Av dette arealet utgjør fattige vegetasjonstyper
3/4, i følge Aune og Kjærem

1978.

vil redusere

for lirype, men ikke i slik grad at en kan forvente

områdene

skadevirkninger

lirypebestand.

på den lokale

av godt egnet

sommer- og vinterbeite

store arealer

av samme kvalitet

mindre

Oppdemmingen

av

Deler

hekke- og vinterspesielt

store

det neddemte areal består

lirype, men det faktum at det finnes

for

i de omkringliggende

områder

gjør skadeomfanget

(jfr. figur 2 s.E30 ).

Ender og vadere vil etter reguleringen
I noen år etter oppdemmingen
vannstand)

være

en

få sine levevilkår

vil reguleringssonen

god næringsbiotop for

ved LRV

vadere (jfr.

kap.

redusert

på lang sikt.

(laveste regulerte
2.1.2.

s.75

).

I den grad det skapes nye våtmarksområder sommerstid p.g.a. oppdemmingen, vil
dette være av positiv

virkning

for disse

fuglene.
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Sommer- og vinterbeiteområder for elg vil også bli neddemt, men de direkte skadevirkninger av dette antas å være små. Videre vil reguleringen berøre eigertrekkveger forbi vatnet. Usikker is på seinvinteren og våren når magasinet er
nedtappet vil bety en potensiell fate for trekkende elg som ferdes på isen langs
land. Reguleringen vil berøre ett elgvald.
vil skadene ved en regulering begrense seg til de nære
i vatnet. Vatnet var tidlig re
utløp
områder og deltaområdet ved Harodalselvas
Ved Kvitber9vatnet

regulert fram til 1950 (jfr. s.28

i fiskeribiologisk del av denne rapporten).

den gamle reguleringssonen vil en tro at skadevirkningene blir relativt små,
fordi vegetasjonsdekket i sonen foreløpig er svært glissent. Men ett større omdeltaområdet ved Harodalselvas utløp som har vegetasjon
råde skiller seg ut
bestående av vier og bjørk på et ungt utviklingsstadium. Dette representerer et
verdifullt vinterbeite for lirype og hare (jfr. figur 3 s.81 ). Deler av deltaområdene må også
Disse
området sør for vatnet er også hekkeområde for lirype.
antas å ha verdi som beite for elgen seinhøstes.
Reguleringen

vil også ødelegge deltaområdets verdi som hekkeområde, raste- og

venteplass for ender og vadefugl (jfr. ellers første avsnitt s.75 ).

Reguleringen vil berøre ett elgvald. Elgtrekk på vestsida av vatnet vil ikke
bli berørt av reguleringen.

Sett i regional sammenheng kan ikke reguleringen av Kvitbergvatnet sies å gi
store skader (unntatt skade på ender og vadere). Men skadene er av et større
omfang dersom en begrenser seg til å betrakte reguleringen i lokal sammenheng.

Virkningene av de planlagte overføringer med påfølgende redusert vassføring
Tverråga, Klipbekken, Tyvåga, Tollåga, Høgmobekken, Store Gjeddåga, Russåga og
Gåsvasselva er vanskelige å forutsi eksakt. Eventuelle vegetasjonsforandringer
tilknytning til de gamle elveleier vil kunne forandre beiteplantetilgangen for
enkelte viltarter. Svenske undersøkelser har vist at elvekantvegetasjonen gradvis forandres nedstrøms i et vannmagasin. På de øvre deler av elvestrendene
øker innslaget av trær og busker, mens mengden av urter og grasvekster går ned
(Jonasson 1976). En slik utvikling vil være gunstig for elg, hare og lirype i
og med at tilgangen på vinterbeite øker. Sommerbeite i elvebreddområdene vil
derimot kunne bli dårligere for samtlige av de tre nevnte viltarter. Samlet sett
medfører dette nødvendigvis ikke skadevirkninger.
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Flatisdammen og

Stormdalsdammener kunstige magasin. Regulerings-

høgdene er respektive 40 m og 75 m.

Det er ikkje urealistiskat luft-

temperaturenved HRV ved full Stormdalsdamkan bli opp til 5-100 lågare enn under uregulertetilhøve. For Flatisdammen blir verknaden
mindre, men også her er storleiksordengradar. Verknaden ved HRV
blir mindre di lengre ned magasina blir tappa.
Fleire vatn blir tampa til nedafor naturleg vasstand, Ramskjellva.tnet
33 m, Bogvatnet 36 m, Storglomvatnet38 m og Storvatnet 78 m.
Lufttemperaturenved HRV vil her bli høgre. For Storvatnet vil det
dreie seg om gradar og det vil det truleg og gjera for BOgvatnet og
Ramskjellvatnet. For Storglomvatnetvil det truleg dreie seg om tidelar.
b.c'lina_2.vluftaaldvassflateAvi.
På dei fleste dagane om sommaren vil vassoverflatavera kaldsre enn
landet cmkring. Nedste luftlagetover vatnet vil dermed bli kaldare enn luftlaget over land. Når vinden stryk over vatnet, vil
vatnet ha innverknadved at tem,seraturen
går noko ned i eit belte
langs stranda.
For dei eksisterandevatna Storgomvatnet, Kjemåvatnet og Ramskjellvatnet vil verknaden ved den ulanlagde HRV kunne bli av storleiksorden ti-dels grader og beltet for innverknadtruleg av storleiksorden
ti-metrar (på lesida). For Flatisdammenvil truleg vernaden og bli av
storleiksordenti-delar medan verkandenved Stormdalsdammenvil bli noko
større, kanskje 1 - 20 på varme dagar. Verknadenminkar med avstanden
fra stranda. Påverknadssonakan vel maksimalt bli av storleiksorden
hundre meter.
Lå are nattminimumstemeraturar om hausten ved reduks on av vassføring i elvar.
Endringanevil berre koma i klårt og stilt ver om hausten.
I nedste delen av Svartisdalenfrå dalbotnenog nokre ti-metrar oppover, vil det kunne bli ein temperaturnedgangom natta på maksimalt
0,5o. Ein tilsvarandenedgang er venta i Blakkådalen.

Endringanevil berre koma i relativtklårt og stilt ver. Ranaelva,
Svartisåga,Glomåga og Blakkåga vil isleggje seg tidlegare enn i
dag på grunn av den planlagde reduksjoneni vassføringa. Dermed
kan nattminimumstemperaturenbli nokre tidels gradar lågare langs
elvane i tidsrommet mellom isleggingstidspunktetved redusert vassføring og isleggingstidspunktetved den vassføringa som er idag.
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Tabell

8.1
"Klårt og relativt stilt"

"Relativt stilt"

Periode

"Klårt"

Glomfjord

1957 - 75

28

87

24

0 Saltdal

1967

75

22

93

20
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%.
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ei endring,ikkje gjer seg gjeldande i 80% av tilfella, men til dømes
i medel set ned temperaturen 0,5o . dei resterande 20% av tilfella, vil
dette føre til ein nedgang av medeltemperaturen på 0,1°.
Oftast vil det vera medeltemperaturen som er best korrelert (viser samanhang) med planteveksten.
svart viktige, til dpmes

Det hender og at ekstremtemperaturane kan vera
ved

skadefrost.

4

6t

Utvalg for landbruksmeteorologisk forskning har i uttalelse av
22.11.76 gitt en generell vurdering av kraftutbyggingens virkning
på jordbruket (S-59). Det finnes lite sannsynlig at minskningen av
vassmengden i bl.a. Beiarelva vil gi målbar virkning på temperaturforholdene i veksttiden, og i alle fall blir det neppe virkninger
på planteproduksjonen. Videre sies følgende:

til sterkt redusert vassføring i Ranaelv, BeiDOm vinteren vil reguleringErn f;:re
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Det frarådes
inngrep
i øvre Bei ardalens
vestside
og i Russåga av
hensyn til
områdets f aglige verdi.
Beiarvassdragets
nedbørfe lt er
omtalt
både som unikt nasjonalt
sett og som typisk
for regionen.
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om botanikk:
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Fra avsnittet am klassifisering av vassdragene:
,På grunnlag av hydrografiske og biologiske data kan vassdragene
klassifiseres på følgende måte:
Ekstremt næringsfattige (ultraoligotrofe) lokaliteter.

Hit

hører Glomåga med Flatisvatn, Blakkåga med Bogvatn, Austerdalsvatn og
Svartisvatn, enkelte sideelver til Beiarelva og Storglomvatn.
Næringsfattige (oligotrofe) lokaliteter.

Ramsgjelvatn,

Nordre og Søndre Bjøllåvatn, Kjemåvatn og Holmvatn er typiske eksempler.
De fleste elvene i Ranavassdraget og Saltdalsvassdraget kan også karakteriseres som næringsfattige.
Middels næringsfattige (mesotrofe) lokaliteter.

Kvitberg-

vatn og Misværvassdragets nedre deler med Skarsvatn og Kjukkelvatn må
sies å tilhøre denne kategorien.

trekk i gruntvannsområdene.

Også Storvatn i Melfjord har mesotrofe

Tettheten av bunndyr i Tollåga og Beiarelva

indikerer at disse er middels næringsrike elver.
Dammene og pyttene i Riebivaggi representerer en spesiell
type ferskvannsbiologi som Saltfjell-Svartisområdet

har lite av."

Fra rapportens kapittel om naturfaglige kvaliteter tilknyttet de
enkelte utbyggingsprosjekter - konsekvenser av utbyggingene:

Beiarutbyggingen

"Tverråga, Klipbekken og Tyvåga overføres til Tollåga som
videre tas inn på tilløpstunnelen for Beiarn kraftstasjon.

Vatnet kan

også overføres til Ramsgjelvatnet for magasinering.
Gåsvatna og Djupdalsvatnet i Misværvassdraget overføres til
Kvitbergvatnet i Saltdalvassdraget.

Kvitbergvatnet overføres til

Ramsgjelvatnet.
Ramsgjelvatnet vil bli senket 33 m og hevet 7 m.

Vannstanden

i Kvitbergvatnet vil variere mellom det normale og 1,5 m hevning.

Gås-

vatna og Djupdalsvatna vil beholde naturlige vannstansvariasjoner."
Lakselva (Misvær) er det mest næringsrike og produktive av
vassdragene på Saltfjellet.

Gåsvatnene og Djupdalsvatn vil få noe

større og Kjukkelvatn og Skarsvatn noe mindre gjennomstrømning, men
forandringen i disse ferskvannsbiologiske systemene vil bli små.

Ned-

over Lakselva kan det bli kritisk for oppgangsfisk og økt begroing.
Endringer i elvas bunnfauna må også forventes.
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III

3.

PLANENDRING

R.H.T. OVERFORINGEN

AV VEGDALSELV

OG GRATTAGA

TIL STORGLO•VANNET.
Foreliggende planer fra NVE-statskraftverkene
- mai 1978
planfester middelstore bekkeinntak i Gråttåga og Vegsalselva
lagt til kote 600.
Beiarn kommune foreslår at inntaket i Gråttåga flyttes til
kote 700 - (i nærheten av kryss ovenfor tunnel Trollberget Storglomvatn og Gråttåga).
Som kompensasjon for den mindre vannmengde som ved dette blir
overført til Storglomvatnet, foreslås at grentunnelen vil Vegdalen forlenges ca. 2,4 km slik at Hengfonnbekkene kan tas
med i overføringen.
Ved å fjerne det kalde brevannet fra
Hengfonnbekkene uten å redusere den igjenværende del av vannføringen i Gråttåga, vil man formodentlig kunne forbedre forholdene for fisken i elva.
Isohydratkartet fra Hydrologisk avd. i NVE viser at langt den
største avrenninga kommer fra vestsida av Gråttådalen.
Nord for Vegdalen er det sterste brefelte
i Beiarn dominerende.
Avrenninga fra dette viser 120 1/s pr. km . Gj.sn. for østs4da
av Gråttådalen nordover fra Vegdalen viser ca. 70 lls pr, km'
(det spesifikke avløp for Gråttåga mellom kote 600 og 700)
Sør. for Vegdalen er breprosenten langt mindre.
Den sørlige brearmen, Leirbreen øst for Heinberget - er
kalkulert inn i delfelt Vegdalen allerede.
Brefeltetnord for
Vegdalen vil likevel bli mere domminerende for rest v.f. etter
reg. enn for nat. v.f. før overføringene.
Hengfonnfeltet som vi foreslår
med avrenning 120 1/s.

lagt til,.utgjør

ca. 4,5 km2

Feltet som trekkes fra i Gråttåga mellom kote 600 og kote 700
er ca. dobbelt så stort.
Men da avrenninga2fra dette feltet
er ca. det halve av Hengfonnfeltet's pr. km - blir total
overfering fra Gråttga
+ Vegd.feltet uendret.

IV

1.

TILBAKEHOLDTE

FALL-OG

UTBYGGINGSRETTIGHETER

For noen gårdsbruksom er utgått fra Staten,
klausul om rett til utbygging og regulering

er det inntatt
av vassdraget.

som konsesjonsmyndigbruk
må behandles på samme måte
hetene har gjort i evrice utbyggingssaker
i Nordland, Røssåga, lancjvatn, Bjerka/Plura m.fl.
imidlertid be om at disse brukene også får lovens
Kommunen
vil
25% tillegg.
På den 1-åten vil de erstatningsrettslig
bli satt
samme stilling som øvrige bruk, bortsett i fra at de ikke
har krav på fallerstatning.
Disse
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IV

2.

TAPPINGSREGLEMENT/MANØVRERINGSREGLEMENT
For å begrense errosjonen i Ramskjellvannet som følge av
bolgeslag må Ramskjellvannet etter uttapping søkes brakt
opp på høyest mulig nivå snarest mulig.
Det må derfor
for magasinet fastsettes at tappinc3
i manovreringsreglement
fra Ramskjellvannet skal innstilles fra vårflommen begynner
slik at magasinet blir fyllt opp så raskt som mulig.
Videre at vannstanden også av hensyn til skjemmet utseende
blir holdt på høyest mulig nivå gjennom hele sommerhalvåret helt til vintertappingen påbegynner.
Tilløpstunnelen for kraftverket har sitt inntak i Ramskje11vannet på et så stort dyp at man kan utnytte hele senkingen
På,grunn av den lave vanntemperatur på et såvidt stort dyp,
vil dette føre til at man om sommeren får temmelig kaldt
vann ut i hovedelven fra kraftstasjonen.
Dette har negativ
virkning sprlig når det gjelder fisket.
For å unngå denne skadevirkningen må tilløpstunnelen utstyres med et ekstra inntak som blir lagt på et så høyt
nivå at man kun utnytter et øvre skikt av Ramskjellvannet
Effekten av dette er videre avhengig av at man ikke tapper
Ramskjellvannet mer enn ca. 2 - 3 meter i sommerperioden.
Manøvreringsreglementet
for vannet må innholde en slik
begrensning.
e) Av hensyn til laksefisket er det av vesentlig betydning å
søke bibeholdt nedre del av Tollåga, ihvertfall gyte- og
oppvekstområde.
Dette innebærer at det må gå en viss
minstevannføring
forbi inntaksstedet i Tollåga.
Størrelsan
av minstevannføringen
de forskjellige årstider må settes
i samråd med fiskerisakkyndig.
Med en slik minstevannføring kombinert med egnede terskler burde det være mulig
å bevare nedre Tollåga som gyte- og reproduksjonsområde.
Etter senere tids forskning later det til å ha meget stor
betydning at den utvandrede laks er klekket og oppvokst
i selve elven.
Dette i motsetning til direkte utsetting
av smolts av laks og sjøørret hvor tilslagsprosenter
er
svært dårlig.
d) Statskraftverkene
har selv pekt på at Beiarn kraftstasjon
av hensyn til isforholdene ikke bør brukes til utpreget
korttidsregulering.
Kommunens tekniske sakkyndige har
pekt
med avløp til elv overhode ikke
på at
kraftstasjoner
er egnet til utpreget korttids-regulering
og har foreslått
følgende
utforming
av manøveringsreglementet
under dette
punkt.

"Beiarn

kraftstasjon må ordinært ikke anvendes til større
enn tilsvarende t 10% av den gjennomsnittlige døgnvannføring ved Selfors vannmerke, inntil
nærmere driftserfaringer
er høstet og eventuelt nye befastsettes.
Spesielt må det utvises varsomr
stemmelser
kan
het med endringer i belastningen når elven nedenfor er
islagt".
effektregulering
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For jaktens vedkommende er det vanskelig å peke ut spesielle
tiltak som kan avdempe skadevirkninger utover tiltak for å
sikre at anleggsvirksomheten ikke griper sterkt inn når det
gjelder viltet.
Tiltak kan imidlertid bli aktuelle på et
senere tidspunkt når man ser virkningene for viltets vedkommende og får vurdert nærmere hvilke tiltak som ev. kan
settes inn.

IV

27.

TILTAK FOR TURISME OG FRILUFTSLIV.
Som kompensasjon for inngrep i de beste frilufts- og utfartsområdene, forutsetter kommunen at NVE i samråd med grunneiere
og kommunen deltar økonomisk og teknisk med opprettelse
av turistsenter og planlegging av nye hytteområder i
kommunen.

IV

28.

FRAFLYTTINGSERSTATNING

FOR BRUKENE VED RAMSKJELLVATN.

Det er å tro at forholdene for brukene ved Ramskjellvantn
vil bli slik at det er vanskelig for disse å fortsette som
jordbruk.
Likeså vil det bli forverrede bomiljeforhold.
Stortinget har i slike tilfeller av og til gått inn for at
vedkommende skal ytes fraflyttingserstatning
dersom brukerne
ønsker dette.
Kommunen

IV

29.

forutsetter

at slik erstatning

blir gitt.

FLYTTING AV HYTTER VED RAMSKJELLVATN.
Hesteparten av hyttebebyggelsen
neddemt ved reguleringen.

ved Ramskjellvatn

vil bli

Kommunen forutsetter at NVE står for flyttingen av de
berørte hyttene i samråd med hytteeierne og grunneierne
stedet.

IV

30.

på

ULEMPER OG SKADER PA GRUNN AV FROSTRØYK
Rapport s. 72 fra Meterologisk institutt regner med relativt
stor hyppighet av frostrøyk p.g.a. åpen elv om vinteren
nedenfor Beiarn Kraftstasjon.
De skader og ulemper av både
ekonorisk og rr:iljomessigkrakter som skyldes frostrøyk må
kompenseres.
Frostrcyk vil bety en ekstra påkjenning for elgen, og en
delvis åpen/islagt elv med landis vil sannsynligvis bety
større fare for at elg drukner.
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V

31.

TILTAK FOR BERORT

GARDSBRUK

VED DAM IØVRE

TOLLADAL.

Gårdsbruket på østsiden av Tollåga som ligger like ved
sperredumog tunnel-inntak vil få et brutto neddemt jordbruksareal på 16,5 da. Dette utgjør ca. 60% av brukets
totale jordbruksareal i dag.
I følge planenc vil oppfylt
areal med påføring av matjord utgjøre.6,8 da. slik at
netto neddemt areal blit 9,7 da.
Påføring

av matjordlag

vurderes

i

samråd

og behov

for vanningsanlegg

må
i hydrosom iandbruksdepartementet

med herredsagronom/fylkesagronom

teknikk eller annen planlegger
kan godta.

Ny del av gårdsveg og dyrkningsveg
fra neddemt areal.

må bygges

Disse anlegg, veg, vanningsanlegg og påføring
forutsettes utført og bekostet av NVE.

i trygg avstad
av matjordlag,

For å kompensere
dyrker
størrelse

IV

32.

for neddemt areal, forutsettes at NVE
opp/bekoster oppdyrking av et areal i tilsvarende
i

brukets

umiddelbare

nærhet.

KRAFTLINJETRASEER.

Kraftlinjetraseene
bør legges slik at de blir til minst
mulig skade for samtlige næringer.
Det vises forøvrig til kommunens uttalelse til kraftlinjetrase-forslag for Kobbelv - Salten
Holandsfjord.

V

FORUEHOLD

OM KOMMUNAL

MEDVIRKNING.

Retningslinjene
for den framtidige energipolitikk
i fylket er
enda ikke fastlagt.
Beiarn
kommunestyre
forutsetter derfor at
kommunen, før den endelige konsesjonsbehandlingen,
får ta
stilling til spørsmålet om former for kommunal medvirkning etter
at utbyggingstillatelse
er gitt og kraftverkene
bygget.

IV

SLUTTBEMERKNINGER.
Kommunen har utformet sine krav på bakgrunn av de undersøkelser
og rapporter som nå foreligger.
Kravene er videre satt opp på
basis av någjeldende lovgivning og økonomiske forhold.
Kommunen tar
forbehold om å komme med utvidede krav eller nye
krav som følge av endrede forhold når saken skal opp til behandling i Stortinget.
Kommunen forutsetter at det vil være mulig i størst mulig grad
å løse de problemer som har sammenheng med selve anleggsdriften
ved direkte forhandlinger med NVE.
Videre forutsettes at slike
forhandlinger kan komme i stand og kan være sluttført så tidlig
at de problemer som man ikke har kunnet løse ved forhandlinger,
kan forelegges og vurderes av Stortinget.
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ommunens

standpunkt

til

utbygqingsplarne:

Det er en absolutt
forutsettning for kommunens standpunkt til
denne utbyggingen at det blir gjort det som er mulig tiltaksmessig for å dempe skadevirkningene både
for
jordbruksnæringen
og andre
næringer, samt befolkningen, og det forutsettes også
at
de krav til kompensasjon,
både økonomisk og tiltaksmessig
som kommunen har framsatt, i det alt vesentlige blir innfridd.
Kommunen anser at de fremsatte krav i den størrelsesorden de er
presentert vil gi kommunen og dens befolkning en rimelig og
rettferdig andel av de store verdier som en utbygging av kraftKommunens positive
ressursene innen kommunen innebærer.
holdning
til kraftutbyggingen
er således totalt avhengig av at Staten på
sin side oppfyller de krav som kommunen anser nødvendig for at
skadevirkningene
for bygdesamfunnet skal bli minst mulig, og at
kommunen skal få en positiv effekt av utbyggingen.
På flere punkter vil man stå overfor usikkerhetsfaktorer
både
når det gjelder direkte og inndirekte skadevirkninger.
Det er
ofte vanskelig å ha oversikt over problemene før kraftverket
har vert i drift en del år. Dette medfører også regelmessig at
f.eks. skade på laksefisket, frostrøykproblemer,
isproblemer m.v.
av skjønnsretten utsettes til senere vurdering.
På samme måte vil det ofte være behov for fra kommunens side å
kreve nye eller endrede vilkår når man har fått se utviklingen.
Det bør i alle fall være adgang til dette.
Kommunen vil derfor
be om at det f.eks. i en tiårsperiode etter at kraftverket er
satt i drift skal vere adigang for kommunen til å kreve nye eller

endrede konsesjonsvilkår."(

Vedtaket i saken var slik:
•

U

Béiarnutbyggingen.
Beiarn
kommune
går
inn
for
at
Beiarnutbyggimgen
skjer
etter
de plener
som framgår
av NVE Statskraftverkenes
søknad
av 4.
september
1978,
på vilkår
som fremgår
av uttalelsens
kap
III
punktene
1 og 2 om overføring
av Kvitbergvatn
og planendring
m.h.t.
overføring
av Kvitbergvatn,
Djupdalsvatn
(Langvatn)
og Gåsvatn.

