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UOVEDSTYRET

Olje- oq energidepartementet
Postboks 8148, Dep.

OSLO 1

Direktoratet for Statskraftverkene

Kraftutbygging i Saltfjell/Svartisenområdet,Nordland fylke
Fastsettelse av requleringsbestemmelser. Melfjordutbyggingen

Ved brev av