2,

Stor-Glomfjordutbyqqingen.
Beiarn
kommune
går
inn
for
en utbygging
av Trollberget
kraftstasjon
og foreslåtte
overføringer
til
StorGlomfjord
fra
Beiarn
som, det
fremgår
av NVE-Statskraftverkenes
søknad
av 4.
september
1978,
på vilkår
som
fremgr
av uttalelsens
kap
III
punkt
3 om planendring
m.h.t.
overføringen
av Vegdalselva
og Wttåga
til
Storglomvannet.
Blakkåga
og Bogvatnet
forutsettes
overført
til
Trollberget
kraftstasjon.
Det
tas
forbehold
konsesjonsavgifter

om en forholdsmessig
og
næringsfond.

andel

av
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TI
I.

For anleggsområdene
i Tollåområdet,
i øvre
Beiardal
og i.
øvre
Tollådal
utarbeides
reguleringsplan
hvor
de virksomheter
aniegget
skal
ha,
innpasses
i planen.
Reguleringsplanen
skal
også omfatte
bruken
av området
til
andre
formål
samt kommunens utnyttelse
av området
etter
anleggstidens
slutt.
Planarbeidesom allerede
Beiarn
kommune i samarbeid

er igang
med NVE.

skjer

i

regi

av

NVE engasjerer
en prosjekteringsgruppe
som tar
seg av all
nødvendig
planlegging
og undersøkelser
for
å gjøre
reguleringsområdet
byggeklart
med veg,
vann og kloakk
m.v.
i
henhold
til
utbyggingsplanene.
Utgiftene

til

planarbeidet

Beiarn.kommune

dekkes

erverver.den

av

NVE.

nødvendige

grunn

av reguleringsplenen og stiller vederlagsfritt
sjon
for Statskraftverkene
den
sin
virksomhet
i anleggsperioden.
NVE påtar

seg

all

nødvendige

grunn

anlegget

arbeider

som omfattes
til
dispasttrenger
for

og dekker

alle

ut-

giftene for e gjøre områdene byggeklare for anleggets behov
herunder
interne
syning
m.v.

anlegg

av

vann,

kloakk,

veier,

strømfor-

Såfremt kommunens utgifter til grunnerverv overstiger prisnivået i området eller det ikke Iykkes kommunen å få i
stand
punkt

sikte

minnelig
ordning
med grunneiere,
må nærværende
avtale
bli
gjenstand
for
videre
drøftelse
mellom
partene
maci
på å dekke
hovedintensjonene
i denne
del
av avtalen.

Ved anleggstiden slutt overtar kommunen vederlagsfritt
grunnlagsinvesteringer som er gjort i området.

de

NVE dekker kommunens grunnutgifter for de boliger som

NVE

skal
beholde
legget.

permanent

av

hensyn

til

driften

av

kraftan-

IV

Anleggets og driftens midlertidige og permanente behov for
boliger dekkes ved at boligene plasseres i regulerte boligområder.
Partene søker å bli enige om plasseringen av ytterligere
boliger det måtte bli behov for senere.
NVE dekker
i denne
forbindelse
utgiftene
til
planlegging
av et nødvendig
boligfelt
utover
de eksisterende.
Som vederlag
disposisjon

for
de boligtomtene
dekker
området

som stilles

til

NVE's

NVE de fulle kostnader for å
gjøre et tilsvarende antall tomter av samme størrelsesorden

i

byggeklare

med vei,

vann

og

kloakk

samt

grunnerverv for disse i et nytt boligfelt.

utgifter

til
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til
å
Etter anleggstiden slutt skal kommunen ha adgang
som ikke skal overstige kostpris
overta til rimelig pris
de boliger
som Statskraft.
med fradrag
for slite
og elde
verkene etter anleggstidens slutt ikke skal beholde. Blir
partene ikke enige om prisen, fastsettes denne av en voldbestående av sorenskriveren
i distriktet
giftsnemnd,
og to
voldgiftsav ham oppnevnte voldgiftsmenn. Utgiftene til
taksten dekkes av Statskraftverkene.
For øvrig følges
rettergangslovens
regler for voldgift.
V

Verkstedbygg
for anleggsdriften
planlegges i samråd med
Beiern kommune med sikte på at kommunen kan overta bygg(ene
etter anleggstidens slutt.
Ved planleggingen av verksted søkes innpasset utover anleggets eget behov en hall i passende størrelsesorden
for
en tjenesteytende bedrift. Partene vurderer muligheten
for
dette nærmere og eventuelle vilkår for bygging av en slik
utleievUkår
tilleggshall
- fastsettes nærmere mellom
partene når resultatet av prosjekteringsgruppens
arbeide
foreligger.
Etter
etter

anleggstidens
slutt overtar kommunen hele
verkstedet
samme prisretningslinjer
som avtalt for boligene.

Bygget for hovedanleggskontoret
utfores som permanent
konstruksjon og i selvbærende form uten innvendige
bærevegger.
Bygoet
dimmensjoneres
for 500 kg/m2 nyttelast med tanke på
mulig senere utnyttelse til småindustri.
Kommunen har rett
til å overta bygget etter anleggstidens
slutt etter samme
prisretningslinjer
som avtalt for boligene.
I hvilken grad andre bygg bør utføres med tanke på senere
overtagelse
fra kommunens side, vurderes av samarbeidsutvalget.
VI
I. Utvidelse av Tvervik kai-anlegg med tilstøtende
industriområder planlegges av NVE i samråd med Beiarn kommune.
Kommunen erverver nødvendig grunn for anlegg av kai og
industriområder.
Når bindende tilbud foreligger,
avtaler
partene nærmere dekning av utgiftene til erverv av grunn
og rettigheter.
Kaiområdet skal vederlagsfritt
kunne
i anleggsperioden.
Etter anleggstidens
slutt, overlates
frItt_til_ kummunen,

nyttes
kaiområdet

også

av andre
vederlags-
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av Lakselvoverfring
sam gjelder
Dersom den del av Beiarnutbygginga
vassdragetsøvre del, ikke blir sløyfet,vil Skjerstadkommune reise
med renseanleggfor hele
krav om at utbyggerenpåkoster avløpsledninger
dalføret fra Kåsmo til Misvær.
er meget verdifullefor
ved Gåsvatn-Kvitberqvatn
Høyfjellsområdene
friluftslivog rekreasjon- og til deler av området knytter det seg
betydeligeverneverdier.
Mye taler for å spare områdenemot inngrep i form av kraftutbyggingog heller satse på de muligheter
områdene gir for utviklingav turistog servicenæringeni bygda.

Overføringenav rakselvaer ikke nødvendigfor gjennomfMringav Beiarnutbygqingaog representereri en stmrre sammenhengen liten kraftmengde.
blir ubetydelig,men kommunenvil få en del inntekt
Konsesjonsavgiften
formueskatt
pr. ;1ri konsesjonskraft.
og dessutenca. 0,7 (-;1,2h
Skjerstadkommunestvrekan ikke se at inntekteneoppveierde skadevirkningerutbyggingenmedfører, skader som vanskeliglar seg måle i
kroner og øre.
oq ber om at den del av
Skjerstadkommunestyreavslår konsesjonssmknaden
øvre
Beiarnutbyggingasam gjelderOverføringav Lakselvvassdragets
del, trekkesut fra videre
konsesjonsbehandling.d
ved

Nordland fylke avga innstilling i konsesjonssaken vedr. Saltfjell/Svartisenprosjektet i fylkestingsmøte den 1. og 2. mars 1983.
Av Fylkesrådmannens framlegg for fylkestinget gis nedenfor utdrag
som i særlig grad har tilknytning til Beiarn-prosjektet, men det er
også i noen grad tatt med enkelte avsnitt som berører vurderingsgrunnlaget for hele Saltfjell/Svartisenprosjektet.

Innledningsvis sies at det samlede sakskompleks er drøftet og bearbeidet av en styringsgruppe bestående av:
Age Danielsen, fylkesrådmann
Erling Vindenes jr, tidl. kommunalsjef
Jan Hveding, tidi. energikonsulent
Roar Blom, fagkonsulent, komm. avd.
Svein Karlsen, fagkonsulent, komm. avd.
Kap. 2 og 3 om kraftproduksjon og vassdragsvern i Nordland innleder
framlegget slik:

Beregnet

pi:oduksjonsevne for elektrisitet
fylke 10.540 GWh fastkraft

er for Nordland

Statskraftverkene
industri

Nord-Tryipnde1ag Elverk
Kommunale

og

selskaper

i Nordland

Sum

pr. 1.januar

er som følger:

Eierforholdene

Privat

basert på vannkraft

6.840 GWh ca.

65 %

1.240 GWh ca.

12 %

225 GWh ca.

2 %

2.235 GWh ca.

21 %

interkommunale

10.540 GWh

100 %

1981.
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EngrosomseLningen

av tre fylkesomfattende

i fylkeL ivaretas

selskaper:
He]geland

Kraftlag

A/L

A/S Salten Kraftsamband
Nordkraft
Helgpl(md

Kraftlag

A/L er et vertikalt

d.v.s. at selskapet
forsyningen

har ansvaret

i sitt område.

integrert

selskap,

både for engros-

De to øvrige

og detalj-

selskapene

er i dag

rene engrosselskaper.
Egendekningen
produsert

for engrosselskapene,

d.v.s.

kraft i forhold til forbruket

SalLen Kraftsamband

er selvforsynt.

ningen er 100 % og selskapet
å kjQ^,pefastkaft
egendekning

er svært ulik. A/S

er sledes

ikke avhengig
Kraftlag

på ca. 80 % for sine forpliktelser
mens egendekningen

ninq er i underkant
A/S Nordkrdft

industri.

må

A/L har en
til den al-

Kraftlag

fastkraft

for-

har endel leve-

A/S NOrdkraft's

av 50 %. Helgeland

av

for de totale

er hare ca. 65 % i det selskapet

ranser til kraftintensiv

av egen-

Det betyr at egendek-

fra andre. Helgeland

minneligc- forsyning,
pliklelser

andelen

egendek7:

A/L og

med henholdsvis

ca 35 % og ca 50% av sitt fastkraftforbruk. Samlet for alle
selskapene i Nordland er midlere eaendekning for alminnelig forsvning omlag 65%.
Dette betyr at selskapene er
sterkt avhengig
kraft

av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene

som produseres

-

i Nordland.

Det totale forbruk av elektrisk

kraft innenfor

Nordland

fylke var ca. 9.000 GWh for 1981.
Ca. 3.400 GWh er forbruk innenfor kategorien
forsyning

som omfatter

husholdninger,

alminnelig

jordbruk,

småindu-

stri etc. Alt forbruk som ikke regnes til kategorien
intensiv

industri,

regnes til kategorien

ing. Den kraftintensive

industrien

alminnelig

i Nordland

for ca. 62 % av det totale elektrisitetsforbruk

kraftforsyn-

står alene
i fylket.

TABELL I: GJENVÆRENDE VANNKRAFT I NORDLAND

( 1.1.81 )

1981

1982

1983

1981

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1995

2000

2

327

387

693

693

693

743

1073

1243

1384

1635

1635

15

121

121

121

121

121

121

501

3395

4299

8

28

28

28

186

232

232

232

352

1892

27

53

53

863

2109

1453

1649

2170

6245

9935

Konsesjongitt
Konsesjonsøkt
Foreslått
Restpotensiale
Sum

2

327

410

842

842

842

1050

Isvann
vik
jord

* Sjønstå

rv
..,‹
'5rd;

^)

E,

c'r

evann
stå

ble gitt konsesjon

elv
en

rv.
elv

elv

(.1)

O

•t—)

Lt)
Kobbelv
Stor-Gl.fjord

i 1981.

M
C

G.1

TABELL 2:

KRAFTBALANSE
FORNORDLAND.(mars

81)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Alm. forsyning

3380

3580

3790

3985,

4190

4370.

4535

4700

Kraftint.

5644

5643

5641

5640

5638

5637

5634

9024

9223

9431

9625

9828

10007

+ "ny ti1de1in9"

5644

5643

5641

5640

5638,

Sum behov 1 + 4

9024

9223

9431

9625 . 9828

10542

10867

10950

11382

6 - 3

1518

1644

1519

Fysiskbal
6-5

1518 1644

1519

ind.

Sum behov 1 + 2
Kraftint.

j

1990

1995

2000

4865

5035

5790

6550

5629

6247

8820

8820

8820

10169

10329

11112

13855

14610

15370

5637

5634

5629

5624

6237

10007

10169

10329

10489

11272

12027

11382

11382

11590

11993

12189

12710

16785

20475

1757

1554

1375

1421

1664

1077

-1145

..,,2175

5105

1757.

1554

1375

1421

1664

1700

1438

4758

7688

ind.

nåv..tilgang

.

Fysisk

1)

1)

Til.ans

6237 , 6237
4

12787

bal.

Av dette

tilhører

203 GWhNord-Trøndelag.
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får dekket sine ønsker og linje
dersom industrien
beholder sine
legg

tildeles

ny kraft

8 i tabell
2 viser balansen
nåværende kvoter og i til-

som foreslått

av regjeringen.

Balan-

sene viser tildels
betydelige
kraftoverskudd,
men her må
en huske de forutsetninger
som ligger
til
grunn for krafttilgangen,
nemlig at all økonomisk utnyttbar
vannkraft
som
ikke er vernet,
eller
10 års vernet i dag, bygges ut. Eksempelvis
vil,
dersom 30 % av restpotensialet
vernes eller
faller ut av andre grunner,
balansene reduseres
med ca. 235 GWh
i 1990, , ca. 1. 400 GWh i 1995 og ca. 2. 500 GWh i år 2000.
Ut fra

energimeldingen

og st. prp.

nr.

130 ( mai 1980: Om kraft-

dekningen i 1980- årene og forholdet
til
samlet
drag) , regnes det med et forbruk
på 59 TWh til
forsyning
i Norge i 1985 og 70 TWh
kraftintensiv
industri
skal få øke
1985 og 33, 2 TWh i 1990. Videre er
grunn av kalde vintre,
upåregnelig

plan for vassalminnelig

i 1990. Det antas også at
sin tilgang
til
31 TWh i
det antatt
et påslag på
forbruksstigning,
usikker-

het i anslagene og organisatoriske
forhold
på 4 TWh i 1985 og
1, 5 TWh i 1990. Forventet
nødvendig utbygging
i 1985 er da
94 TWh og 104, 7 TWh i 1990.
Den viste
kraftbalanse
for Nordland viser
betydelig
fysiske
kraftoverskudd
i fylket.
Dette betyr imidlertid
ikke at Nordland fylke
disponerer
denne kraften
og dette overskuddet.
Som nevnt innledningsvis
må selskapene
som har ansvaret
for
forsyningen
innenfor
kategorien
alminnelig
forsyning
kjøpe
kraft
fra Statskraftverkene
tilsvarende
ca. 35 % av behovet
(1981).

I perioden

ningsmessig

overføre

frem
ca.

til

1990 vil

Statskraftverkene

1. 500 GWh fastkraft/år

bereg-

fra Nordland
til
dekning av sine forpliktelser
i andre fylker.
Det er viktig å være klar over at selv om det produseres
mere kraft
Nordland enn det forbrukes,
så er dette ikke ensbetydende
med
at fylkets
egen kraftforsyning
har overskudd.
Eierstruktur
og
langsiktige
leveransekontrakter
er her viktige
faktorer.
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KAP.

3.

VASSDRAGSVERN

I NORDLAND.

Av vassdrag/delvassdrag
har

vi

tre

som

ikke

kan

nyttes

til

vernet

etter

kraftproduksjon

hovedgrupper:

Delvassdrag

som

inngår

i

områder

naturvern-

loven.

Vassdrag

sikret mot kraftutbygging.

10-års vernede
Gruppe

a) består

vassdrag.

av de delvassdrag

I-3ørgefjel1nasjonalparker.
av høyfjell

Nevnte områder

Av denne gruppes

i Rago nasjonalpark

11 vassdrag

mot kraftutbygging

kraftpoteniale.

sammen

109 GWh midlere

av 5 vassdraq

I oq II ble bestemt
1985.

I

vassdrag

med

antatt

midlere

Langvatnet

(Brønnøy)

Elvegårdselv

dokumenterte

vass-

verdier.

av verne-

fra kraftutbygging
vassdrag

årsproduksjon:

442

opp-

denne gruppe

består

GWh
"

(Rana)

(Narvik)

inngrep

Dette er dessuten

62

.(Bodø)

ingen lov-

lovlige

10-årsvernede

Nordland

(Bindal)

Valnesvassdraget

Sum

ellers

skulle unntas

For samtlige

Lomsdalsvassdraget

(Fauske) med til-

som under behandlingen

i

Terråkelva

Herring/Fusta-vass-

Der finnes

som stopper

verneperioden

følgende

er det ved-

skal være sikret

Willumsvatn

få og beskjedne

en 10-års periode.
hører

i Nordland

til de øvrige 9 vassdrag.

drag med

planene

med et potensi-

II for vassdrag

årsproduksjon.

eller direktiver

Gruppe c) består

er delvassdraget

utbyggbart

Det gjelder

(Vefsn) ocj Skuortavatn

i tilknytning

øvre deler som

(gruppe b). Av disse har kun to økonomisk

draget
hjemler

stort sett

årsproduksjon.

ver.neplan I og verneplan

tatt at tilsammen

vassdrag

funnet økonomisk

ale på ca. 100 GWh midlere

utnyttbart

består

og følgelig er det vassdragenes

er vernet.

Ved

som ligger innen Rago og

29

"

29

"

562 GWh

av
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Vurdert ut fra vassdragsvern har de ulike deler av landet
kommet forskjellig ut. For å illustrere dette tas her med en
sammenligning mellom landets tre store vannkraftressursfvlker
landsgjennomsnittet og Nordlands nabofylker. Tabellen er ajow
ført pr. 1.januar 1981 og bygger på NVE's materiale.
Tabell. 3 Vannkraftressursenes fordeling i en del fylker pr.
1.januar 1981 i GWh midlere årsproduksjon.
(NVE's oversikt over nyttbar vasskraft,1.1.81)
økonomisk Varig
utnyttbart vernet

Område
Norge

10-års
vernet

'Varig og
10-års
vernet i %

167.201

11.438

12.125

14,1

Hordaland

21,395

3.839

1.331

24,2

Sogn og Fjordane

20.834

266

2.937

15,4

Nordland

22.4.03

209

562

3,4

Nord-Trøndelag

5.140

119

1.433

30,2

Troms

4.684

1.132

673

38,5

Finnmark

2.690

632

193

30,7

'

R.

fl
Basert på en utredning "Brukerinteresser i de større gjenværende
ikke utbygde vassdrag i Nordland", utarbeidet for fylkets behandling av konsesjonssaken, uttales om Beiarnutbyggingen:

Beiarnutbvgginuen:

Beiarnutbyggingen,

vatnan og Kvithergvatnet,
mindre

konflikttylte

til Beiarvassdragets
drag. En prioritering

er isolert

prosjekter.
kvaliteter

Den oiøkte

utbygging

og Kvitbergvatn,
konfliktfylte
følge

som type- og referansevassi så måte betinger

i nedslagsfeltet

prosjektet

prosjekter.

konsesjonssøknaden

sett blant de relativt

med regulering/overføring

bringer

Gåsvatnan
54

11

GWh.

av Gas-

Det er da ikke tatt hensyn

av vassdraget

heller ikke andre utbygginger

uten overføring

at

realiseres.

fra Gåsvatnan

opp blant de sterkt
og Kvitbergvatn

•gir i
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Frostrøyk

fra Ramsgjelvatn

periodevis

og trolig også fra Beiarelva

skape problemer

for utnyttelsen

kan

av noe vinter-

beite.
Beiaruthyggingen
driften

antas å medføre

store tap og ulemper

for rein-

i Saltfjellet. U

Konklusjonen

på

kap.

7 er

slik:

Konsekvensvurderingene

konkluderer med at for den reindrift
som i dag drives i Saltfjell-Svartisenområdet, er det klart
at Saltdalutbyggingen
er det utbyggingsprosjekt som isolert sett
vil få de største negative følger for næringen. Her vil
kjerneområdet for reindriftsgruppa på Saltfjellet b]i mer
eller mindre ødelagt, og sammen med tidligere inngrep vil
det bli umulig å drive ei velordna reindrift i området
Semska

- Kjemåvatn.

Beiarn-

vil også gripe sterkt inn i

og Nord-Ranautbyggingene

sentrale

beiteområder.

For driften

reinbeiteområde vil en realisering
av Melfjordutbyggingen
særlig gjøre en framtidig bruk av
arealene nord for Me]fjorden vanskelig.
i Strandtindene

Konsekvensrapporten

med at ønsker man å bevare

konkluderer

og reindriftskulturen

reindriften

må de planlagte

i Saltfjell-Svartisområdet,

inngrep og utbygginger

i området reduseres

sterkt. I(
-^"«........•• •••

Fra

4

kap.

8 -

1 Saltdal
før

konsekvenser

for

og særlig

i Beiarn

til en ganske betydelig

varer

2-3 uker i juni-juli

børsfattig

behov

for

periode.

vann.

kap.

9 -

-

siteres:

vil de planlagte
senking

konsekvenser

Denne

og faller ofte sammen med en ned-

I denne perioden

for

reguleringer

av vårflommen.
har vegetasjonen

4

---Fra

landbruket

1
fiskeriene

siteres:

stort
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En vassdragsregulering
isforhold

vil vanligvis

i "mottakerfjorden".

for utøvelse

Dette kan være en hindring

av fiske.

Biologiske

forandringer

regulering

er dårlig undersøkt,

diskusjon
Tromsø

føre til forverrede

i fjordsystemer

etter vannkraft-

og er gjenstand

for faglig

og uenighet.

museums

benyttede

undersøkelser

i Skjomen fant ikke med de
variasjoner i planktonproduksjonen

metoder,

ut over det som kunne være naturlig.
Forelepig
andring

foreligger

det ikke materiale

i fiskeproduksjon

dragsreguleringer.
direktoratet,

i norske

Som fremgår

undersøkelsesprosjekt

(se referat
på temaet.

for-

på grunn av vassfra Fiskeri-

Havforskningsinstitutt
herfra),

Det manes

het med store vassdragsreguleringer
nærmere

farvann

av uttalelser

Fiskeridirektoratets

og Fiskeridepartementet

som indikerer

foreslås

et

til forsiktig-

før disse forhold er

klarlagL.
ti

• • • •• • ....

Fra kap. 10 - konsekvenser for lokalklima, isforhold, forurensning,
siteres:

erosjon, ras, vannblakking

Beiarnutbyg3j.ngen:
((

Klima og isforhold:
En regulering
lige,heve

av Ramsgjelvatn

vil ved vannstand

det Jokk av kaldluft

som normalt

over den na.bar-

legger seg over

vatnet. Man fr

dermed lavere lufttemperatur

ien

omkring

Dette vil berøre bebyggelsen

på Ramsgjel.

vatnet.

Effekten
inntreffe

er i størrelsesorden
utover vinteren

grader.

En motsatt

når vannstanden

høyere
effekt

sone
kz',F1

senkes godt under

det normale.
Vatnet vil trolig
tåko i perioden

islegges

noe senere. Det kan gi noe mer

mollom nytt og gammelt

Det er ikke ventet at ty=legging
faren for nattefrost

om høsten.

isleggingstidspunkt.

av elver

i Beiarn vil øke
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1

Ad.

Beiarutbyggingen.

Gåsvatne-Kvitbergvatnet-Jordbrudalen
.-området
strert
betydelige
verneog brukerinteresser
konflikt

med den

omsøkte

er

det

regi-

som kommer

vassdragsregulering.

i

Utbygging

etter foreliggende planer Vil ødelegge Lakselva i Misvær
som lakseelv
nedre

og

deler.

ødelagt

skape

Sørelva

store

forurensningsproblemer

som i

dag

som fiskelokalitet.

dalselva

renner

er

Det

ut

i

som hekkeområde

og

som venteområde

mens

lenger

forholdene

Lokalitetens
vil

bli

Russåaa

i

relativt

dag

danner

i

bli

vann

grad kommer
Harodalen

bli

hvor

fugl
er
for

i

nevne
og

i

Saltdalselva.

Haroødelagt

oppholder

småvilt

og

dag

betydning

Av verdier
med

rike

en

bOtaniske

omkring

aktive

seg
storvilt

vil
som

nwringsrike

for

fiske-

opphøre
ellers

eventuell

i

ved

an

forskjellig

kraftutbygging

forekomster

Kvitberget,

unde,r-

Rusnågas

Dette

konflikt

gode

nederst

fiskebestander

og

store

i
i

brukerinteresser

friluftsliv.

. En overføring
produksjon

som
på

54

omsøkt

*-KvitberKvatnet.-^
-Vil-nemndål»
området

representerer

GWh i

Fylkesfriluftsnemnda

av

hvor

tilnærmet

største

Gåsvatna-Djupvatnet-Kvitbergvatnet
innen

bli

uakseptable.

"ødelact-.

har

regUlering.

nemnda

vil

fjellet

Norges

vil

varme

produksjonen

vil

vil

deltaområdet

som beiteområde

elvesystem

eventuell

i

elv

elvas

redusert.

som

jordiske
og

inne

fiskerik

rike

Kvitbergvatnet

kvalitet
sterkt

en

i

Beiarn

går
Ut

stedet-se
'med =hjemmel

regulering

fasutredninger

av

kraft-

Gåsvatna

som

Som naturlig

det

årlig

kraftverk.

imot

fra.de

en

å verne

og

foreligger
store

deler

ïnaturvernloven.

,
-

Forholdene.i
både

Beiardalen

Beiarnutbyggingen

blir
og

sterkt

berørt

av

Stor-Glomfjordutbyggingen.

planene

for

136
mener

Fylkesfriluftsnemnda
ved en eventuell
for

vanskelig

at

de

Beiarnutbyggitig
ut

fra

dagens

gode

effekter
samlede negative
er betyclelige:Deterder=
dekning

av

elektrisk
Fylkesfrilufts-

kraft

L_A_glinli_for_denneutbyggiL)gen.
1_1£115.2I
nemnda anbefaler derfor at konsesjon ikke gis for denne
nå
-,.utbyggingen
Etter at uttalelsene fra kommuner og andre interesserte
til
seg retten
foreligger, forbeholder fylkesfriluftsnemnda
omkring aktuelle vegbygginger,
spørsmålene
til
å komme tilbake
manøvreringsr, minstevannføringer,
riggområder,kraftlinje
.
reglement og'andre inngrep og tiltak som bør settes i verk
for å minske skadene. På dette tidspunkt il også spørsmålene-som har med økonomiske støttetiltak til viltstell,
friluftsliv og naturvern bli tatt opp til vurdering,“
11

Milløyerndepartementet oversender i brev av 24. juni 1983 uttalelse
avdeling av
samisk-etnografisk og arkeologisk
fra Tromsø Museum
av disse
bakgrunn
på
at
uttaler
Departementet
25. februar s.å.
på
etterundersøkelser
betydelige
på
innstilt
være
merknadene må man
kulturfaglig hold.
Tromsø

Museums

uttalelse har slik konklusjon:

fiDet er på nåværende stadium derfor vanskelig å vurdere utbyggings-

_

planene i forhold til de ulike kulturverninteresser.
Vi kan imidlertid fastslå at planene vil berøre interesseområder
både fra samisk-etnografisk og arkeologisk synspunkt - områder
hvor det i enkelte tilfeller aldri er foretatt systematiske
registreringer. En kan derfor konkludere med at hvis konsesjon
tenkes gitt, må Tromsø Museum, samisk-etnografisk avdeling og
arkeologisk avdeling, gis mulighet til fornyet og mer inngående
aktivitet i området.
Vi viser ellers til Tromsg5 Museums uttalelser i forbindelse med
utkast til verneplan. Vi mener også å kunne fastslå at våre forbehold også gjelder de områder som er underlagt DKNVS faglige
ansvarsområde, og går ut fra at våre 2 museer vil være enige i
dette.t(
Statens

uttalt

forurensningstilsyn

følgende

(SFT)

om Beiarnutbyggingen:

har

i uttalelse

av

8.

juli

1983
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A bekoste

overvåking

av

Beiarelva

og

Ramskjellvannet

for å følge med i forurensningssituasjonen i
sforbindelse med reguleringen.
Vannføringen i Beiarelva ved Selfoss skal aldri
underskride den alminnelige lavvannsføringensom er
oppgitt til 2,3 m3/s.
Staupåga med sidebekker (17,1 km2, 38,5 mill. m3)
tas

ut

av

utbyggingsplanene

for

Stor-Glomfjordutbyggingen.
Reglementet kan tas opp til ny vurdering
etter
en
driftstid på 5 år og etter at nødvendige tiltak på
forurensningssektoren

er

utført

og

vannkvalitetsundersøkelser er gjennomført.
Vedrørende spørsmål
om minstevannføringer
m.v.
vil
vi
bemerke at vi er villig
til
å ta opp til
vurdering
våre
forslag
til
vilkår om vannslipping under forutsetning av
at dette
kan oppfylles
ved krav om slipp
av en mindre
vannmengde
høyere.
oppe
i nedbørfeltet
eller
eventuelt
at et eller flere
delnedbørfelt
unntas fra reguleringil

ved

ti

Direktoratet
for vilt
21. april 1983 uttalt

og ferskvannsfisk
(DVF) har i brev av
seg slik om Beiarnutbyggingen:

BE1ARNUTBYGGINGEN

Fisk

Laks,

sjøørret

og sjørøye

Saltdalsvassdraget

SaItdalsvassdraget
fra

Russåga.

samløpet

negativt

Dette

ned

reduksjon

mister
betyr

Russåga

tilførselen
mindre

etter

det

som dette
av

forholdsvis

næringsrikt

en eventuell

i produksjonsareal
på produksjonen

av

vann

næringsrike

i Saltdalselva

regulering.
vil

næringsdyr

ha

og

fisk

nedenfor

Kombinert

i Saltdalselva,

med
vil

i Saltdalselva

vannet

det

den
virke

nedenfor

Russånes.

Lakselva

i Misvær

Lakselva

får

vatnet,
ende

ca.

sin

7 km fra

områder

av

sommertemperatur
hva

vannføring

som i dag

utløpet

nedslagsfeltet
og tidligere

er

tilfelle.

redusert

i sjøen.

med

knapt

I og med

som faller
kulminering

20$

(årsmiddel)

at det

er

bort,

må en

av

vårflommen

ved

de

mest

regne

med

Skars-

høytligg-

i Lakselva

høyere
enn

•

140
I tørkeperioder,
allerede

i slike

perioder

problemer

også være

fanget

en

elv

vannføring

øke

Den

i perioder

med

effekten

Det

belastet.

ingen

gjennom

skeligere

er

På grunnlag

av vann-

og voksen

laks vil få

slike

forhold

problemer

vil

være

ikke

redusert

vil det

med å komme

sterkt

finner

utsatt

vannføring

på at

vil

av utslippene

mer omfattende

Lakseiva

vil det være

og hindring

ved

uttynnings-

også

vil dette

allerede

er

for

Dette

vil bli mye van-

redusert

laks

i

å redusere

av oppgangen

kan fanges

å

mulig

i vassdraget.

rensing

for

skjulesteder

Sammen med økt temperatur

vannføring

sporadisk

store

den

indikasjoner

av forurensning

redusering

Under

opp

fordi

Ved

kiare

reduksjon

går en ut fra det bare
tuell

kommer

minske.

Med dagens

og krever

få svært

nedbør

vannføring.

for forurensninger

i Lakselva

sportsfiske.

som

lite

En ytterligere

seg i LakseIva.

fisken

fisken

er vannføringen

til at både ungfisk

vanlig

vil

med

så liten

begroingen.

sterkt

vil føre

å utøve

i vassdraget.

bli

laksen.

med å oppholde

umulig

Ved redusert
opp

på ettersommeren,

nå på et minimum for

mengden
store

spesielt

begro-

vannføring.

av laks i Misværelva,

i Lakselva

etter

en even-

regulering.

Beiarvassdraget

Av de elver

som blir

som produksjonsså stor

av laks,

av Tollåga

vil falle

Det samme gjelder
små områder

Beiarelva

Store

Etter

en eventuell

klarere

vann,

men sterkt

for laks.

er Tollåga

Reduksjonen

som i dag har

betydning

Fiskeplassene

i Tollåga

i vannføringen
for

Beiarelvas

for vassdraget

som helhet.

regulering

har

liten

betydning

vil det bli høyere
vannføring

og klarere

produksjonen

(ca.

vann

blir
pro-

vil også bli ødelagt.
Gjeddåga

med Tollåga

redusert

den viktigste

men det er i store

betydning

av økt temperatur
om den økte

Ramskjellvatn,

Gjeddåga,

samløpet

sjonen.

tid tvilsomt

til

bort.

som har liten

ovenfor

Virkningene

over

og fiskeområde

at de deler

duksjon

ført

for

snakk

om

fiskeproduk-

sommertemperatur,

60$ restvannføring).

er positive.

kan kompensere

Det er imidler-

for det tapte

produk-

sjonsarealet.

Strekningen
av

det

varme

mellom kraftstasjonen
vannet

fra

Tollåga.

og utløpet

av

Tollåga

vil

miste

tilførselen

,
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kjøres

jevnt

arealet

for

bli

Dette

Ramskjellvatn.

fra

av

Produksjonen

å begynne

vil

imidlertid

vann

blakket

som løsmasseerosjonen

hvert

etter

og Storåga

tilført

bli

det

vil

med
avta

tiviteten

kan

redusert

vannføring.

kompensere
Det

er

imidlertid

av

effekten

reduserer

tapet

hvorvidt

å vite

at

klart

denne

av

i produktivi-

økningen

som følge

produksjonsareal

tapt

i produk-

økningen
som følger

produksjonsarealet

av

for

og materialtransporten

turbiditeten

umulig

forhånd

på

er

Det

avtar.

når

øke

vil

næringsdyr

i vannet

og

direkte

avtar.

Ramskjellvatn

teten

skape

vil

medføre

Gråtåga

av

deler

de øvre

når

Til

Glomfjord.

til

over

avta

vil

i Beiarelva

Blakkingen
føres

vil

Dette

fiskere.

for

fare

kunne

med.

tilfeller

i enkeIte

kan

og

fisket,

av

utøvelsen

for

problemer

Reduk-

i fiskesesongen

vannføring

Ujevn

vil

vil

redusert

blir

10%., som vannføringen

på elveleiet.

formen

av

avhenge

de

enn

større

langt

i vanndammer

kraftverket

av

kjøring

ujevn

en

ved

kraft-

redusert

blir

oversvømt.

permanent

som er

elveleiet

av

i produksjonsareal

sjonen

av

nedenfor

Bunndyrproduksjonen

vannstand.

synkende

i de områder

foregå

også

begrenset

innestengt

blir

den

når

drept

bli

vil

raskt

ved

bredden

langs

er

ungfiskbestanden

at

til

føre

vil

Dette

alltid

fisk

en del

fordi

øke

i elva

vannstanden

viI

ujevnt

kjørt

blir

sterkt.

variere

produksjons-

vil

om vinteren.

kraftstasjonen

verket

før

fra

som sannsynligvis

og fisk,

næringsdyr

minimumsvannføringen

Dersom

i vintervannføringen

En økning

om vinteren.

kraftstasjonen

dersom

fisk

og

næringsdyr

av

produksjon

for

betydning

tiv

nega-

av

bli

ikke

vil

(10$)

totalvannføringen

av

reduksjonen

av

Virkningene

overføringer

av

i vassdraget.

reguleringer

Innlandsfisket

Kvitbergvatn

som er
tiv

delvis

heller

lave

reguleringshøyden

auren

i Kvitbergvatn
i Kvitbergvatn

må antallet

fisk

Det
med

den

bli

begrenset.

i vatnet

oppretthoIdes
reduseres.

ikke

således

denne

negative

vil

skal

kan

oversvømme

av

en

del

vannet.

På grunn

Dersom

den

også

etter

nåværende
en

eventuell

posiDet

vannstanden.

på produksjonen

effekten

områder
særlig

forventes
av

hevningen

og blakking

erosjon

forventes

kan

ingsdyr

før.

i forbindelse

demningseffekt
ikke

fra

utvasket

m vil

på 2,5

oppdemming

liten

En forholdsvis

av
av

den
nær-

kvaliteten
regulering,

på
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Utøvelsen
blir

av

fisket

neddemt

garnfiske,

har

vil
skog-

både

ført

Eventuell

men

av

lert

blir

ha negative
fra

før

for

aure

vatn

er

til

Det

lite

ikke

samme

vil

for

bli

Gåsvatn
av

-

Djupdalsvatn

tilført

næring

lette

i

noe.

atkomsten,

og

og vannstanden

fra

fisk

de

avløpet

Lille

fra

Gåsvatn
av

dermed

blir

ikke

forsvinner.

aure
vil

som gyter

topografiske

bedre

regu-

Dette

i Smågåsvatn,

vil

hvor

det

reproduksjonsforholdene

på utløpselva

forhold.

ikke

Utløpselva

i Djupdalsvatn.

kan
fra

som fiskeelv

Smågåsvatn

og nedover

p.g.a.

gå

Djupdals-

Sørdalselva,

ødelagt

gjennom

næringsdyr

aure

vil

og

avta.

ved

begroing

Kjukkelvatn

eventuell

at

mengden

I Gåsvatna

fullstendig

og

Skarsvatn

spesielt

op Smågåsvatn

som gyteelv

i Kjukkelvatn.

av

som

i vatnet.

etter

vil

Kvitbergvatn

fordi

aurebestand

p.g.a.

vanskeliggjør

ut

øke

de områdene

som er

tørrlegging.

i Tverrbrenna.

- Skarsvatn

av

hetene

vil

Saltdalen

gyteforhold.

Vanngjennomstrømningen
førselen

øke

reproduksjonen

p.g.a.

gjelder

Kjukkelvatn

for

betydning

fiskerik,

vil

av

sommervanntemperaturen

Avløpet

berørt,

Gåsvatn

har

meget

forandret.

dårlige

bli

lenger

Gåsvatn

til

virkninger

av

tilbake

Lille

overført

særlig

del

som sportsfiskevatn.

Gåsvatn,

vatna
eller

fra

Kvitbergvatn

Djupdalsvatn,

Disse

veg

senke

en

Dette

og

Dette

muligens

av

fordi

krattvegetasjon.

Kvitbergvatn.

bygging

verdien

og

i Kvitbergvatn

gjennom

Kvitbergvatn,

vanskeliggjort

i reguleringssonen

Gjennomstrømningen
blir

bli

vil

næringssalter

Dette

på garna.

vil

utsatt

bli

for

avta.

ansees

positivt,

store

de

vil

vansker

samme

Dette

bli

mer

for

minske

i dag er for

utsatt
Økt

utøvelsen

forandringer

vil

til-

Reproduksjonsmulig-

da det

vanngjennomstrømning.

skape

belegg

vil

i Kjukkelvatn.

Kjukkelvatn

en minsket
kunne

Kjukkelvatn

for

tett

forurensning

forurensning
av

fiske

i
med

som Kjukkelvatn

_
garn

ved

en

regulering.

Ramskjellvatn

Med

en senkning

høyde
ved
nyttes

på 40 m.

naturlig

på 33 m og en
Tørrlagt

vannstand

som fiskemat

løsmassene.

Erosjonen

areal
er

2,2

hevning

ved

LRV

km2.

i reguleringssonen,
i reguleringssonen

på 7 m vil
blir

omlag

det
1,56

bli

en

km2.

Produksjonen

av

bunndyr

vil

i takt

med

avta

og tilløpsbekkene

reguleringsVatnets

areal

som kan
utvaskingen

vil

føre

til

av
blakk-
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ing

av vannet

bekkene
til

vil

bli

å utføre

umulig

i Ramskjellvatn.
redusert

fiske,

etter

områder

blir

en svak

økning

avta,

fiskevatn.
vatn

ved

med garn

På grunn

kan en de første

som

at Ramskjellvatn

Overføring

av røye

vil

å komme opp

regulering.
bli

svært

årene

etter

vanskelig
produktive

forvente

På grunn

utvikles,

vil

etter

hvert

minsker

Tollåga

eller

reguleringen

vil

fra

i gyte-

Mulighetene

av at forholdsvis

i Ramskjellvatn.

hvert

etter

tii

en slik

og båt,

i fiskeproduksjonen

slik

muligheter

ødelagt

regulering.

neddemt,

reguleringssonen
raskt

eller

spesielt

en slik

Aurens

denne

positive

sin

forverrer

av den

store

effekten

betydning

situasjonen

som

i Ramskjell-

ytterligere.

Elvene

som overføres

Generelt

gjelder

leringen.

til

Ramskjellvatn

at elvene

Umiddelbart

ovenfor

nedenfor

inntaksdammene

inntaksstedene

ikke

vil

blir

elveleiet

berørt
bli

av regu-

fullstendig

tørrlagt.

Det er Tollåga
øvrige

elvene

delvis

kaldt

liten

som har
som blir

vann

betydning

Det er en del

i Tollåga

Foruten

at områdene

laksyngel.

den

utvandrende

tuell

regulering.

de øvre
for

laks.

at

Storåga

og

tur

øke

etter

det

imidlertid

ningene.

nedenfor
miste

Dette

gjelder
vil

Tollåga

De andre

produktive

er vanskelig

de

Gråtåga

også

elvene

elva
som

mindre
vil

De største
de øvre

begrensede

allerede
en stor

planlagt

til

minsket

fisk

inniandsav Tollåga.

som vil

blir

ødelagt

bli

totalt

som innlandsfiske-

ovenfor

i dag

til

verdi

dette

produksjonsområder

utfordi

en even-

av laks,

og

som produksjonsområde
er

så

formål.

turbiditet

Storglomflord.

etter

produksjon

overført,

til

for

inntakene,

kraftverksturbinene

betydning

p.g.a.

deler

således

som produksjonsområder

passere

er

for

elvestrekningene

har

og har

fører

og "Ura".

betydning

utnyttes

av denne

har

til

De

og Tyvåga),

fiskeområder.

inntaksstedene
sin

innlandsfiske.

tilgjengelig,

seg spesielt

måtte

overføringen
bli

eller

gjelder

Klipbekken

inntaksdammen

de også

områder

det

og produksjonsområder

mellom

smolt

når

(Tverråga,

knytter

fiskeplasser

i området

satt

overført

om sommeren,

ødelagt

vil

betydning

som produksjons-

fiskeinteressene

vassdrag,

størst

og
P.g.a.

og

lite

Produktiviteten

økt
liten

for

kalde

fisk

i

sommervanntemperavannføring

på disse

vil

elvestrek-
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Ender

og vadere

sikt.

vil

I noen år etter

regulerte

være

virkning

rnagasinet
ferdes

Ved

forbi

er nedtappet

på isen

langs

vil

strandområder
var

regulert

Usikker

er

svært

rådet

ved

bjørk

på et ungt

beite

for

område

ved

glissent.

Harodalselvas

lirype
for

Disse

vil

grad
vil

dette

ett

fordi

Men ett

større

som har

elg

i vatnet.

de nære

Vatnet
vil

skiller

representerer

av vier

og

et verdifullt

sør for

må også antas

deltaom-

seg ut

bestående

en

i sonen

vegetasjonsdekket

av deltaområdet

som

seg til

reguleringssonen

vegetasjon

når

elgvald.

begrense

område

Dette

berøre

og våren

trekkende

utløp

små,

områdene

I den

reguleringen

for

berøre

relativt

utviklingsstadium.

lirype.

vil

fare

gamle

Deler

(laveste

men de direkte

is på seinvinteren

I den

utløp

og hare.

Videre

Harodalselvas

1950.

blir

LRV

vadere.

neddemt,

en regulering

ved

til

på lang

oppdemmingen,

også bli

små.

Reguleringen

fram

ved

for

p.g.a.

en potensiell

skadene

at skadevirkningene

foreløpig

elg vil

vatnet.
bety

redusert

fuglene.

å være

og deltaområdet

tidligere

elgen

disse

antas

land.

Kvitbergvatnet

næringsbiotop

for

vil

levevilkår

reguleringssonen

sommerstid

for

av dette

trekkveger

få sine
vil

en god

og vinterbeiteområder

skadevirkninger
elgens

være

nye våtmarksområder

av positiv

Sommer-

reguleringen

oppdemmingen

vannstand)

det skapes

tro

etter

vatnet

å ha verdi

vinter-

er også

hekke-

som beite

for

seinhøstes.

Reguleringen
venteplass

vil
for

ender

Reguleringen

vil

ikke

bli

Sett

i regional

deltaområdets

verdi

som hekkeområde,

raste

og vadefugl.

berøre

ett

elgvald.

Elgtrekket

på vestsida

kan

reguleringen

av vatnet

vil

berørt.

gi store
større

også ødelegge

sammenheng

skader
omfang

(unntatt
dersom

skade
en

ikke

på ender

begrenser

seg

og

til

av

Kvitbergvatnet

vadere).

Men

å betrakte

sies å

skadene

er

reguleringen

av

et

i lokal

sammenheng.

Virkningene
ing

av

i Tverråga,

Russåga
andringer

tilgangen
hare

og

ninger.

planlagte

overføringer

Klipbekken,
Gåsvasselva

for

og lirype

viitarter.

til

enkelte

de

vil
Samlet

at

elveleier

tilgangen
kunne
medfører

Eventuelle
vil

utvikling

på

vinterbeite

bli

dårligere

dette

redusert

Høgmobekken,

å forutsi.

En slik

derimot
sett

gamle

påfølgende

Tollåga,

vanskelige

viltarter.

i og med

med

Tyvåga,
er

i tilknytning

elvebreddområdene
nevnte

de

kunne

vil

øker.
for

nødvendigvis

Store

Gjeddåga,

vegetasjonsfor-

beiteplante-

forandre

være

vassfør-

gunstig

for

elg,

Sommerbeite

samtlige
ikke

av

de

i
tre

skadevirk-

og
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biotopforbedrende

å anordne

sperregitter

foran

planlegging,

bygging,

kraftstasjon-

av

og utløpet

tappetunneler

området,

berørte

i det

viltet

for

tiltak

å bekoste

fisket.

på

skadevirkninger

å redusere

for

m.m.,

erosjonsskader

hindre

opprenskninger,

gjennomføre

fisketerskler,

av

bygging

herunder

fisk,

og innlands-

sjørøye

sjøaure,

laks,

f.eks.

av

fiske

og fremme

oppgang

å sikre

for

utbyggingen

av

som berøres

i de vassdrag

tiltak

å bekoste

ene,
å bekoste

9.

vilt-

søkelser,

herunder

av

av

å foreta

utfiskinger

av

av

forverring

i.

h.

og med

lige

beløp

og Saltdal
kr

etter

for

vilt

av

og
skal

kr

er

kr

plikter

gitt,

Rana,

100.000,-,

å innbetale

konsesjonæren

Rødøy,
kr

Ramskjellvatn,

og

i Kjemåvatn

kommunene

Skjærstad

Beiarn,

Meløy,

kr

10.000,-,

år-

20.000,-,

kr

50.000,-,

50.000,med

indeksreguleres
bestemmelse

Vedtekter

gjenn-

gassovermetinger,

konsesjon

på henholdsvis

nærmere

munene.

hver

til

30,000,-

Beløpene

år

det

en

eventuelt

samt

i vassdrag,

gassovermeting

vanninntak

et øvre

å etablere

Fra

av

å flerne

tiltak

omføre

reguleringen

å medføre,

forventes

eller

medført,

over-

vannkvaliteten,

målinger

å bekoste

dersom

vannkvaliteten

å bedre

har

vassdrag

forsurnet

et

for

installasjoner

å bekoste

til

forhold,

de naturlige

av

fører

reguleringene

dersom

(uttynninger)
forverring

eller

befolkning

og reguleringene,

utbyggingene

berøres

som

populasjoner

de

som omfatter

undersøkelser

i fellesfinansiering

og å delta

langtidsundersøkelser

biologiske

større

under-

ferskvannsøkologiske

samt

og fiskeribiologiske

å bekoste

DVF,

av

bestemmelser

nærmere

etter

trappa

i

og fiskefelle

fisketeller

å anordne

dessuten

tilpliktes

eier

Anleggets

trappa.

til

vann

nødvendig

for

og sørge

dammen/kraftverket,

forbi

fisketrapp

av

og drift

vedlikehold

for

og ferskvannsfisk.

bruk

av

10 års

mellomrom.

kommunestyrene
av

beløpene

skal

til

Beløpene

skal

av

fiske

opphjelp

godkjennes

av

nyttes
i kom-

Direktoratet
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IV

Konsesjonæren

plikter

eller

partsinnskudd

delta

med

av

yngel/settefisk/smolt

er

dette

å bygge

og drive
i et

dersom

et eget

klekkeri/oppdrettsanlegg,

klekkeri/oppdrettsanlegg

Direktoratet

for

vilt

for

produksjon

og ferskvannsfisk

finn-

nødvendig.

V

Eventuell

bygging

ratet

vilt

for

av

issperrer

i vassdragene

krever

samtykke

av

Direkto-

og ferskvannsfisk.

VI

Dersom
der
en

det

som berører
utover

mentet

det

eller

i rimelig

Når

som følge

det

kraftutbyggingene

og

fiskebestandene

viltsom er

den

nevnt

dette

forhold

til

gjelder

ovenfor

reguleringene

i området,

oppstår

tilpliktes

ytterligere

bestemmer,

som derved

så fremt

ska-

konsesjonær-

tiltak

som departe-

omkostningene

står

vinnes.

minstevannføringer
vil

og

å bekoste

bemyndiger

det

utbygging,

planlagte

av

m.v.

direktoratet

i de

fremme

vassdrag
følgende

som berøres

av den

forslag:

Beiarnutbyg9ingen

Konsesjonæren
Beiarnelva,

1.

målt

juni

-

15.

september

16.

november

plikter

departement.
Beiarn

5.000.000
hengende
en store

av

15.

ved

fisket

utløpet

periode.

døgnvariasjoner.

i

7 - 10 m3/s
3 m3/5

etter

for

For
dog

vannmengder

kraftstasjonen:

mai

vann

følgende

15 - 25 m3/5

konsesjonæren

år,

å slippe
av

november

31.

kraftstasjon.

(5)-års

til

september

å slippe

m3 pr.

hensyn

i Beiarnelv

16.

I tillegg

for

plikter

å skape

dette

ikke
Det
Alle

nærmere

over

kunstige

formål

kan

15.000.000

forutsettes
endringer

bestemmelse

at

flommer
det

av

i vassdraget

kreves

avgitt

m3 gjennom
kraftverket

i vannføringen

vedkommende

inntil

siste
kjøres

skal

neden-

skje

sammenjevnt,
med

utmyke
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Blant de viktigste
friluftsområder
i SaltfjellSvartisen
både som tur og sportsfiskeområde
er
Tollåsdalen,
hvor det er planlagt
med betydelige
inngrep.
Tverrelvdalen
med Tverråga har et særpreget landskap med stor estetisk
verdi,
hvor elva
renner i fosser og stryk gjennom trange gjel.
Fotturistruten
langs Tverråga er en av hovedinnfartsårene
til
de sentrale
deler av SaltfjelletSvartisen og en Turistforeningshytte
er lagt i området.
Det planlagte
inngrep vil tørrlegge
denne elvas
nedre del.
Også Ramsgjellvatnet
og området omkring
utgjør
et viktig
friluftsområde
som vil bli redusert
betydelig
i verdi dersom en utbygging
skulle
finne
sted.
Beiarnvassdraget
som i sin øvre del er relativt
upåvirket
av menneskelige aktiviteter
har betydning
for en rekke forskningsgrener.
øvre Beiardalens
vestside
har særlig høy verdi geomorfologisk
sett,
' og kan ikke erstattes
av andre områder.
Utbygging vil radikalt
endre dalsidens
utseende.
Områdene ved vassdraget er rike og helt særpregede
med hensyn til
botaniske
forhold.
Beiarnvassdraget
har klart
dokumenterte verdier,
både i naturfaglig,
friluftsmessig
og viltog
fiskemessig
sammenheng, og skadevirkningene
ved
Også i forhold
en utbygging vil bli betydelige.
til
reindriftsnæringen
vil en utbygging innebære
negative konsekvenser.
Foretatte
klimaundersøkelser
varsler
perioder
med frostrøyk
i vinterhalvåret
etter en eventuell
utbygging.
Fra lokalt
hold er dette hevdet å være
blant de største
negative faktorene
ved en utbygging.

Statens Naturvernråd
mener at Beiarvassdraget
reoresenterer
så store verneverdier
at rådet
vil foreslå
at prosjektet
utsettes
på nåværende
tidspunkt
og overføres
til
Samlet Plan. "
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Landbruksdepartementet
har avgitt
uttalel
se 07. 04. 83.
Departementet går prin sipalt
imot kraftprosjektene
i Saltdal,
Beiarn og NordRana.
og forutsat t godt samarbeid med reineiere
Subsidiært
og
lokalsamfunn
om anleggsperioden
- kan de godta en delvis
utbygging
i Beiarn.
Det ønskes da særlig at overføringene
fra Gåsvatna og
Kvitbergvatn
skal sløyfes.
Utt alelsen
utdrag i Hovedsiteres
forøvrigi
styrets
samlede vurdering.
Det var til
uttalelsen
vedlagt
august 1982.
Om Beiarnutbyggin

Beia rnutbvezin(

et notat fra
gen uttales:

skogavdelingen

av

ren

De negative konsekvensene for sko gbruket er hovedsakeli,
- :knyttet
til nedd emmingen av Ramskjellvatnet.
I t illegg
til
drøye 30 da
dyrka mark vil ca . 400 da Produktiv
sko: , : smark(herav ca, 160 da
dyrkbart)
bli neddemt.
Samtidig vil isvez- enover vannet gå
tapt.
Den kan det imidlertid
kompenseres for ved å bygge en
ca. 3 km lang sko zsveg sørøst for vannet.
Noe produktiv
are aler kan gå tapt ved plasseringe r av steint ipper.
En vil her vise til
det som er sact generelt. ' '
Oppsummeringen

er sli k:

rt

Nord- Ranautbyggingenog Saltdalutbyggingen
medfører relativt
store nega tive konsekvenserfor
skogbruket . Gjennom tiltak
kan virkningeneav
Saltdal sutbyggingen reduseres sterkt.
Beiarnutbyggingenvil
ha en viss negativ virkning
mens Storg lomfjordutbyggingen
og Melfjordutbyggingen
ha konsekvenserav
betydni ng. 4

for

skogb ruket

ikke

1
(

Nordland fylkeslandbr
uksstyre
har i møte 03. 11. 81 fattet
enst emmig
uttalelse
i saken.
Det vises til
utarbeidet
rappor t som konkluderer med at skadene for jordbruksproduksjon
en og skogbruksproduksjonen totalt
sett ikke vi l bli noe stort
problem.
Fylkeslandbruk
sstyret
tilrår
at Melfjordog St or- Glomfjordutbyggingen
gjennomføres etter
de framlagte
planer,
men mener at skadevirkningene
på
landbruket
er for dårl ig utredet
til
at det er mulig å ta sti lling
til
utbyggingsprosjekt
ene i Saltdal,
Beiarn og Nord- Rana.
Nordland

Bondelag

har avgitt

uttalelse

1. september

1981.
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Om Beiarnutbyggingen

Utbyggingsplanene

i

uttales:

Beiarn

kjennetegnes

ved

at

selve

utbyggingen

og virkningene av denne kommer i de sentrale bosettings-og
er lagt til
jordbruksområdene. Magasinene for Beiarutbyggingen
Ramskjellvannet. Kraftstasjonen
er planlagt nedenfor Furunes, med
utløp i Beiarelva,
slik
at virkningene fra selve kraftverket vil
ramme hele det sentrale jordbruks-og bosettingsområdet fra kraftjonen og helt ned til fjorden. Overføringen og tørrleggingen av
alle sideelver fra og med Tverråga til
og med Gjeddåga
medfører
store tørleggingsvirkninger for landbruket i dette
området.
Overføringen

av

vann

til

Storglomvannet

fra

øvre

Storåga,

med

en

flere, vil ramme
bosettingen i øvre Beiardalen og i Gråttådalen, og vil ytterligere
forsterke skadelige tørrleggingsvirkninger i Beiarvassdraget ned til
kraftstasjonens utløp.
del

sidee]ver,

samt

srimkjøringsnettet

skade

til

Folket

at

fjorden

av

storre

bor

for

Vegdalselva

med

lunu,

legge

beslag

på

store

arealer

op

vi)

b)i

skogbruket.

3eiarfjorden

om vinteren

i

vil

sterkere

grad

sann1;ynligvis
enn

nå

bli
islegges

ramme-t
på

av

Frunn

ferskvannstilførsel.

KraftutbygEinEens
følge

vil

spesielt

Som

og

fra Trollberget og Beiarn'Kraftstasjon videre

Kruftlinjetraseene
1.1£ til

Gråttåga

skadevirkninger
S - 160

rapporr

kan

og

det

eventuelle

påregneL3

tiltak.

avlingstap

på

grunn

senket

av

langs hoved-og sidevassdragene. Videre vil antagelig
øket
vannføring
om vinteren
nedenfor
kraftstasjonen
medføre graviry,
ok; erosjon.
En antar at øket teledannelse kan bli resultatet av
grunnvannstand

en

høyere

vintervannsføring.

Virkningene

på

jordbruksproduksjonen

som

folge av forannevnte antas å bli av betydelig negativ karakter.
En

vii

Beiarn

også

kunne

påregne

Kraftstasjon

og

frostrøyk
et

stykke

i
mot

perioder

ved

kaldt

vær-

fra

fjorden.

For uten de rent trivslesmessige problemer vil dette føre til
øket rimdannelse

på

bygninger

og

på

stråfor.i

uisolerte

lagere.
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Dette har sammenheng med at konsekvensene av disse utbyggingene
for

vil

landbruksnæringene

strekkelig

ifølge

utredet

og ikke

negative,

bli

gjeldene

er

til-

lovverk.

/1

avgitt uttalelse av 05.08.81.
de foreliggende planer.
til
dyp skepsis
tilkjennegir
Organisasjonen
i Hovedstyrets
Uttalelsen er av generell art, og er derfor omtalt
samlede vurdering.
Nordland bonde- og småbrukarla3 har

Fiskeridepartementet, uttalelse av 30. august 1979:

Omhandlede sak har herfra vært forelagt Kystdirektoratet og
Fiskeridirektoratet.
Kystdirektoratet har i brev av februar 1979 uttalt
at på
Erunnlag av gitte vurdering tilrås det at det i forbindelse
med eventuell konsesjon settes vilkår om at konsesjonæren
pålegges nødvendige sikringstiltak i form av f.eks. isbryting i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
i Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.
En viser forøvrig til vedlagte fotokopi av Kystdirektoratets
brev.
Fiskeridirektoratet har i brev av 17. august 1979 uttalt at
og fiskerisaken har vært forelagt Havforskningsinstituttet
sjefen i Nordland.
fremgår av Havforskningsinstituttets brev av 23. april
1979 at det ved vassdragsreguleringer
først og fremst
generelt
er den økte vintervannføringen som en tror kan føre til bioloEiske endringer i fjorden. Fysisk vil dette medføre, bortsett
fra forverrinE av isforholdene, at man får et brakkvannlag
på 1 - 5 meter tykkelse i fjorden også om vinteren som altså
av tetthet. Strømmen ut
lagdelingen
den vertikale
forandrer
fjorden
den inngående "kompeni overflatelaget og likeledes
Det

i 10 - 20 meters

sasjonsstrøm"

dyp

vil

De biologiske

øke.

konsevenser av slike fysiske endringer vet en lite om. Undersokelsene som pågår i Skjomen og i Ryfylkefjordene, tar
nettopp sikte på å belyse slike sporsmål.
Når det [lelder fangstmengde og fiskeslag som fiskes i de aktuelle områdene viser en til vedlagte kopi av ekspedisjon av.
her
25. juli 1979 fra Fiskerisjefen i Nbrdland. Det fremgår
at det i fylket itskeføres noen fiskeristatistikk som gjør det
muli[:, å påvise hvor store fangstkvanta av forskjellig slag
som

blir

tatt

i

de

enkelte

fjordområder.

ter heller ikke de fangster som faller
setning (til eet forbruk o.l.).

Statistikken
utenom

organisert

omfatom-
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Misværfjorden,

Skjerstad kommune,

sjekart

nr.227.

Fiskerinmringen
har relativt
liten
betydning
i Skjerstad
kommune.
Ved fiakeritellingen
i 196o var det I kommunen lalt
39 fiskere,
hvorav
2 4lie4 flake
som aneyrke,
12 som hovedyrke
og 25 som biyrke,
I 1971

var tallene hanholdavis15, 4, 6 og 5. En stor del av disse er bosatt
omkring

Mlavmrfjorden.

På Skjerstad

ved

innløpet

til

finnes kommunanaeneste
Misvmrfjorden
godkjente
fiakemottak.
Årlig leveranse
her de sønøre år analåså Ugge
på mellom15 og 3o tonn rållak,til en faratehAndzverdi
aellom6o4~0. og loo.000.kroner.
I Misvmrfjorden
drives
vanlig
fiske ettør torak, sei, hysi, kvette og
sild.
Dybdeforholdene
i fjorden
tillater
lkke reketråling.Miswerelven
innerst
i fjordan er gyteelv
adskillig
for laks,
laka
og det ør tatt
og sjø-ørret
i fjorden.
I tillegg

til

det

kommersielle

fiske

som er søkt belyst foran, drives
det også i Miavmrfjordenet ganske omfattendefiske ti1 dekningav
befolkningenseut-forbruk, hvilket har betydningfor bouttingan

omkriNg'føooden,

net v*4 for øvrigframgåav vedlagteuttalelserfra flakenemnd~lat cksse, er bekymret over de konsekvanserøn øventuellkrattutbyggIng vt( Çi
første
rekke for laks-og
sjø-ørrettiske,
men også
for det eririgetise
og for isleggIng
i deler av de berørte
fjord,

områder. Det hersker
ennå stor usikkerhet
om den Innflytelse
slIke
reguleringer
kan få på utviklingen
av iivet
i sjøen.
Etter min oppfatning
bør en derfor
være ytterst
forsiktig
med å iverksette
an så
omfattende
kraftutbygging
som det her er tale
om før en har fått noe
bedre

kjennskap

til

disse

Kystdirektoratet,

(

forhold.

uttalelse

av

februar

1979:

Kystdjrektoratt
henleder oppmerksomheten
på utredninger,
oversikt m.v. (grønt hefte) side 31 pkt. 5 128 vedrørende
vurdering av regulerings innviLkning på isforholdene
i
berorte fjorder.
-

På grunnlag

av gitte

vurdering

tilrås det at det i for.
settez
vilkår
om at kmsrjonærm
pålegges
sikringstiltak
form av f. ei6
d brylins_ i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
i )GiarriTjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.,
bindelse

med
-

eventuell

kohsesjon
nødvendige
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En r.fr elire'rs
merket
eynnsqe
isproblemer.

,
<1,451fr(9.
foranlediger

seg

at Glomfjordalternativet

saken

ingen

vil

gi

merknader.

Fiskenemnda i Skjerstad, uttalelse avgitt på møte 16. mai 1979:
"Når det gjelder hva slags fisk som fanges i Misværfjorden, så er
det vel torsk, sei, hyse, kveite, laks, ørret og sild som er det
vanlige å få.
I de senere år, så har jo fiskebestanden gått betydelig tilbake,
både i Misværfjorden som i Skjerstadfjorden forøvrig. Det er i dag
svært få aktive fiskere som fisker noe særlig i Misværfjorden. Det
er derfor svært vanskelig å oppgi noe eksakt kvantum som fiskes pr.
år, eller de siste fem år. En må vel si det slik at det meste som
fiskes går til eget konsum.
Fiskenemnda vil allikevel få presisere at det fiskes en god del
laks i Misværfjorden. Det har vel sin sammenheng med Misværelva
hvor laksen ciåropp for å gyte. Ei evt. regulering av dette vassdrag vil helt sikkert få merkbare konsekvenser".
il

Fiskenemnda i Gildeskål, uttalelse avgitt på møte 21. juni 1979:

hensymtil13eitarfjorden:;:r
Beiarfjorden
drivesdetet betydeliz
bfried
hjemmefiake.
Detfiskestorsk,seitjvcepuer,lakS,sildog reker,
m.m.

Detdrivesogsået utstrakt
fritidsfiske
i fjorck:n.
Fiskememnda,M
be mat det blirintensfbrsknimpå
tilå vurdere
detteområdet.,da nemnda har litenkonventanse
virknineene
av størreresulerinier
av vassdragene."

Fiskeridepartementet har også gitt uttalelse av 16. oktober 1981,
hvor det gis uttrykk for generell frykt for skade ved inngrep i
ferskvatntilførselen til marineresipienter. En konkret viten om
dette mangler.
Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer har i sin
rapport v 30.09.82 gitt sin uttalelse i saken, og utdrag av denne
er sitert tidligere i denne innstilling. Ved brev av 12. januar
1983 uttaler samme utvalg at de i sin tidligere uttalelse ikke har
gitt tilrådninger vedrørende konsesjonsbetingede undersøkelser for
ytterligere dokumentasjon og for virkningsundersøkelser. Dette
gjelder for feltene geologi, botanikk, terrestrisk zoologi og
ferskvannsbiologi. Kostnadene for disse undersøkelsene er i senere
brev anslått til å koste tilsammen ca 2,85 mill kr for hele SaltI tillegg kommer kostnader til evt.
fjell/Svartisprosjektet.
oppfølgingsundersøkelser.

166

Sommerbeitene i Saltfjell/Svartisområdet må karakteriseres
som meget gode, og disse er det rikelig av. De mest brukte
sommerbeitene finnes i Giela-området, Stormdalen og Blakkådalen
Det er videre fine sommerbeiter på ørtfjellet i Rauvassdalen.
Glommen distrikt er det svært fine sommerbeiter rundt Store
Glomvatn og videre nordover.
Høstbeitene finnes særlig i deler av Harodalen, rundt Gåsvatn,
og videre nordover.
Områdene fra Ramskjelvatn og sørover til Nordre Bjøllovatn
samt nedre deler av Stormdalen nyttes også en god del til
høstbeite..
På grunn av at distriktene idag drives som helårsdistrikt
blir det ikke flyttinger mellom de forskjellige sesongbeiter
som en ellers ville ha hatt. Det er slik at reinen trekker
på egenhånd mellom de forskjellige sesongbeitene.
Om våren samles og drives reinen som ikke selv har trekt
Etter
til kalvingslandet i Riebevaggi/Bjøllådalsområdet.
kalving trekker reinen til sommerlandet lengre sør, og i løpet
av juli foregår samling og merking av rein i gjerdeanleggene
østergiela.
Om høsten trekker reinen mere ned og den samles da nordover
til høst- og vinterlandet. Samling for slakting som foregr
anlegget på Semska, skjer normalt i november. På vinteren
foregår arbeidet med reinen ved at den flyttes i de områder
der vinterbeitene er best det enkelte år. For de enkelte
dårlige vintrer, har en del rein vært samlet for ffting
ved Lønsdal.if

For Beiarn-uthyggingen

Ifølge
denne
Det

reindriftsutredningen
svært
utbygging
beite
gå tapt
vil

sies

videre:

som berøres
område
og høstbeite.
vår,
steintippr,
ved
samt

er det
vinterviktig
neddemning,
ved

av

kanaler, erosjon, tunnelinntak, anleggsområder, brakkeDet pekes særlig på at beiteområdet
leirer og veier m.m.
kan bli
omstendigheter
uheldige
under
Ramskjelvatn
rundt
på
utredningen
i
det
heter
Videre
ved erosjon.
ødelagt
er
område
dette
i
tapt
går
som
beiteland
alt
at
23
side
reindriften
for
minimumsfaktoren
er
det
da
verdifullt
spesielt
området.
I utredningen

pekes

det

videre

på

at

området

Kvitbergvatn

driving,
flytting,
og Gåsvatn er sentralt område når det gjelder
trekk og øvrige arbeider med reinen (side 24). Det påpekes
at de planlagte inngrep i stor grad vil hindre utnyttelsene
og
og Lurfjell,
av beiteområdene i Breivikmarka, Skjærefjell
at det er vanskelig å finne alternative drivings og trekkleier.

Området sør for Kvitbergvatn benyttes til oppsamlingsområde
forbindelse med samling for slakting om høsten. Reinen
holder
meste

seg i området
her
av flokken

og
om høsten,
før den føres

reineierne
til
samlet

samler
Semska

det
for

v£4
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utskilling av slaktedyr og slakting.
Det påpekes i utredningen
at forstyrrelse og uro, samt tekniske inngrep vil redusere
området sterkt og skape vansker for driften.
Utvalget skriver
videre at spesielt vassdraget Russåga er gunstig i forbindelse
med samling i området, da det virker som sperre og er medvirken
til at"reinen holder seg i området.
En tørrlegging av elva
vil fjerne sperreeffekten
og gjøre området dårligere egnet som
oppsamlingsområde.
De skader og ulemper som reindriften blir påført ved Beiarnutbyggingen har reindriftsutredningen
sammenfattet
slik:
Tap av verdifulle vinter- vår og høstbeiter.

- Sperring og innsnevring av en rekke flytte drivings og trekkleier for rein som vanskeliggjør utnyttelsen av store beiteområder.
Redusert oppsamlingsområde
for
reinen.
økt fare for rimdannelse på beitene i forbindelse med frostrøyk.
ødelagt beitero i anleggstida.
Forstyrrelser
av almenhetcn i beiteområdene
trafikk blir tillatt på anleggsvegene
under
tida.

dersom almen
og etter anleggs-

på områdene for hyttebygging m.m.
Redusert muligheter for fiske i elver og vann.
- Skade og ulemper ved bygging og drift av kraftlinjer.
Merarbeid for reineierne (vanskelig flytting, press på
innmark m.m.)
økt press

Til slutt heter det i reindriftsutredningen angående denne
utbyggingen:
"En må kunne slå fast at ei eventuell utb ging her vil medføre
store ta o ulem er for reindrifta i Saltf ellomrade".
(understreket av meg).w

••••••••
•

Uttalelsen
lyder
slik:

3.

om reindriftsnæringens

REINDRIFTSNÆRINGENS

Samtlige

og ulemper

••~..........

syn

på

de

enkelte

utbygginger

SYN PÅ DE ENKELTE

utbyggingsprosjekter

for

I

UTBYGGINGER
vil medføre betydelige

skader

reindriften.

En innser imidlertid at det neppe vil være mulig å få stanset
samtlige utbyggingsprosjekter.
En har foretatt en prioriterirly
av prosjektene og har kommet frem til følgende:
Reindriftsnærin
en vil på sterkeste motsette seg at Saltdalsutbygginsen,
Beiarnutbyggingen
og Nord-Ranautbyggingen
gjennomføres.
En er villig

til å godta Melfjord-og Storglomfjordutbyggingen
utbyggingsprosjekter
skrinlegges.
er det et vilkår for godkjennelse
av Melfjordat det bygges en ny flyttelei for reinen rundt

mot at de tre forannevnte
Imidlertid
prosjektet

Melfjordbotn og opp til områdende nord for Melfjorden.
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De generelle konsesjonskrav er satt opp slik:

Generelle konsesjonskrav
De østlige utbyggingsprosjekter vil for Harodal/Dunderland
reinbeitedistrikter medføre en vesentlig innsnevring av deres
muligheter til å utnytte vinterbeiteneog de vil se seg nødt
til
å bruke
vinterbeiteområde
i Storsund
i Sverige
som de har
rett til etter reinbeitekonvensjonen av 1972 mellom Norge
og Sverige.
_På grunn
av den lange
transport,
ca.
40 mil,
er det lite-aktuelt å bruke området.
I og med at de østlige utbyggingspr-osjekter vil gjøre det
nødvendig å bruke konvensjonsområdet, og iriå.det.
derfor være
riktig at utbyggeren står for de tiltak som er nødvendige
i denne forbindelse. De direkte kostnadene sorrres_reinelerne. vil bli utmålt i ekspropriasjonsskjønnet.
.
Det vil bli reist konsesjorrav
av en se3:undarbolig i Storsund

•-

om at EVE står for byocing
-området, og at det blir

bygd gjerde både i StorsunaoTr'rådet:—.
og på Saltfjellet til
samling av reinen samt lasteramper.
Alternativt kan det komme på tale å kreve at forholdene legges
• til rette for tilleggsföring om vinteren.
I denne forbindelse
kreves det bygging av gjerder og krybber.
Alle veger som fører inn i Saltfjellområdet stenges for allmen,
ferdsel. Det er reindriftsnæringens erfaring fra andre utbygginger at anleggsvegene fører til økt ferdsel inn i sentral
reindriftsområder, slik at reinen unødig forstyrres.
Betydnin9en av at konsesjonskravene.imøtekommes
Selv om samtlige kbnsesjonskrav som foran er stilt opp blir
imøtekommet, vil skadevirkningene for reindriften bli betydeli
Det kan også stilles spørsmål pm det i det hele tatt er
mulig å utøve reindrift
selv om samtlige
konsesjonskrav blir
imøtekommet.
Det hefter særlig usikkerhet ved slakterisituasjonen hvis
Saltdalutbyggingen blir gjennomført. Det er en betydelig
risiko for at slaktingen kan bli så vanskeliagjort at hele det
økonomiske •runnla for reindriftsnærin en
Saltf'ellet
faller bort.
Det stilles et krav fra reindriften at det ikk.eblir tatt
stilling til Saltdalsutbyggingen før slakterisituasjonen er
nøye analysert av et lite utvalg.
Hvis Saltdalutby .in en q ennomføres
ulerin av
med re
Kjem vatn er det sannsynlig .ut det fra det en idag vet at
samene på Saltfjellet må slutte med reindrift.
Bvis K emåvatn, Stormdalen o lille o store
ins lanene vil skadevirkninoene for
betydelis mindre.
Det
fremgår
av det
kostbare
konsesjonskrav

Gåsvatn tas ut
reindriften

bl

som er nevnt ovenfor at de største og mest
da

vil

bortfalle.
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Jeg vil sterkt understreke at utbetaling av erstatninaer og
opprettelse av næringsfond ikke vil kompensere fullt ut skadevirkningene for reindriften.
I motsetnin9 til andre primærnæringer kan reindriften-ikke____
kjøpe seg nytt beiteland til kompensasjon for det som går tapt
slik at reindriftsnæringen kommer..langt dårligere ut ved inngrep enn andre,næringer.
for reindriften
Det viktigste
kan dempe skadevirkningene
av.
kan dra nytte
også

som

er å få gjennomført_tiltak
generåsjonersom de-kommende

og

og iaet-moment at reindriftssamene
fremheve
også
Jeg vil
av
avhengig
er totalt
de som bor på Saltfjeflet
særdeleshet
kultur.og_bo-:.
Deres
kan gi dem av utkomme.
hva reindriften
på at de kan opprettholde
basert
er utelukkende
setning
sin_
næring som de.er så nært knyttet

en scEial

viLva-re
1":,et

inngrep

av
crwin
hvor
c=åde

i

samene

oq kulturell tracede
skal bli tvuncet til å 0DDCi
. _

scrr, ajennomføres
hundre
flere

Ag,

27.
til

1979
september
kommune.
Beiarn

grunneiere

og hytteeiere

av
i brev
har
Tor Eggesvik
av samme dato
brev
av sitt
ordlyd:
har slik

av

kontaktet

er

Uncertegnede

i

om bistand

med anmodning

vilje
sin

deres
utøvd

i. et
reindrift.

prosjekte
av de østlige
utbygging
vurder
bli
sannsynligvis
det
vil
folkehar gjennom
minoritetene
om at
med påstand
søksmål
reist
etter
til
det nå er adgang
slik
Alta-d6mmen."
kom til,i

full
at hvis
Jeg kan opplyse
av Stortinget,
besluttet
blir
som
på det vern
som et brudd
bli
således
vil
Det
retten.
er ugyldig
utbyggingsvedtaket
som Høyesterett
det resultat

Adv.
kopi
brev

mot
har

år

oversendt
bl.a.
Sistnevnte

og

Eggesvik

i

i

med kraftutbyggingen

forbindelse

Saltfjell/Svarti3en-området.
Lggesvik

I

1 gårdabruk.
vært

planer

Det

hevdes

mine

det

er

hvorav

4 grdbruk,
er

tillegg

av

om utparsellering

at

klienter

som t..iendommene

izraftubyggingen
at de gårdene
ikke

vil

kunne

få så
idrift,

nyttes

Konserzvensen av kraftutbyggingen
beboerne ikke ønsker. Bakgrunnen

i

Eggesvik,

er

Åg

og

det
det

har

hyttetomter.

en del

vil
som er

På

drift.

i

2 hytter

idag

det

2 er

til

store

skadevirkninger

må nedlegges,
fullverdige

for

samtidig
feriesteder.

vil såldus være en fraflytting,

noe

for de skadevirkninger man mener
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vil oppstA, er at Beiarfjorden som følge av større utslipp av ferskIdag
enn tidligere.
vil
bli
islagt
mye lenger
utover
vann om vinteren,
legger

isen

Eggesvik

seg

og Ag,

strømforholdene

til

Ferrisundet,

mens

sannsynligvis
vil

isen

helt
aldri

det

ut

bli

nå vil

bli

islegging

i Kjellingsundet.

sikker

midt

forbi

På grunn

på fjorden,

av

og det

vil bli umulig både å drive gårdsbruk og å bo i Eggesvik og Ag.
I.

Eierforholds
Eiendommen Ag, betegnet gnr. 1 bnr. 1, er eiet av Harald Eggesvik.
gården er på 25 dekar innmark, og produksjonen er sauedrift.
Liendommen
Haldls

Ytre

Eggesvik,glar.

4 bnr.

1,

er

eiet

av Dagfinn

og

Olafsen.

Eiendommen

Ba#erlund, gnr. 4 hnr. 4 er eiet

av Karsten

og

Gunvor

Olafsen.
Ytre

Eggesvlk

foruten

at

og Fagerlund
også

et

Og kjøttproduksjon,
Til

gårdene

har

nedlagt

tilsammen

bruk

blir

med en besetning

i Eggesvik

og Ag hører

60 dekar

høstet.
fortiden
8000

dekar

dyrket

Gårdene

mark t

driver

10 kyr
skog.

melke-

og 12 ungdyr.
Av dette

området

har Eggesvik en del dyrkbar mark for nyrydding. Nyrydding hemmes imidler
tid av de usikre framtldsutsiktene for atedet.
D.Eiere av de to nedlagte gårder er Hanna Eggesvik
og Laura og Lars
'pedersen.
Hanna Eggesvik bebor gårdseiendommen som helårsbolig.
De to

hytter

som er

bygget

i Eggesvik

eies

av Rolf

Eggesvik

og

Tormod Larsen, begge Bodø.
Karl Eggesvik,Moldjord eler også et hus i Eggesvik, som pr. idag
må betraktes

Eggesviks

som et

og Ags

Som nevnt drives
boende

i

feriested.

stilling
aktiv

tillegg,..foruten

gårdsdrift
at

det

på 3 eiendommer,
i realiteten

er

det

bor.en

fast-

4 hytteeiendommer.

For de som driver
næringsvirksomhet
er
muligheter
for turisme.
Naturforholeene

forholdet

og fjelivann,

foruten

Jettegrytene

Farrisundet

Eggesvikylia,

gjør

stedet

at

turistinteressen.

Man har

opprettholdes,
er

det

A satse

på den

ene

og

ved

har

at

tatt

på utskilling

av eiendommene

sikte

på,

hus

har

i sjø,elv

og grottene
ved

siden

av

om bosettingen

av en del
et

også

fiskemuligheter

en almeninteresse

derfor

stedene

kan

hytteeiendommer.

som leies

ut

til

Idag

ferierende

og Weekend-turister.

Melkeleveranser m.v. har til nå skjedd med båtruten, men når den
nye kystriksveien åpnes, vil båtruten som kjent innskrenkes sterkt.
Dersam kraftutbyggingen kommer, med isleggingproblemet, blir detderfor umulig å bo og drive gårdsbruk i Eggesvik. Det vil også bli
umulig

å anvende

hytteeiendommene

Jeg nevner,også at det
gårder

som er. idrift.

og det

må også

vil

for

J

•

få
,

•

Dette

ansees

fiske

idag

vinterstid.

drives
vii

fiskeri
falle

bort

som binæring

for

de

ved

islegging
om vinteren,
kraftutbygging
usikkert hVilke konsekvenser

om'sommeten,,

bl.a.

etter

ørret

og laks.

•
'• •

III.

Kravet om utredninger.
Før kraftutbygging igangsettes, er det nødvendig å foreta målinger
av saltinnhold og tepperatur 1 fjorden på vinterstid .
-Det .er visstnok foretatt målinger av disse forhold om sommeren.
.Forholdet er imidlertid at tilsiget av ferskvann om vinteren pga.
av kulde og ls nå er miniiaalt,slik at målinger foretatt sommerstid
ikke vil være representative for det reeelle ferskvannsinnhold vinterstid i fjorden ved mine klienter.
Vanntllsiget

etter

og vil

saltinnhold

endre

en uunngåelig
Videre
bety

av ferakvann

og temperatur

slik

at

vil

være

islegging

vesentlig,
ansees

hva økte utslIpp av ferksvann om vinteren vil

fiskeressursene

i

fjorden,

spesielt

hva

gjelder

ørret

laks.
Jeg

ber

om at

som

følge.

må utredes
for

kraftutbyggingen

komdtunen

stiller

disse

krav

overfor

Statskraftverkene.

og

17:3

IV.

Krav om tiltak fra Statskraftverkene for å avhjelpe
til utredningen av 26.4. 1979 fra H.r.adv. Erik Bryn, side 6

Jegviser

under pkt. B.
vesentlig

på fjorden
avgjørendebibLaYdnin
vanskeliggjøres på grunn av ialegging, og dette vil ha
at

ferdsel

og bosetting.

foME/1W£
Av den

den

situasjonen

er

klienter

For mine

grunn

kommunen

at

kreves

overfor

fremmer som

Statskraftverkene

til
tilførselsvei
og Ag på bekostning av Statekraftverkene. Det er absolutt
at

konsest»on

for

vilkår

det

blir

bygget

Eggesvik
nødvendig

at stedene akaffes veiforbindelse jør kraftutbyggingen finner sted.
Det er da to alternativer for veibygging. Den ene mulighet er at
det legges vei fra Eggesvik over Ag til kystriksveien ved Kjelling.
Dette vil være en strekning pÅ.cå. 7 km..
Det

er

alternativ

annet

avhengig

av en tilførselsvei

til

Evjen,

ved'

•

over Ferrisundet'med tilstøtende vei. Tilsammen 3,5 km. Kostnadene her vil sannsynligvis bli like store, eller større, som vei
ut til Kjellingsundet på nordsiden. Man må dessuten da ha en velforlengelse til Ag, samtidif som det er fare for at man vil ødelegge
Jettegrytene ved Ferrisundet, som har åpenbar verneverdi.

en

bru

"Eventuelt erstatningskrav.
Dersom konseajonsvilkår om veibygging ikke oppfylles, vil grunneierne
og hytteeierne forbeholde krav om full erstatning for ulemper og
som påføres

skadevirkninger

som følge

av kraftutbyggingen.

de gårder som er i full drift vare tale om
vesentlig skade- og ulempesbeløp, mens det også for hytteeiendommene
av at man ikke får
som følge
må reises krav am ulempeserstatning
Det kan også vare
på vihterstid.
eom tidligere
ferieeiendommene
anvendt
Som nevnt

på tale

vil

for

det

for

hytteeierne

å kreve

bistand

til

adkomst

på vinterstid.

Dersom kravet om veibygging innvilges, vil erstatningsspørsmål være
betydelig lettere å løse.
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Jeg

ber

overfor

til

om at

kommunen

tar

Statskraftverkene

kraftutbyggingen.

verkene

i sakens

Jeg

opp den
i

forbindelse

vil

også

anledning,.men

jeg

probtematikk
med

selv
ber

ta

som her

kommunens

kontakt

om at

er

reist

standpunktagen

med Statskraft-

innStillingen

behandlingen fra kommunens side i relasjon til Eggesvik/Ag
utbyggingen sendes meg direkte fra kommunen:'

og saksog kraft-

‘i
Norsk Sameråd, uttalelse fra møte 24. og 25. september 1981:

"På bakgrunn av at også tidligere er gjort inngrep i disse
områder som har ført til betydelige innskrenkningex for
reindriften, er rådet primart i mot de foreliggende planer
som ytterlig vil føre til innskrenkninger.
Rådet
har
imidlertid også registrert at områdets reindriftsutøvere
ikke har reist alvorlige innvendinger mot utbygging av
Store Glomfjord og Melfjord med vilkår for at en ny
flyttelei bygges og rådet leager for ain del dette til grunn.
Pva angår de andre utbyggingsplaner er innvendingene fra
berørte
reineiere
så sterke, jfr. oc,så uttalelsen
fra reindriftsagronomen
i Wordland fylke, at rådet ikke
kan tilrå utbygging før det er foretatt grundigere utredninger og før samerettsutvalgets
vurderinger
og utredninger foreligger.*
de

$1"

Norske Reindriftsamers Landsforbund har i møte 12. - 13. august
1981 uttalt bl.a. at de av hensyn
til
reindriftsinteressene går
imot konsesjonssøknaden
Det uttales videre:
fra NVE.

Reinefernes advokat har i brev av 6.8.1981 til Fylkesmannen i Nordland (gjenpart til NVE) uttalt at de berørte reineierne er villig til
å godta Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingene mot at de tre andre
delutbyggingene skrinlegges.
Imidlertid er det et vilkår for godkjennelse av Melfjordutbyggingen at det bygges en ny flyttelei for
rein rundt Melfjordbotn og opp til områdene nord for Melfjord.
Reineierne er her villig til å imøtekomme NVE's planer på noen
De viser
en positiv
holdning
til samarbeid med andre
interesser i området og andre interessegrupper burde være like
positiv til samarbeid med reindriftsnæringen.
punkter.

Vassdragsreguleringene i Saltfjell/Svartisområdet ligger i et område som omfattes av Samerettsutvalgets mandatområde.
NRL går derfor
imot et hvert
inngrep
i området
før Samerettsutvalget
er ferdig med
sitt

arbeid.
..•••••••• •••• ••• • •• •01,
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Uttalelsen er ellers generell, og er
vurdering.

omtalt i Hovedstyrets samlede

Nordland Reindriftsamers Fylkeslaq uttaler på årsmøtet 14. mars
1981 at de omsøkte planer vil gi store ulemper for reindriften, og
at bygging av de omsøkte prosjektene sammen med de eksisterende
inngrep vil kunne gjøre det vanskelig med reindrift i området.
De
går imot de.omsøkte planene for kraftutbygging.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har i møte 15. og 16. april 1982
avgitt uttalelse i saken. De legger stor vekt på at det foretas en
helhetsvurdering av skader og ulemper, der også tidligere inngrep
er medregnet. NSR mener at reindriften i området ikke vil tåle den
belastning en kraftutbygging som omsøkt vil medføre, og går derfor
sterkt imot de planlagte inngrep.
Uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
Nordisk samisk institutt uttaler i brev av 2. november 1981 at de
foreløpig ikke kan anbefale noen form for utbygging i Saltfjell/
Svartisenområdet.
Nuorrta-Sålto Såmij Sitida uttaler i brev av 11. september 1981
bl.a. at de er av den overbevisning at Saltfjell/Svartisenutbyggingen vil få katastrofale følger for den eksisterende reindrift i
området. Uttalelsen er forøvrig omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.
Reindriftsagronomen i Nordland har i uttalelsen fra områdestyret i
møte 17.12.81 pekt på generelle skader og ulemper for reindriften,
og dette er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
Lappefogden i Nordland har i brev av 26. september 1979 bl.a. uttalt
at det beiteland
som blir
berørt
ved
regulering
av Kvitbergvatnet (ca 420 dekar) nyttes til vinterbeite og har særverdi for
reindriften. Det vil også bli neddemt ca 420 dekar rundt Ramskjellvatnet. Det vil ved Saltdal- og Beiarnutbygingen tilsammen
bli bygget ca 12 km anleggsveger. Disse bør være stengt for
alminnelig motorisert trafikk.
Uttalelsen er generell, og er
dering.

omtalt i Hovedstyrets samlede vur-

Nils J. Blind og Olof A. Kuhmunen har i brev av 2. november 1979
uttalt følgende om Beiarnutbyggingen:

I Saltfjell-Svartisutvalgets innstilling står det at utbyggingen
liten grad vil berøre beiteområder og trekkveier.
Det foregår imidlertid beite både vinter og vår, spesielt i området
ved Ramskjellvatnet. Dessuten vil den planlagte anleggsveien
til sørenden av vannet direkte berøre trekkveien fra Gåsvatna.
Ved Kvitbergvatnet vil også trekkvei, flyttevei, kalvingsområde
samt høst-vinter- og vårbeite bli sterkt berørtY

Det uttales ellers:
"Enkeltvis vil vel ikke disse prosjektene få noen katastrofal følge
for reindriften, men samlet vil de etter vårt syn føre til at hele
reindriften vil måtte innstilles."
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Norske
Turistforeningers
20. august
1981

Forbund

har

avgitt

uttalelse

i

brev av

Forbundet har prioritert verneinteressene etter følgende rekkefølge:
Nord-Rana-utbyggingen
Beiarn-utbyggingen
Saltdal-utbyggingen
Melfjord-utbyggingen
Stor-Glomfjord-utbyggingen.
Forbundet uttaler videre:

2. Beiar-utbyggingen.

cf
Etter Nord-Rana-utbyggingen er dette, etter vår vurdering, den mest
ødeleggende av de foreslåtte utbygginger. Området er naturlig innfallsport for turister som kommer fra nord. Særlig skjemmende vil en regulering av Ramskjellvatnet bli. Selvom den foreslåtte regulering av
Kvitbergvatnet ikke er stor, så er området rundt varnet meget flatt,
og selv sn meget liten reguleringshøyde vil ødelegge myrområder og
vakre strender. Kvitbergvatnet er mye brukt av turister, både til
fots og på ski.
Pørrlegging
av Tverråga og Tollåga vil bli skjemmende:U
tf.
Konklusjonen

er

slik:

Norske Turistforeningers Forbund henstiller på det sterkeste til NVE
uom at Nord-Rana-utbyggingen med Stormdalsmagasinet tas ut av planleggingen. Disse inngrep vil skade fotturismen meget vesentlig, og
vil gjøre hele Saltfjell-Svartis-området mindre tiltrekkende og
redusere
dets verdi som isekreasjonsområde.
For de fire
andre utbyggingsprosjektene henstilles det om at de påpekte endringsforslag tas
til følge, eventuelt at alternative løsninger søkes. Virkningene av
en eventuell Beiar-utbygging må søkes redusert.V
k

______,

Den generelle del av uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.
Bodø og Omegns
bl.a.:

kr1

Turistferling_ har i brev av 7. juli 1981 uttalt

Saltdalutbyggingen/Beiarutbyggingen.
Begge disse utbygginger innebærer tydelige inngrep i flere av de
områder som er mest benyttet som turområder av Turistforeningens
medlemmer, og andre friluftsintereserte.
Vi tenker da spesielt på
Kjemåvatnet, Ramskjellvatnet oq Kvitbergvatnet.
Foruten store
etiske skadevirkninger, vil ferdselen omkrinq oq over disse bli
vanskelig -eller helt umuliqgjort. I tilleqg kommer tørrlegqing
av vassdrag og andre skjemmende inngrep i form av veier m.v."
li
Foreningen konkluderer med at Saltdal-, Beiarn- og Nord-Ranautbyggingen ikke bør rea1iseres.
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Nordland

)(

Bygdeun9doms1ag

uttaler

på

årsmøtet

1982:

Nordland Bygdeungdomalaggår mot at det blir gitt konsesjon
for kraftutbyggingi Saltfjell-Svartisområdetnå. Nordland har
dag et stort overakudd av elektrisk kraft, som hovedsaklig
eksporteres serover eller til Sverige. I tillegg er det under
bygging kraftanlegg som tilsammen vil gi ca. 1900 GWh årlig.
Nordland Bygdeungdomslagber om at Beiarn, Saltdal og NordRanaprosjektetavvises i sin helhet på bakgr:tinA
avdc--;
ztorc
dokumenterte skadevirkningenedisse prosjektene vil gi for bl.a.
primmrnmringer,viltproduksjonog fiske.
En ber om at også Nelfjord-,og Stor-Glomfjordprosjektetavvises
inntil det er dokumentert behov for ny kraft i landsdelen, og at
det er utarbeidet alternative reguleringsplanersom tar hensyn
til verneverdiene."

Folkeaksjonen
Spay Saltfjellet (FSS) har
saken,
datert
1. august
1979,
24. oktober
30. august
1982.
FSS sin

FSS

går

mot

draget

konklusjon

er

øvre

del

august

1981

i

og

slik:

reguleringsinngrep

(inkl.

flere uttalelser

avgitt
1979,

i
av

Saltdalsvassdraget,

Beiardalen

og

Beiarnvass-

Gråtådalen)

og

Nord-Rana-

vassdraget.
Saltdal-,

Beiarn-,

må

således

FSS

kan

ikke

Nord-Rana-

dokumenteres

inngrep

virkninger

inngrep

leringen

av

Svartisen
må

utgå

av

Stor-Glomfjordprosjektet

vestlige

livet

i

må

unngås

og

Austerdalsismorenen.

må
som

de

med
et

fjellområder

dersom

det

og
for

Glomdalsvatnområdet
Deler

i

kraftbehov

negative

deler

gjennomføres.

akseptere

ødeleggende

og

i

ved

et

havet

kan

Engabreen,

verneområde

utelukkes.

Flatisvatn,

slik

at

Pikhaugen

Bogvatnregu-

minimum.U

¥
Folkeaksjonens uttalelser

vurdering.

er ellers

omtalt

i Hovedstyrets

samlede

kan
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Direktoratet for Statskraftverkene har i brev av 16.11.83 kommen____
tert de innkomne uttalelser for så vidt angår Beiarn- og Stor-Glomfjord-prosjektet, samt redegjort for verneplanforslagets konsekvenser for prosjektene. Nedenfor siteres det som angår Beiarnprosjektet:
k(Vi vil i det følgende henvise til nummereringen i denne

listen over innkomne uttalelser:

3,

Nordland fylkeskommune, brev av 22.
mars 1983
Fylkesfriluftsnemnda i Nordland,
vedtak i 1981
Meløy kommune, vedtak i møte 25.
november 1982
Rødøy kommune, vedtak i møte 27.
august 1981 m/bilag
Rana kommune, vedtak i møte 25.
januar 1983 m/bilag
Gildeskål kommune, vedtak i møte
23. februar 1982 m/bilag
Saltdal kommune, vedtak i møte 11.
januar 1983 m/bilag
Skjerstad kommune, brev av 02.
september 1981 m/bilag
Beiarn kommune, vedtak i møte 15.
september 1982 m/bilag
Miljøverndepartementet, brev av 03.
juli 1982 m/bilag (verneplan)
Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk, uttalelse av
21. april 1983
Landbruksdepartementet, uttalelse
av 07. april 1983
Fiskeridepartementet, brev av
30.8.79 og 16.10.81 m/bilag
for
Kontaktutvalget
brev av
vassdragsreguleringer,
av
rapport
og
30.10
12.01.1983,
30.09.82
H.rettsadvokat Erik Bryn brev av
27.07.81, 28.08.81 (2 brev),
24.02.82 og 28.10.82
Adv. Tor Andreas Børseth, brev av

12.08.81
H.rettsadvokat Nils Moe, brev av
15.09.81
Adv. Geir Haugen brev av 06.08.81,
12.10.81 og 07.12.82
Adv. Tor Eggesvik, 2 brev av
27.09.79
Norsk Sameråd, brev av 01.10.81
m/bilag
Norsk Reindriftsamers landsforbund,
brev av 14.08.81 m/bilag
Nuorrta-Salto Samij Sijjda, brev av
07.12.79 og 11.09.81
Nordland Reindriftsamers Fylkeslag,
brev av 30.05.81 m/bilag
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Knut Syvertsen m/fam. utt, av
28.07.81
Nedre Beiarn Bondekvinnelag,
utdatert uttalelse
Edgar Johnsen, utt. av 15.08.81
Inge Strand. utt. av 10,08.81
Kåre Storrødvatn. utt. av 09.02.82
Stortingets Presidentskap, utt. av
29.05.81
Beiarn Arbeiderparti, utt. av juni
1981
Nordland Unge Venstre, utt. av
08.08.81
Nordland Venstre, utt. av 09.08.81
Fylkesmannen i Nordland, brev av
23.06.83.
Statens forurensningstilsyn,
uttalelse av 08.07.83 og 15.07.83.
Statens naturvernråd, uttalelse av
09.02.83.
1,1

Beiarnutbyggingen
Kostnader
I vår plan av de. 1977 har vi beregnet kostnadene til
332 mill kr ref. prisnivå pr. 01.10.1976, inkludert 10 %
kalkulasjonerente.
Vårt siste overslag baserer seg på prisnivå pr.
01.01.1983. Her er kostnadene eksklusive renter beregnet
til 569 mill. kr. Inkludert 7 % kalkulasjonsrente blir
kostnadene 663 mill. kr. Dette beløp brukes ved
verdivurderinger. Det må ikke forveksles med
budejett-tall. De vil fremkomme ved at beløpene
korrigeres for endring i pengeverdien. Nominell
rentebelastning bestemmes av Stortinget, p.t. 12,5 %.

Produksjon. Rentabilitet
Egenproduksjonen i Beiarn kraftverk er i vår plan
beregnet til 452 GWh pr. år. Fastkraftøkingen i
Samkjøringssystemet er beregnet til 393 GWh. Dette gir en
rentabilitet på 17,5 %, hvilket viser at utbyggingen er
økonomisk gunstig.

Overføring av Gåsvatna m/m (8, 11, 66)
Vår søknad inkluderer overføring av store og lille
Gåsvatn samt Djupdalsvatn til Kvitbergvatnet og videre
til Beiarn kraftverk. Overføringen representerer en
produksjon på 14 Gwh.
Statskraftverkene har registrert vesentlige krav om
tiltak dersom denne overføringen gjennomføres, noe som
kan gjøre overføringen økonomisk tvilsom. Vi vil herved
frafalle denne del av søknaden.
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Overføring av Kvitber9vatnet (7, 11, 66)
Kvitbergvatnet er planlagt overført til Ramskjellvatnet
samt regulert 1.5 m. Overføringen representerer en
produksjon i Beiarn kraftverk på 4()GWh.
De umiddelbare virkninger av dette er sterkt redusert
vannføring i de øvre deler av Russåga samt at
Saltdalselva får 5 % reduksjon av middelvannføringen,
mens den foreslåtte regulering ligger innenfor grensene
for naturlig vannstandsvariasjon.
Den vesentligste argumentasjonen mot dette inngrepet går
på heneynet til flora og fauna rundt vannet samt fraføring av vann fra et aktivt grottesystem i Russåga.
Vi mener at i og med at reguleringen ligger innenfor de
naturlige grensene, kan ikke flora og fauna rundt vannet
få merkbar endring i sine livsvilkår. Når det gjelder
grottene, mener vi at inngrepet må kunne aksepteres, da
det i dette distriktet er rikelig med aktive som ikke
aktive grotter.
Statskraftverkene opprettholder søknaden.

Kraftstasjon ved Ramskjellvatn (9)
Statskraftverkene har tidligere vurdert en slik
kraftstasjon som skulle utnytte fallet mellom
Kvitbergvatn og Ramskjellvatn, det henvises til Tek./øk.
plan for Beiarn, side 12. Brutto fallhøyde blir 144 m,
midlere produksjon (inkl. overføring Gåsvatna) er
beregnet til 33 GWh/år, Konklusjonen dengang var at
kraftverkets økonomi var tvilsom.
Dersom overføringen av Gåsvatna faller ut, reduseres
produksjonen til ca. 23 GWh, hvilket gjør prosjektet helt
uaktuelt.

LRV Ramskjellvatn. Erosjon i terkel. (9)
Bunnmagasinet i Ramskjellvatnet deles idag i to kulper av
en bunnterskel med sadelpunkt på ca. k. 282. Vi har
undersøkt denne v.h.a. seismiske målinger. Resultatene
indikerer at terskelen består av et lag med relativt fast
lagret grus over fjellet som ligger på k. 575. Ved første
gangs nedtapping vil vi vurdere å grave en kanal gjennom
denne terkelen for å få utnyttet hele bunnmagasinet.
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Vi mener at den økning av blakking av vannet dette vil
medføre betyr lite i forhold til øvrig erosjon som
erfaringsmessig alltid forekommer ved første gang
nedtapping av et magasin.
En heving av LRV for helt å unngå erosjon i terskelen
måtte bli ca, 7 m. Dette vil vi fraråde, da magasinet fra
før av er swert lite (10,7 %).

Inntak også på et høyere nivå i Ramskjellvatn (9)
Krav om et øvre inntak for å kunne tappe vann fra et
skikt nwrwere overflaten har sin begrunnelse i at man da
vil tappe vann som har en temperatur mer tilpasset
elvetemperaturen enn om man alltid tapper fra bunnen av
magasinet. Dette under forutsetning av at det oppstår
klare temperaturskiktninger i bassenget.
På grunn av den lave magasinprosenten og på grunn av
vekselkjøringen med Tollåga, vil vannstanden i
Ramskjellvatn pendle relativt hyppig i det øvrige sikt.
Dessuten vil vann fra Tollåga med jevne mellomrom bli
overført gjennom inntaket (d.v.s. i bunnen). Vi mener
derfor at noen utpreget temperaturskiktning ikke får
anledning til å utvikle seg her. Om sommeren vil det
storparten av tiden kjøres fra Tollåga, og dette
driftsvannet vil ha elvetemperatur når det kommer ut i
Beiarelva.
Rostnadene for et øvre inntak vil bli relativt høye, idet
dette må ha en inntakstunnel og en luke som kan tåle et
baktrykk tilsvarende høydeforskjellen mellom
Ramskjellvatn og inntak Tollåga. Rostnadene vil dreie seg
om 10 mill. kr.
Ronklusjonen av dette må bli at virkningen av et øvre
inntak her ikke står i forhold til kostnadene.

Tollåqa. Minstevassføring. (11)
Ifølge Direktoratet for vilt og ferskvannsfiske (DVF) er
Tollåga lakseførende i de nedre 3 km. De nedre deler
betegnes som et viktig oppvekstområde for laks. DVF
foreslår følgende vannslipping fra inntaket:
16/5
16/7
1619
16/11

-

15/7
15/9
15/11
15/5

:
:
:
:

1
2,5
1
0,3

m3/s
m3/s
m3/5
m3/s

Denne vannslippingen representerer et netto vanntap for
kraftverket på ca. 24 mill. m3/år, tilsvarende et
produksjonstap på 19 GWh.
Statskraftverkene kan akseptere at
tapping i en prøveperiode på 5 år.
perioden finner at nytten av denne
forhold til produksjonstapet, skal

det gis pålegg om
Dersom man i denne
tappingen ikke står
den endres.
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Minstevannføring i øvre Beiarelva S64)
Statens forurensningstilsyn anbefaler at enten tas
Staupåga med sidebekker ut av Stor-Glomfjordutbyggingen,
eller en tilsvarende del av Tverråga unndras overføring
til Beiarn kraftverk.
Dersom Staupåga med sidebekker (17,1 km2) tas ut, vil
hele Staupåga overføringen (20,5 km2) falle ut. Disse
feltene representerer en kraftproduksjon i Tollberget og
Holandsfjord kraftverker på 71 GWh/år. Dette er kraft av
meget høy kvalitet p.g.a. flerårsmagasinet i Storglomvatn.
Dersom hele Tverråga (46,6 km2) tas ut, vil hele
Tverråga-overføringen (55,0 km3) falle ut. Dette
representerer en kraftproduksjon i Beiarn kraftverk på
ca. 75 GWh/år.
SFT anbefaler imidlertid at en vannmengde tilsvarende
Staupåga m.m., 38,5 mill. m3/år, undras overføring.
Dette representerer en produksjon på ca. 30 GWh/år, kraft
av adskillig lavere kvalitet enn Staupåga-kraften.
uten at dette er vurdert i detalj, mener vi det skulle
være fullt teknisk mulig å tappe denne vannføringen forbi
inntaket i Tverråga med sin naturlig årsvariasjon.
Overføringen av det resterende vannet antas fortsatt å
were økonomisk akseptabel.

Statskraftverkene mener at den omsøkte plan gir
tilstrekkelig restvannføring i Beiarelva og opprettholder
søknaden.

Minstevannføring nedstrøms kraftstasionen (11)
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk foreslårfølgende
krav til minstevassføring i Beiarelva umiddelbart
nedenfor utløpet av avløpstunnelen:
1. juni - 15. sept. 15 - 25 m3/s
16. sept. - 15. nov.
7 - 10 m3/s
16. nov. - 31. mai
3 m3/s
En studie av observerte vannføringer i Beiarelva viser at
vannføringen, scerligom vinteren, ligger langt lavere enn
3 m3/s i tørre år. I perioden 1930 - 60 lå vannføringen
lavere enn dette kravet i ca. 16 % av tiden.
Etter utbygging vil vi, av hensyn til isforholdene,
tilstrebe en vannføring mer øvre kvartil under
isleggingen på forvinteren, begrenset oppad til 14
m3/s. Dette for å sikre en islegging på et høyt nivå i
elva. Senere på vinteren vil vi ikke overskride denne
vannføringen sålenge det er isproblemer. Kraftverk vil
kjøres jevnest mulig, og med sikte på å tømme magasinet

frem mot vårløsningen.
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For å være istand til dette, må vi dele opp
installasjonen med ca. 2/3 av vannføringen på det ene
aggregatet og ca. 1/3 på det andre, d.v.s. maksimal
vannføring på h.h.v. 29 og 14 m3/s. (I tek./øk. plan av
des. 77 er installasjonen delt på to like aggregater.)
For fullt ut å sikre at DVF's krav til minstevannføring
om vinteren (3 m3/s) oppfylles også ved uforutsett
stans av kraftverket, vil vi installere en
forbitappingsanordning for 3 m3/s. I sommer-halvåret og
på høsten vil restfeltene gi tilstrekkelig vannføring
elva i henhold til DVF's krav i de aller fleste
tilfellene.
Vi anser det derfor unødvendig at disse vannføringskrav
tas inn i manøvreringsreglementet.
Vei langs Beiarfjorden (9)
Beiarn kommune krever at NVE i samarbeid med Statens
Vegvesen bygger vei langs Beiarfjorden ut til
kystriksveien. Kravet begrunnes med antatt forverring av
isforholdene etter utbygging, samt utbyggerens nytte av
veien under og etter anleggstiden.
Statskraftverkene finner kommunikasjonsnettet i Beiarn
fullt tjenlig slik det er idag, og vi vil kun ha
ubetydelig nytte av denne veien.
Når det gjelder isforholdene, antyder Iskontoret mulighet
for økt islegging bare i svært skjeldne tilfeller i
midtre del av fjorden. I den indre delen er det is hver
vinter også ved nåværende forhold.
statskraftverkene kan derfor ikke se seg forpliktet til å
bidra med noe i denne veisaken."

Statskraftverkene har i brev av 27.02.84 underrettet Vassdragsdirektoratet om at det hydrologiske grunnlagsmaterialet
er revidert. Beiarnutbyggingens produksjonsgrunnlag er
redusert med 19%. Brevet lyder slik:
,Som nevnt i
revisjon av
vår plan av
fullført ut

vårt brev av 16.11.83 arbeides det med en
de hydrologiske data som ligger til grunn for
desember 1977. Dette arbeidet ventes å være
på sommeren 1984.
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I hovedtrekk vil det nye hydrologiske grunnlaget vise
større avrenning fra de lavereliggende felter og mindre
fra høyfjellsfeltene. Endringene er størst for de sentrale delene av Saltfjellet og minst for de vestlige
delene av planområdet. Dette medfører mindre produksjon i
de planlagte kraftverk og større restvannføringer i de
nedenforliggende elvestrekninger. Av nedenforstående
tabell framgår at endringene er størst for Beiarn- og
Saltdalsutbyggingen. Det må presiseres at dette er foreløbige tall, et endelig og fullstendig datasett vil først
kunne beregnes når det nye hydrologiske grunnlaget er
ferdigbehandlet.

Reduksjon
i tilløp

Stor-Glomfjord
Beiarn
Saltdal
Nord-Rana
Melfjord

3
19
17
4
3

Sum Svartisen

Produksjon i Gbib
Nytt
Oppr.
grunnlag
grunnlag

Red.
i %

1326
452
577
1049
692

1270
370
480
1000
680

4
18
17
5
2

4096

3800

7

Tilsvarende får endringene virkning på prosjektenes økonomi, her uttrykt ved rentabilitet (foreløpige tall):
Opprinnelig

Ny

Stor-Glomfjord
Beiarn

14,0 %
17,5 %

13,5 %
14,5 %

Saltdal
Mord-Rana
Melfjord

14,5 %

12,0 %

14,5 %

14,0 %

11,0 %

11,0 %

Kravet til rentabilitet ut fra lønnsomhetsbetraktninger
er 7,5 %. Det er derfor klart at selv om rentabiliteten
for f.eks. Saltdal-prosjektet går ned fra 14,5 % til 12
%, er det fortsatt et økonomisk gunstig prosjekt. Det er
heller ingen prosjektdeler som blir ulønnsomme på grunn
av endringen i det hydrologiske grunnlaget.
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Hovedstyret vil bemerke:
Generelt og teknisk plan
Den omsøkte regulering for utbygging av Beiarn kraftverk omfatter
inngrep i tre vassdrag:
Beiarelva med utløp i Beiarfjorden og med sideelvene Store Gjeddåga, Tollåga, Tyvåga, Klippbekken og Tverråga alle fra øst og beliggende i Beiarn kommune, og
Lakselva i Skjerstad kommune med utløp i Misværfjorden og delt i to
sidegrener syd for Kykkelvatn:
Tverrbrenna med utspring i Lille Gåsvatn
Sørdalselva med utspring i Store Gåsvatn/Djupdalsvatn og
Russåga iSaltdal kommune med utspring i Kvitbergvatn og utløp i
Saltdalselva ca 20 km syd for Rognan.
De nevnte
vassdrag er uberørt av tidligere reguleringsinngrep bortsett fra Kvitbergvatn som før 1950 var regulert med en mindre dam
opp til ca kote 454,3. I dag regnes vatnets normalvasstand å ligge
på kote 451,6 som er utgangsnivået for de reguleringsplaner som nå
legges fram. For så vidt angår Beiarelva vil denne bli berørt av
overføringer i øvre del til Storglomvatn i forbindelse med Storglomfjordutbyggingen og en viser for så vidt til Hovedstyrets separate innstilling av i dag om dette prosjekt.

Den regulerings- og utbyggingsplan som søknaden omfatter, er et
resultat av en samlet planlegging av kraftressursene i Saltfjell/
Svartisområdet i samsvar med Stortingets forutsetning under behandlingen av Verneplan I i 1973. Beiarnprosjektet er ett av fem
prosjekter som den samlede planlegging omfatter. Hovedstyret fremmer nå separate innstillinger om hvert prosjekt. Disse er sett i
sammenheng i den samlede vurdering som Hovedstyret gir i vedlagte
uttalelse om det verneplanforslaget for Saltfjell/Svartisområdet
som Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet.
Planleggingen av Saltfjell/Svartisprosjektet har pågått siden 1973
i vesentlig grad parallelt med utarbeidelsen av en areal- og
ressursdisponeringsplan ved Saltfjell/Svartisutvalget oppnevnt som
en samarbeidsnemnd i henhold til Bygningslovens § 18 nr 2 etter
initiativ fra kommunene i Saltenregionen.
Alternativene når det gjelder planene for Beiarnutbyggingen har
vært flere og tildels meget mer vidtgående enn den som ligger til
grunn for søknaden. Delvis gjelder dette gamle planutkast fra
Elektrisitetskontoret i Nordland fylke og delvis Statskraftverkenes
senere planlegging. Av hovedtrekk i disse nevnes større magasinutbygging og utnyttelse av et øvre fall i Tollåga og overføringer
fra Bjøllåga. Særlig de økte magasinutbygginger ville ha vært
verdifulle i forhold til den framlagte plan. Teknisk sett var det
to muligheter:
dam i Tollådalen på ca kote 370-380 og
oppdemming i Riebivag'gi i øvre Tollådal.
Sistnevnte mulighet ville ha gitt ca 260 mill m3 magasin på ca
kote 650 og gitt grunnlag for en lønnsom utbygging på 140-150 Gwh/år
i fallet ned til magasin Tollådalen. Meget verdifulle våtmarksområder for områdets fugleliv ville imidlertid ha blitt rammet.
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Sammen med andre naturvernhensyn og hensyn til reindriften i området
ble denne del av prosjektet forlatt.
Magasinet i Tollådalen ville ha ført til at 3-4 gårdsbruk med dyrket
mark ville ha blitt lagt under vatn noe som ble vurdert som å være
for store skader etter stedforholdene. Planen ble derfor
å legge
størst mulig magasin i Ramskjellvatn selv om prosjektet der- ved
fikk meget lav reguleringsgrad.
Hovedstyret har ikke noe å bemerke til den begrunnelse som har vært
bestemmende for rammen for prosjektet. En finner det imidlertid
riktig å framholde disse vurderinger som eksempler på vesentlige
hensyn som er tatt på planleggingsstadiet til vernehensynet for
Saltfjell/Svartisområdet. Hovedstyret viser også for så vidt til
sin samlede vurdering til Verneplanutkastet.
Etter at planen for Beiarnutbyggingen har vært lagt fram for
distriktet har en videre bearbeidelse
av det hydrologiske
materialet ført til en revisjon av dette som har resultert i en samlet reduksjon av tilløpet til kraftverket med 19%, jfr. brev fra Statskraftverkene datert 27.02.84. Det er mer detaljerte observasjoner
av vassføringer under planleggingstiden som har gitt endret fordeling av avløpet over nedbørfeltet, men det dreier seg også om feil
grunnlagsmaterialet som er oppdaget på et sent tidspunkt og som har
gitt det vesentligste bidrag til reduksjonen.
I den følgende gjengivelse av hovedleddene i den tekniske plan er de
korrigerte avløpsdata anvendt.
Beiarn kraftverk ligger i henhold til planen på østsiden av Beiarelva med utløp i denne på ca kote 25 og ca 3 km nedenfor (nord for)
samløpet Beiarelva/Tollåga og ca 15 km fra Beiarelvas utløp i
Beiarfjorden.
Kraftverket har Y-formet tilløpstunnelsystem med ett inntak i
Ramskjellvatn og ett i Tollåga på ca kote 372. Tunnelen opp til
grenpunktet (kote 205) blir 1800 m lang med tverrsnitt 29 m2,
Grentunnelen til Ramskjellvatn får en lengde på 1450 m og tverrsnitt 25 m2 mens grentunnelen til inntak Tollåga får en lengde på
3530 m og tverrsnitt 31 m2. I tillegg kommer en 430 m lang
avløpstunnel og atkomsttunnel. Trykktunnelen er pansret de siste 50
m før stasjonen. Denne får en installasjon på to vertikale
Francisaggregater på tilsammen 120 MW med en samlet maksimal vassføring på ca 43 m3/s. Installasjonen er delt med ca 2/3 av vassføringen på det ene aggregat og ca 1/3 på det andre ): henholdsvis
29 og 14 m3/s. Det blir tidvis vekselkjøring på de to fallhøyder
og luken på grentunnelen til Ramskjellvatn må ha tosidig tetning.
Det er ikke regnet med særlig mulighet for korttidsregulering og
installasjonen er i det vesentlige bestemt ut fra verdi ved å minske
Det er dog tatt forbehold om adgang til justering av
flomtap.
installasjonen opp eller ned ved detaljprosjekteringen.
Midlere brutto fallhøyde er:
Inntak Tollåga:
342,5 m
Inntak Ramskjellvatn: 272,2 m
Tollåga søkes om tillatelse til å etablere et inntak med oppdemming til kote 372. Inntaksmagasinet blir på ca 190 000 m3. Ramskjellvatn søkes regulert 40 m mellom kotene 275,0 og 315,0 ved 7 m
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oppdemming og 33 m senking. Det oppnås ved dette et magasin på
65 mill m3. Pvre reguleringsgrense er fastlagt etter sammenligning av kraftverdi og damkostnad mens senkningsmagasinet er begrenset av tekniske muligheter. Oppdemmingen krever to dammer
en ca
110 m lang og en ca 360 m lang - og damtypen blir kombinert platedam og betong massivdam. Det søkes om tillatelse til følgende
overføringer:
1. Til inntak Tollåga for eventuelt videre overføring til Ramskjellvatn:
Inntak
kote
Tverråga
Hellebekken
Klippbekken
Tellingbekken
Tyvåga I
Tyvåga II
Tyvåga
Tollåga
Sum inntak Tollåga

420
475
425
415
415
372

Nedbørfelt
km2
46,6
2,4
1,0
0,9
4,1
230,9
285,9

Midlere årlig avløp
mill m3
82,5
2,8
1,3
1,3
5,4
277,0
370,3

Samlet tunnellengde blir ca 8 900 m med tverrsnitt 8 m2.
2,

Til Ramskjellvatn:
Inntak
kote

Lakselva
RussAga

Lille Gåsvatn
Store Gåsvatn/
Djupvatn
Sum Lakselva
Kvitbergvatn
Sum Lakselva og
Russåga
Ramskjellvatn
Høgmobekken
Sum Ramskjellvatn

Nedbørfelt
km2

Midlere årlig avløp
mill m3

561

4,3

5,1

506
454

18,7
23,0
60,6

20,2
25,3
71,8

308
425

83,6
31,3
1,6

97,1
29,3
1,6

116,5

128,0

Totalt utnytter Beiarn kraftverk etter planen 402,4 km2 nedbørfelt med et midlere årlig avløp på 498,3 mill m3. Av dette
kommer ca 74% fra inntak Tollåga, ca 20% fra Lakselv/Russåga og ca
6% fra Ramskjellvatn/Høgmobekken.
Kvitbergvatn søkes regulert som flomdempingsmagasin 1,5 m mellom
kotene 451,5 og 453,0 fra en angitt normal vasstand på kote 451,6.
Derved oppnås et magasin på ca 1 mill m3.
På grunnlag av de korrigerte hydrologiske avløpsdata vil midlere
årsytelse i Beiarn kraftverk bli 370 Gwh. Av dette er ca 69%
sommerkraft. Fastkraftøkningen i samkjøringssystemet som før
korrigeringen var beregnet til 393 Gwh pr år blir 322 Gwh pr år med
tilsvarende prosentvis reduksjon som midlere kraftytelse. Anleggskostnadene pr 01.01.83 er beregnet til 708 mill kr inklusive 7%
renter. Anleggets nye rentabilitet er beregnet til 14,5 % mens
kravet er minimum 7,5 %. Hovedstyret vil fremdeles betegne det som
et meget gcdt rentabelt anlegg.
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Reduksjonen
av vassføringen
blir
ikke
av negativ
betydning for proog fisk
dersom
kraftverket
kjøres
jevnt
om
duksjonen av næringsdyr
vinteren - med økt vassføring og økte produksjonsarealer.
Den
av brevatn
positive effekt som temperaturøkningen ved vekkføring
vil ha må etter de sakkyndiges mening søkes opprettholdt ved
kjøring av kraftverket på Tollågainntaket i sommertiden. Under
disse forhold vil skader på ungfisk av laks kunne bli kompensert
ved utsetting av smolt i nedre del.

På vinterstid er kravet at kraftverket kjøres på inntaket i Ramskjellvatn og at det er mulighet for forbislipping av driftsvatnet
ved driftsstans. Det kreves videre vasslipping i Tollåga av hensyn
til å opprettholde den stasjonære fiskestamme. Denne vasslipping
på ca 19 Gwh et middels
år.
vil medføre en tapt kraftproduksjon
Det kreves også et øvre inntak i Ramskjellvatn til en kostnad av ca
Minstevassføringskravet i nedre del av Beiarelva vil
10 mill
kr.
ikke medføre nevneverdige tap i kraftproduksjonen.
Hovedstyret legger vekt på at en ved kraftverksdriften følger opp
de krav som her ligger til grunn for å minimalisere eller hindre
skader på fisket i Beiarelva og Tollåga. En vil dog peke på at det
på planleggingsstadiet og i forslag til manøvreringsreglement ikke
er regnet med utpreget korttidsregulering. Planen går ut på å søke
å få en islegging på et nivå tilsvarende ca 14 m3/s som senere
ikke vil bli overskredet og omløp i kraftverket vil sikre minimum 3
m3/s i vintertiden ved kraftverkets utløp i samsvar med DVF's
bestemmelser ut over dette mener Statskraftverkkrav.
Eventuelle
etter at en har fått driftserfaringer. Beiarn
ene bør fastlegges
kommmne krever at effektreguleringen holdes innen grenser tilsvarende ± 10% av den gjennomsnittlige døgnvassføring ved Selfoss
vassme:rkeinntil nærmere driftserfaring eventuelt kan berettige nye
bestemmelser.
til om en evenHovedstyret finner ikke grunn til å ta standpunkt
tuell tillatelse bør inneholde så konkrete korttidsreguleringsbestemmelser, men forutsetter at kraftverkets produksjon som planlagt vil baseres på jevn drift og så vil en komme tilbake til
om
bestemmelser om grenser for driftsvassføringer etter at
nødvendig
eventuell drift har pågått i noen tid.
Hovedstyret kan ikke se at det er fare for at kaldt
driftsvatn fra
kraftverket sommerstid skal virke skadelig på fisket. En viser da
til at Tollåga i planen bidrar med ca 74% av driftsvatnet over
92% av årlig
året. Uten overføring fra Laksåga/Russåga vil hele
driftsvatn komme fra Tollåga.
Grunnet tapping fra stort dyp blir
sjiktningen mindre utpreget enn i uregulerte sjøer. Dette gjelder
særlig sommerforholdene. Om vinteren vil en få sjiktning, men med
Hovedstyret
vil
derfor
anse
det
relativt lav bunntemperatur.
av et øvre
inntak
i Ramskjellvatn.
uberettiget med en påkostning
på driftsvatnet fra Ramskjellvatn ved
På grunn av overtemperatur
med
vinterdrift vil Beiarelva til vanlig gå åpen ned til samløpet
Eiteråga.

En må regne

med noe

mer

frostrøyk

i

kaldt

og

stille

vær.

Det er en trivselsmessig ulempe uten nevneverdig skadevirkning på
planteproduksjonen. Statistisk sett vil betingelser for frostrøyk
inntreffe i ca 20% av tiden.
Isforholdene på indre del av Beiarfjorden vil i noen grad forverres
i form av noe lengre
perioder
med is og når det gjelder istykkelse. I ekstra sterk kulde kan også isforholdene lenger ut på-

både
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virkes i ugunstig retning. Noe alvorlig isproblem antas ikke å
ville oppstå. Beiarelva renner gjennom jordbruksområder på hele
den berørte strekning, men de vesentligste interesser i denne sammenheng ligger nedenfor utløpet fra kraftverket. Det jordbrukssakkyndige utvalg finner både fordeler og uheldige følger for vekstforholdene ved en senket vasstand
i tørre år vil de negative
virkninger være størst. For en del eiendommer vil betydelige
ulemper kunne oppstå på enkelte arealer, men for den totale jordbruksproduksjon uttales det at reguleringen ikke vil bli noe stort
problem. vatningsanlegg er antydet som aktuelt tiltak for de mest
berørte eiendommer.
Imidlertid stiller SFT krav om en vasslipping i øvre del av elva
for å motvirke uheldige virkninger av både overføring av vatn til
Storglomvatn og av Beiarnutbyggingen. Det synes som et vasslipp
fra Tverråga på ca 38,5 mill m3 pr år tilsvarende ca 30 Owh pr år
vil kunne være tilstrekkelig. Hovedstyret forutsetter at vassslippet begrenses i samsvar med dette. Det regnes ikke med vesentlige forurensningsmessige problemer i nedre del av Beiarelva og
berørte bielver til dette. Ved inntaket i Tollådal neddemmes ca
16,5 daa. Med fradrag av ca 6,8 daa som planlegges oppfyllt igjen
blir netto arealtap ca 9,7 daa. Det er fremmet protest fra oppsitteren.
Lakselva
Ved overføring av Lille og Store Gåsvatn og Djupdalsvatn til Kvitbergvatn blir Lakselva's midlere årlige vassføring redusert med ca
15% ved Skarsvatn ca 4 km fra sjøen. Overføringene blir meget
merkbare i øvre del i henholdsvis Tverrbrenna og Sørdalselva. rilvre
del av vassdraget
er av de mest brukte
områder
til
fritidsfisket
nord for Saltfjellet. Hele vassdraget har god bestand av ørret av
jevnt god kvalitet. Laksefisket i Lakselva regnes med å bli så
godt som totalskadet. Det hevdes å bli store oppgangsvansker for
fisken samt store problemer med dens opphold på elva. Det vil oppstå en betenkelig øket begroing pga. forurensningssituasjonen og
NIVA frarår overføringen. Laksefangsten er antydet å dreie seg om
fra 150 til 500 kg pr år og har en meget betydelig rekreasjonsverdi
for lokalbefolkningen. I forhold til en midlere årlig kraftproduksjon på 14 Gwh som disse overføringer representerer i Beiarn kraftverk påføres relativt betydelig skader - skader på reindriftsnæringen også tatt i betraktning. Statskraftverkene har frafalt
denne del av søknaden.
Russåga
Ved Kvitbergvatn demmes ned ca 420 daa. Det demmes ned sjeldne
vegetasjonstyper
og et deltaområde i sydenden berøres. Dette er av
betydning som våtmarksområde for fugl. Fisket etter ørret i elv og
vatn er et vesentlig ledd i et meget benyttet friluftsområde.
De berørte deler av Russåga, samt også Gåsvatna ligger i følge
uttalelsene i nokså sentrale deler av den reindrift som foregår i
Saltfjell/Svartisområdet. Området her har bra og tildels meget bra
beiteforhold for rein og det gjelder vinter-, vår- og høstbeite som
hevdes å være minimumsfaktorer for reindriften. Flyttelei mellom
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Gåsvatna blir sperret av kanalen mellom vatna og tekniske anlegg
lenger øst ved Kvitbergvatn hevdes også å ville hindre trekket.
Området er sentralt når det gjelder flytting, driving og trekk og
inngrepene vil etter rapporten å dømme i stor grad hindre utnyttelse av beiteområder lenger nord. Russåga er en viktig sperre ved
samling av rein for driving mot Semska for utskilling av slaktedyr
og denne sperreffekten hevdes å ville falle bort i stor grad.
Viltbiologisk er Kvitbergområdet
med Harodalen mest verdifullt av
de områder som berøres av reguleringsinngrepene for Beiarn kraftverk.
Overføringen av Kvitbergvatn representerer en midlere årsproduksjon
for utbyggpå ca 40 Gwh i kraftverket. Det er en teknisk mulighet
ca 33 Gwh miding av fallet mellom Kvitbergvatn og Ramskjellvatn
lere årsproduksjon. Den er imidlertid så dyr at dette prosjekt
ikke er omfattet av den framlagte søknad. Redusert med Gåsvatna

kan utbyggingen

ikke forsvares.

vernesammenheng har bl.a. Det nasjonale kontaktutvalg under vurdering av de naturvitenskapelige interesser bl.a. pekt ut Beiarvassdraget som det klart mest verdifulle type- og referansevassdrag
i Saltfjell/Svartisområdet.
Ved siden av dette er det pekt på at
nedbørfeltet botanisk sett er rikt og særlig gjelder dette Gråtådalen. Forøvrig er geomorfologiske interesser knyttet til hele
Beiarvassdraget, men særlig til øvre dels vestside, som hevdes å
være meget interessant.
Gråtådalen
har også et stort antall grotat Saltdalselva
vernes.
ter. Som alternativ foreslår utvalget
Kvitbergvatn
Gåsvatna en
denne sammenheng
spiller
Russåga

betydeligrolle. Geofagenepåpeker grotte- og andre karstforekomster langs Russåga som forøvriger Norges største uregulerte
underjordiskeelv. Det finnes særlige artsrikeplanter rundt
Kvitbergvatn og dets nærområder Kvitberget og Jordbrudalen.
Overføring og regulering av Kvitbergvatn er således i konflikt med
sterke og sammenfallende verneintresser.
Lakselva er ferskvannsbiologisk det rikeste vassdraget på Saltfjellet. Om overføring av Kvitbergvatn utgår er Beiarnutbyggingen
lettere å akseptere hevdes det fra representanter for de
naturviten- skapelige interesser.

Vurderinger fra andre
Beiarn kommune har anbefalt søknaden innvilget på visse betingelser. Kammunen forutsetter her bl.a. at Kvitbergvatn overføres
(uten Gåsvatna) og at det bygges et kraftverk i forbindelse med
overføringen og at en i den forbindelse søker å dempe de store
erosjonsproblemer som vil oppstå i Ramskjellvatn. Overføringen av
Høgmobekken bør etter kommunens mening utgå av planen.

Skierstad kommune peker på et meget verdifullt frilufts- og rekreasjonsområde omkring Gåsvatna og Kvitbergvatn samt på forurensningsog går imot denne del av søknaden.

og laksefiskeproblemet
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Saltdal kammune hevder vern for Harodalen/Xvitbergvatn og kan ikke
slutte seg til noen plan for utbygging som berører Saltdalsvassdraget.
Nordland fylkesting framholder at Beiarnutbyggingen uten overføring
av Gåsvatna og Kvitbergvatn er blant de relativt mindre konfliktfylte prosjekter. Med denne beskjæring samt uttrykt at Høgmobekken
ikke bør tas med i planen tilrås konsesjon gitt.
Fylkesmannen i Nordland gir en tilsvarende tilråding.
Statens Naturvernråd frarår sterkt Kvitbergvatn,overføringen og
mener at prosjektet forøvrig bør overføres til vurdering under Samlet Plan.
Nordland fylkeslandbruksstyre mener skadene er for dårlig utredet
til at en kan ta stilling til bl.a. Beiarnprosjektet.
Nordland Bondelag har for så vidt samme merknad og finner på nåværende tidspunkt ikke å kunne tilrå Beiarnutbyggingen.
Landbruksdepartementet går i prinsippet i mot Beiarnprosjektet, men
kan subsidiært godta en utbygging uten overføring av Kvitbergvatn
mv.
Statens Forurensningstilsyn frarår overføring av Gåsvatn i Lakselva.
Direktoratet for vilt og_ferskvannsfisk venter total skade på
laksefisket i Tollåga og Lakselva og prosjektet gir etter direktoratets totalvurdering sterk til middels konflikt med vilt- og
fiskeinteressene. Direktoratet tilrår at Beiarnutbyggingen ikke
gjennomføres.
Sameorganisasjonene Norsk Sameråd,
forbund, Norske Samers Riksforbund
Samerettsutvalget bør ha avsluttet
saken og forøvrig har disse gått i

Norske Reindriftssamers Landsm.fl. har delvis påpekt at
sitt arbeid før beslutning tas
mot Beiarnutbyggingen.

Adv. Geir Haugen har på vegne av de to familier som driver reindrift i området presisert betydelige skader for driften, men at
disse reduseres betydelig dersom Kvitbergvatn-overføringen utgår.
Forøvrig er det fra turistforeningshold og andre fremmet protest
mot utbyggingen.
Hovedstyrets vurdering
For så vidt angår kraftbehovet i Nordland, Troms og Finnmark viser
Hovedstyret til sine anførsler under den samlede vurdering av prosjektene i forbindelse med behandlingen av utkast fra Fylkesmannen
i Nordland til Verneplan for Saltfjell/Svartisområdet .
Etter Hovedstyrets syn er skader og ulemper samt verneinteresser i
slik grad konsentrert om inngrepene i Lakselva/Russåga at disse bør
vurderes separat i forhold til kraftbidraget det gir. Dette er 14
+ 40 = 54 Gwh pr år i middel. Kraftpotensialet på ca 33 Gwh pr
midlere år mellom Kvitbergvatn og Ramskjellvatn anses tvilsomt
økonomisk nyttbart.
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absolutt vilkår for utbyggingen i Saltfjell/Svartisområdet at
interesser i fylket får den langsiktige økonomiske gevinst av
kraftproduksjonen og at den bidrar til å sikre egendekningen av
elektrisk kraft. Fylket forutsetter en nærmere drøftelse med de
sentrale myndigheter am kravet og det er ikke nærmere konkretisert.
Statens prinsippielle syn framgår av tidligere behandling av fylkers medeiendamsrettssaker i St.prp. nr 157 for 1981-82 vedr. medeierskap for fylkene Rogaland, Hordaland og Nordland i statens utbygginger i Ulla-Førre, Eidfjord og Kobbelv. Under denne behandling ble det hevdet at spørsmålet om fylkeskommuners medeiendomsrett ved framtidige større statlige vasskraftutbygginger vil bli
vurdert i den aktuelle proposisjon om samtykke til regulering og
utbygging. Senere er statens utbygging av Breheimen lagt fram for
industrikomiteen, men det er som egen sak fremmet forslag om Sogn
og Fjordane fylkes eierandel i Jostedalutbyggingen, jfr. St.prp. nr
72 for 1983-84.
Hovedstyret vil også når det gjelder Saltfjell/Svartisutbyggingene
framme en egen sak om fylkets medeiendamsrett i disse. En vil
imidlertid peke på den analyse over kraftbehovet i Nordland, Troms
og Finnmark sam er lagt fram sam vurderingsgrunnlag i forbindelse
med denne sak og hvor det bl.a. går fram at 600 Gwh/år er forutsatt
som framtidig leveranse til MOSAL fra Svartisverkene. En viser også til at det pågår forhandlinger om sikring av kraft til industrien i Glamfjord.
Om vilkårene bemerkes:
Reguleringstid, post I
Reguleringsbestemmelsene foreslås gjort gjeldende på ubegrenset tid
med adgang til alminnelig revisjon av vilkårene etter 50 år.
Konsesjonsavgifter og næringsfond, post 2
Beiarn kommune påberoper særegne forhold og krever kommuneavgiften
satt til kr 30,- pr nat.hk. Det påpekes at magasinprosenten er lav
og gir lite antall nat.hk mens fastkraftproduksjonen er betydelig.
Avgiften forutsettes automatisk indeksjustert hvert 5. år og utbetalt ved igangsetting av anlegget. Kommunen krever et næringsfond
pga. store og uoversiktlige skadevirkninger på 12 mill kr eventuelt
mener kammunen det bør heves til 20 mill kr dersam vesentlig lavere
kosesjonsavgift enn hva kravet omfatter blir fastsatt. Vedr. behovet for næringsfond viser kommunen til behov for styrking og
bedre utnytting av jordbruks-, skogbruks- og utmarksressurser samt
til utbygging og forbedring av vegnett og kommunikasjonsforhold.
Ved siden av dette krever kommunen et fond på 3 mill kr for å kompensere for virkninger sam anleggsdriften menes å ville kunne få
for arbeidskraften
spesielt til jordbruket. Beiarn kommune framholder at staten må bidra til opprettelse av industriarbeidsplasser
kommunen ved innsats av ekstra virkemidler bl.a. ved opprettelse
av et industrifond på 10 mill kr.
Beregnet etter lovens bestemmelse blir kraftøkningen ca 25850
Ved den magasingrad det gjelder her gir den vanlige beregnat.hk
ningsmåte av antall innvunne nat.hk et fullstendig uttrykk for den
kraftøkning som reguleringen gir og sam skal danne avgiftsgrunnlaget i følge reguleringsloven.
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Det praktiserte alminnelige vilkår om oppføring av midlertidig forsamlingslokale for anleggsarbeiderne mv. som Hovedstyret foreslår
oppstillet her, gir rom for valg mellom tilskudd til permanent forsamlingslokale eller et midlertidig.
Det bør etter Hovedstyrets syn stå fritt opp til Statskraftverkene
å samarbeide med kommunen om løsningen.
Til almendannende virksomhet mv. foreslås avsatt et beløp begrenset
til kr 50 000,-.
Godkjenning av planer, tilsyn mv., post 9
forutsetter at NVE i samråd med Statens Vegvesen
og/eller Beiarn kommune deponerer og transporterer steintippmasser
antydningsvis til veg- og
etter behov til aktuelle prosjekter
elveforbygginger. Varig depot av masser forutsettes å ikke bli
Nordland fylke har uttalt seg på tilsvaraakseptabelt skjemmende.
ende måte.
Beiarn

kommune

Kommunen mener også at NVE i samråd med kommunen og grunneiere må
delta økonomisk og teknisk med opprettelse av turistsenter og plani kommunen.
legging av nye hytteområder
Med hensyn til opprydding
av anleggsområdet, tildanning av tippomgjenstand for landskapsarkitektonisk
råder og massetak er dette
vurdering ved Vassdragsdirektoratet. Det vil også bli vurdert bruk
av massene til nytteformål og ved behandlingen av disse spørsmål
vil kommunen få anledning til å uttale seg. Vilkåret er utformet
samsvar med lang praksis på området og anbefales oppstillet i vanlig form. Det kan med hjemmel i dette også gis pålegg om å planlegge midlertidige hjelpeanlegg slik at de kan komme til varig
ikke påføres uforholdsnytte for almenheten forutsatt at anlegget
utmessige utgifter og ulemper. Det kan i den forbindelse tenkes
nyttelse av brakker i f.eks. turistnæringsøyemed.Det er da en
klar forutsetning at det står interessenter bak som kan overta
ansvaret for drift og vedlikehold av hjelpeanleggene etter at anog økonomisk
leggsperioden er over. Noen annen form for teknisk
bidrag til utvikling av turistsenter og hytteområder innen kommunen
finner Hovedstyret ikke grunnlag for å betinge.
Plasseringen av verksted ved Beiarn kraftstasjon må i første rekke
til Statskraftverkene
å
tjene anleggsarbeidene og det bør overlates
beliggenheten.
bestemme
Veger mv., post 10
Beiarn kommunes krav om bygging av veg langs Beiarfjorden til
forbindelse med riksvegen har Hovedstyret kommentert under post 2
og en viser til det som er anført der, jfr, herunder også kravet om
vegtilknytning for grunneiere og hytteeiere i Eggesvik og Ag framsatt av adv. Tor Eggesvik i brev av 27.09.79 til Beiarn kommune.
Beiarn kommune antyder at det bør bygges
skogsbilveg innover mot
Ramskjelldalen
pga.
at vatnet blir ødelagt som transportveg.
Videre har kommunen uttalt ønske om at det bygges veg fra planlagt
dam i Pvre Tollådal via Vassålivatn til den kommunale veg i Nedre
Tollådal.
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Landbruksdepartementet, Skogavdelingen, peker også på nødvendigheten av å bygge ca 3 km skogsveg sørøst for Ramskjellvatn og
Rudolf Ingvaldsen har fremmet et liknende krav. Nordland Bondelag
hevder at en del av de elver som blir tørrlagt har vært benyttet
til fløting av skogsvirke og krever dette kompensert ved skogsvegbygging.
Reineiernes representant har fremmet krav om 10 m bred bru over
elva rett nedenfor dammen ved Ramskjellvatn for reinens passasje og
krever at alle veger blir stengt for almen ferdsel.
Nordland fylke peker generelt på at utbygger bør ruste opp det vegnett som nyttes under anleggstiden.
Når Kvitbergvatnoverføringen faller bort blir omfanget av nye
anleggsveger begrenset til noen hundre meter ny veg mellom utløp av
overføringstunnelen i Tollådalen fra Tyvåga og tverrslag for
driftstunnelen til Beiarn kraftverk. De øvrige arbeider tenkes
utført vegløst, men detaljprosjekteringen kan føre til andre planer. I så fall får kommunen anledning til å uttale seg i henhold
til bestemmelsen i post 9. Dette gjelder også den planlagte veg
mellom tunnelpåhuggene i øvre Tollådal.
For øvrig blir det økt belastning på eksisterende vegnett i anleggstiden i det vesentlige ved transport av maskiner, varer og
personell. Visse forsterkninger blir nødvendige, men uten behov
for noen generell heving av vegstandarden. Hovedstyret finner ut
fra dette ikke grunn til å fravike det generelle vegvilkår som
fastslår utbyggers plikt til
eventuelt etter skjønn - å erstatte
utgifter til økt vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger,
bruer og kaier.
De vegkrav som er fremmet som erstatning for tapte transportmuligheter på elver og vatn henvises til skjønnet. Dette gjelder også
kravet på vegne av reineierne. En forutsetter at spesielt reindriftssakkyndige oppnevnes til skjønnet.
Terskleri erosjon, post 11
Det er fremmet krav fra Beiarn kommunes side om terskelbygging i
berørte vassdrag der dette vil kunne ha noen estetisk, fiskerimessig eller annen effekt. Nordland Bondelag trekker også inn hensynet til grunnvasstanden som mulig begrunnelse for terskler. For
øvrig har DVF antydet krav om terskler i sitt forslag til vilkår
vedr. fremme av fisket.
Det foreslåtte vilkår om dette forutsetter samarbeid både med
berørte interesser i distriktet og med DVF.
Vilkåret har også i sin generelle form som er brukt her en bestemmelse om at Departementet kan gi pålegg om sikringsarbeider til
forebyggelse av erosjon eller til reduksjon av skader i denne forbindelse.
Hovedstyret peker på hva som er sagt om erosjonsfaren i Ramskjellvatn. En regner med meget betydelig erosjon, men forutsetter at
det vurderes og eventuelt utføres tiltak dersom kostnad og oppnådd
begrensning av erosjonen står i forhold til hverandre.
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bert dette under nevnte post. Hovedstyret har ikke funnet at problemer av vesentlig betydning vil oppstå. I den forbindelse finner
en heller ikke grunnlag for å betinge isfond til bruk som kompensaforbindelse
sjon for skader og ulemper som i denne
ikke er gjenstand for erstatninger.
Imidlertid
har Fiskeridepartementet
og Fiskeridirektoratet hevdet
at det må pålegges søker å foreta
nødvendig
isbryting
i de amråder
som måtte få forverrede isforhold. Det samme framholdes av Kystdirektoratet.

Hovedstyret foreslår etter dette at OED kan pålegge
utbygger å
bekoste videre undersøkelser vedr. endrede isforhold i Beiarfjorden og at tiltak i rimelig omfang kan pålegges for å hindre
av tiltakene fastsettes ved avtale mellom
isulemper. Omfanget
havnemyndighetene og Statskraftverkene eventuelt ved skjønnet.
å foreslå opprettet isfond.
det ikke nødvendig
Hovedstyret
finner

Naturvitenskapeligeundersøkelser,post 22
Hovedstyret har i innstil1ingen
om Stor-Glomfjordutbyggingen bemerket følgende som er en felles behandling av dette tema i hele
Saltfjell/Svartisprosjektet:
"Det nasjonale kontaktutvalg har fremmet krav om bevilgninger til
fortsatte undersøkelser i fagene botanikk, ferskvannsbiologi,
terrestrisk zoologi og geofag. Generelt er det regnet med 1 år
undersøkelser før anleggsarbeidene settes i gang
dog 3 år for
og varierende antall år for etterundersøkelser, men en
geofagene
regner hovedsakelig med 5 år for alle.
Kostnadsoverslaget av 21,12.83 er ikke eksakt, men ut fra nevnte
forutsetning blir det totale beløp for Saltfje11/Svartisprosjektene:
Botanikk
Ferskvassbiologi
Terrestrisk zoologi
Geofag

ca
ca
ca
ca
ca

2
3
1
8

675
725
600
400
400

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

Det er ikke gitt slik forklaring at beløpet kan spesifiseres på de
enkelte prosjekter.
Hovedstyret har i innstillingen i Breheimensaken gitt uttrykk for
synspunkter på de omfattende krav til vitenskapelige undersøkelser
grad også
som ble stillet der. Det er synspunkter som i vesentlig
har gyldighet i Saltfjell/Svartissaken. Hovedstyret må ved krav i
en slik størrelsesorden vurdere dem skjønnsmessig i likhet med
økonomiske ytelser som betinges til andre berørte interesser.
Breheimensaken
søkelser på 10,5
7 for 1983-84 er
mill kr. Det er

lød det opprinnelige krav til tilsvarende undermill kr for utbygging etter alt. B. I St.prp. nr
alt. D lagt til grunn og kravet ble redusert til 3
bevilget 2 mill kr.

219

I Saltfjell/Svartissaken har Hovedstyret foreslått Saltdalselva
vernet. Nasjonalparken må også inneholde studiemuligheter som
bevares for ettertiden. Hovedstyret finner det rimelig at det samlet for alle gjenværende 4 prosjekter blir ytet 4 mill kr. En
foreslår at de fordeles likt på de 4 prosjekter ): 1 000 000,- på
hvert. En har imidlertid intet å innvende mot at kontaktutvalget
disponerer midlene på de enkelte prosjekter uavhengig av denne fordeling dersom utvalget finner det riktig.
øvrige merknader
Beiarn kommune har pekt på at noen gårdsbruk som er utgått fra
staten har k1ausul am rett til utbygging og regulering av vassdraget. Kommunen mener disse må behandles på tilsvarende måte som ved
andre utbyggingssaker i Nord1and-Røssåga, Langvatn, Bjerka/Plura
m.fl. Kommunen ber også om at lovens 25% tillegg blir gitt.
Hovedstyret har ikke noe i mot at et likebehandlingsprinsipp blir
lagt tiI grunn - også dersom det skulle omfatte 25% tillegget. De
konkrete avgjørelser bør treffes av Statskraftverkene. Dette gjelder også eventuelt fraflyttingsbidrag som nevnt nedenfor. For så
vidt angår planleggingstilskudd til kommunen viser Hovedstyret til
de generelle retningslinjer om slike tilskudd i forbindelse med
statsreguleringer gitt av Departementet. Beiarn kommunes krav om
fortrinnsrett for lokal arbeidskraft vises til forhandlinger med
Statskraftverkene eventuelt med utførende entreprenør, men det er
rimelig at det fra den side vises størst mulig imøtekommenhet.
For øvrig har Beiarn kommune krevet tilskudd med kr 50 000,- årlig
til styrking av brannvernet i Beiarn, tilskudd til bygging av ny
skole på Trones. Hovedstyret finner at dette må delvis tas opp
direkte i drøftelser med utbygger og delvis med rette myndighet ):
Kirke- og undervisningsdepartementet når det gjelder skolespørsmålet.
Kommunen har stillet krav om erstatning til grunneiere som blir
berørt av kraftlinjetraseen og for eventuelle tørkeskader på skog
som følge av tørrlagte vassdrag samt for frostskader og skader ved
rimdannelse som følge av frostrøyk. Likeledes antydes berettigelse av årlig bidrag til reindriften. Videre forutsettes at det
gis fraflyttingsbidrag til oppsittere ved Ramskjellvatn dersom de
ønsker å flytte grunnet reguleringen og at berørte hytter flyttes
av NVE. Fra landbrukshold er det pekt på behov for gjerdehold der
elver danner grenseskille og får redusert sperreeffekt grunnet
vekkføring av vatn.
Representanten for reineierne har også krevet diverse reingjerder
samt næringsfond for reindriften på kr 500 000,-. Likeledes kreves
det bygget en sekundærbolig for reindriftnæringens folk i Storsundområdet samtidig som det hevdes at det kan bli krevet at det fra
søkers side må legges til rette for tilleggsforing av rein om vinteren. Diverse tiltak i form av gjerder og krybber kan da bli nødvendig. Også grunneiere ved Ramskjellvatn har visse gjerdekrav og
krav vedr. tiltak for vassforsyning. Hovedstyret må når det gjelder slike generelt formede krav henvise dem til behandling ved
erstatningsskjønnet som også vil vurdere hensiktsmessigheten av

Utkast til
Reguleringsbestemmelser
for statsregulering av Beiarelva i forbindelse med bygging av
Beiarn kraftverk i Beiarn kommune

(Reguleringstid)
Reguleringshestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp
til alminnelig revisjon etter 50 år.

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)
For den øking

av vasskraften

som innvinnes

ved reguleringene

skal

det betales følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr 3,00 pr. nat. hk.

Til konsesjonsavgiftsfondene i de fylkes-, herreds- og bykommuner
som Kongen hestemmer kr 20,00 pr. nat. hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

økingen av vasskraften skal beregnes på grunnlag av den øking av
vassføringen som reguleringene antas å ville medføre utover den
vassføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.
Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinene utnyttes
på en slik måte at vassføringen i lavvassperioden blir så jevn som
mulig.
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Hva som i hvert enkelt tilfelle skal anses som innvunnet øking av
vasskraften avgjøres med bindende virkning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale disse avgifter inntrer etter hvert som den
innvunne vasskraft tas i bruk. Avgiften har samme pantesikkerhet
som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som
disse. Etter forfall svares 6% rente.

Når reguleringsbestemmelser er fastsatt, plikter reguleringsanleggenes eier å innbetale til Beiarn kommune kr 5 000 000,- som avsettes til næringsfond for kommunene. Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner ett og samme fond som etter nærmere bestemmelse av
kommunstyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.

Vedtektene for fondene skal være undergitt godkjennelse av Kommunaldepartementet.

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)
Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kontroll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post

17 skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle

fastsettes av Olje- og energidepartementet.

(Bruk av norske

varer)

Reguleringsanleggenes eier skal ved bygging og drift av anleggene
fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like
gode, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all
mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen samt til en
pris som ikke med mer enn 10% overstiger den pris med ti1lagt toll,
som de kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom
forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innenlandske arbeid og produserte materiale selv
om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell
10% - i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll og
pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25%
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av den utenlandske varepris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist
om dette avgjøres spørsmålet av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere fra reglene om bruk av
norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til departementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leveranse fra EFTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i
samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse
land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av hestemmelsene i denne post betaler anleggenes
eier hver gang etter avgjørelse av Olje- og energidepartementet en
mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

(Forsikring)
Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr
like fordelaktige betingelser som utenlandske. Olje

-

og energi-

departementet kan dispensere fra denne bestemmelse.

(Helsetjeneste m.v.)
Reguleringsanleggenes eier er forpliktet til, når Sosialdepartementet forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet
bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til
legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og deres familier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan anleggenes eier etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle
etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

(Husrom for ansatte)
Reguleringsanleggenes eier er i nødvendig utstrekning forpliktet
til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å
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skaffe arbeiderne og funksjonærene og deres familier sunt og tilstrekkelig husrom. Kommunaldepartementet kan gi nærmere bestemmelser om dette.

(Forsamlingslokale, allmenndannende virksomhet m.v.)
Reguleringsanleggenes eier plikter før arbeidet påbegynnes å sørge
for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den
øvrige befolkning som er knyttet til anleggene, eller, hvis Oljeog energidepartementet måtte finne det mer hensiktsmessig og ikke
vesentlig dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling
av permanent forsamlingslokale, f.eks. samfunnshus.

Reguleringsanleggenes eier skal stille inntil kr. 50 000,- til
rådighet for allmenndannende virksomhet og geistlig betjening etter
Kirkedepartementets nærmere bestemmelse.

(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.)
Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt
NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av
anleggenes eier.

Anleggenes eier plikter å legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet
detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes
gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal
til enhver tid holdes

i full driftsmessig

stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter anleggenes eier å planlegge,

utføre og vedlikeholde

hoved- og hjelpeanlegg slik at det

landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.
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Anleggenes eier plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og
andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i
forbindelse med denne post.

Anleggerens eier plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at
vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere
blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten
uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE/Vassdragsdirektoratets samtykke.

(Veger m.v.)
Reguleringsanleggenes eier plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis
disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet.

I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved
skjønn på regulantens bekostning. Veger, bruer og kaier som anleggenes eier bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre
Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

(Terskler m.v.)
I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggenes eier å bygge terskler (grunndammer), foreta
elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget
samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE/
Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
anleggenes eier.
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Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller
oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil
inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggenes eier
å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

(Rydding av reguleringssonen)
Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte.

Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som

praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange.
snøbar mark.

Ryddingen må utføres på

Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom intet annet blir pålagt anleggenes eier, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er over 1,5 m høye, eller
har over 5 cm stammediameter målt 25 cm fra bakken.

I rimelig grad

kan departementet pålegge ytterligere rydding.

Dersom

vegetasjon

over HRV dør som følge av reguleringen, skal den

ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i denne
posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført senest 2 år etter
første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden
for viltet

i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt
NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av
anleggenes eier.

(Naturforekomster, fornminner m.v.)
Reguleringsanleggenes eier plikter i den utstrekning det kan skje
uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av
naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskape-

7

lige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets naturskjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Reguleringsanleggenes eier skal videre i god tid på forhånd undersøke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni
1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt,
og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum
og/eller Riksantikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i
gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent,
skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere nødvendig underretning.

(Manøvreringsreglement m.v.)
Vasslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten
erstatning til anleggenes eier, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som NVE/Vassdragsdirektoratet godtar, skal
forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes
før reglementet er fastsatt.

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)
Reguleringsanleggenes eier skal etter nærmere bestemmelse av Oljeog energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i
det offentliges interesse finnes påkrevet og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.
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De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vassstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som eieren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Norges geografiske oppmåling med opplysning om
hvordan målingene er utført.

(Militære foranstaltninger)
Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle uten at reguleringsanleggenes eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de
herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Reguleringsanleggenes eier må uten
godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

(Konsesjonskraft)
Requleringsanleggenes eier er forpliktet til å avgi til den eller
de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestemmer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den for
hvert vassfall innvunne øking av kraften (beregnet som angitt
post 2). Pålegget om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en
interessert tas opp til ny avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5.000 brukstimer
årlig. Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energidepartementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra ledningsnettet, hva enten ledningene tilhører reguleringsanleggenes
eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede
utgifter, bæres disse av den som uttar kraften, enten denne er staten eller en kommune.

Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis
major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.
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Å bekoste

overvåking

av Beiarelva

og Ramskjellvannet

samt for å

følge med i forurensningssituasjonen i forbindelse med reguleringen.

(Vatningsanlegg)
Reguleringsanleggenes eier plikter etter skjønnets bestemmelse å
anlegge vatningsanlegg samt å dekke merkostnaden forbundet med
driften av disse - for å kompensere for tørkeskader som reguleringen og overføringene fører med seg for jordbrukseiendommer.
Skjønnet kan treffe bestemmelse om fellesanlegg.

(Tiltak mot isulemper)

Olje- og energidepartementet kan pålegge utbyggeren å bekoste
undersøkelser angående eventuelle endrede isforhold i Beiarfjorden
som følge av reguleringen.

Dersom det viser seg å være nødvendig,

skal utbyggeren bekoste tiltak for å hindre isulemper dersom
utgiftene står i et rimelig forhold til det som vinnes.

Omfanget

av tiltakene fastsettes ved avtale mellom havnemyndighetene og
Statskraftverkene.

Oppnås ikke enighet, skal spørsmålet om tiltak

avgjøres av skjønnet.

(Naturvitenskapelige undersøkelser)
Når reguleringsbestemmelser foreligger, plikter reguleringsanleggenes eier å stille til disposisjon for Kultur- og
vitenskapsdepartementet kr 1 000 000 som skal nyttes til
naturvitenskapelige forhånds- og oppfølgingsundersøkelser i
reguleringsområdene.
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(Bruk av reguleringsvatn til annet formål)

Dersom det skulle mære behov for å utnytte noe av reguleringsvatnet
til annet formål enn kraftproduksjon utover det enhver grunneier
til vassdraget normalt har rett til å bruke i henhold til vassdragslovens §§ 14 og 15, kan Olje-

og energidepartementet bestemme

at en del av reguleringsmagasinet skal stilles til disposisjon til
annet nærmere bestemt bruk.

Brukere av denne del av magasinvolumet

betaler regulantens investeringsutgifter og driftsutgifter i forhold til det magasin de disponerer.

(Kontroll med overholdelse av vilkårene)
Reguleringsanleggenes eier underkaster seg de bestemmelser som til
enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til
kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av reguleringsanleggenes eier etter nærmere regler som fastsettes av departementet.

(Minglysing)
Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene
er beliggende. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av bestemmelsene skal tinglyses som heftelse på de eiendommer
eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre forpliktelser.
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Utkast til
manøvreringsreglement
for Beiarn kraftverk

I.

Reguleringer

Nat.

Ramskjellvatn

HRV

vst

opp

kote

m

308

7

Inntak Tollåga

LRV
kote

ned

kote

m

315

33

275

372

Høydene refererer seg til NGO triangulering 1973 med referansepunkt
K14-Tp 78= kote 335,77,

Overføringer

Avløpet fra Tverråga (46,6), Hellebekken (2,4), Tellingsbekken
(1,0), Tyvåga I (0,9) og Tyvåga II (4,1), tilsammen 55,0 km2
nedbørfelt, overføres til Tollåga.

Avløpet fra Tollåga, 230,9 km2, overføres sammen med avløpet
under a. til tilløpstunnelen for Beiarn kraftstasjon og kan
lagres i Ramskjellvatnet.

Avløpet fra Høgmobekken, 1,6 km2 overføres til Ramskjellvatnet.
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2.

Flommer i Tverråga skal avledes ned eget elveløp.

Det skal for

øvrig under flom manøvreres med sikte på at de naturlige flommer
ikke økes.

Den del av magasinet i Ramskjellvatn som ikke er nødvendig å disponere i flomdempningsøyemed skal fylles raskt og holdes fylt til
begynner dog skal følgende

vintertapping

minstevassføringer

opp-

rettholdes:

I Tollåga,

ved Tollåqa vassmerke:

16. mai

- 15. juli

16. juli

- 15. september

1 m3/s
2,5 m3/s

16. september - 15. november
16, november

Dersom

1 m3/s
0,3 m3/s

- 15. mai

tilsiget

er

mindre

enn

den

minstevannføring, slip-

oppgitte

pes hele tilsiget.

ved utløpet

T Beiarelva

16.

september

16.

november

tillegq

i vassdraget

det kreves

kraftstasjon:

- 15. september

1. juni

I

av Beiarn

-

kjøres

15.

november

31.

mai

kraftverket

nedenfor

Beiarn

15-25

m3/s

7-10

m3/s
3 m3/s

med

sikte

på

å skape

kraftstasjon.

For

kunstige

dette formål kan

avgitt inntil 5 000 000 m3 pr år, dog ikke over

15 000 000 m3 gjennom siste sammenhengende 5-års periode.
forutsettes at kraftverket kjøres
er.

flommer

Det

jevnt, uten store døgnvariasjon-

Alle endringer i vannføringen skal skje med myke overganger.

Spesiell forsiktighet må utvises ved en reduksjon i vannføringen
for at fisk i elveprofilens ytterkant skal få tid til å trekke mot
sentrum.

Slippingen av vatn skjer etter forslag fra en kontaktmann som oppnevnes av DVF.
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Tverråga

Fra inntaket for overføringstunnelen til Tollåga slippes en vassføring sam i mengde

og helst også i variasjon - så vidt mulig

skal tilsvare avløpet fra 17,1 km2 av Staupågas nedbørfelt lenger
syd i Beiarelva.

Typiske korttidsreguleringer skal ikke finne sted.

For øvrig kan vasslippingen skje etter Beiarn kraftverks behov.

Manøvreringsreglementet kan tas opp til ny vurdering etter en
driftstid på 5 år.

Det skal påses at flamløpene ikke hindres av is eller lignende og
at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander.

Der-

som det forlanges, observeres og noteres regnmengder, temperatur
m.v.

Protokollen oppbevares ved Beiarn kraftstasjon.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsettes av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten
erstatning til reguleringsanleggenes eier, men med plikt for denne
til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at
de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.
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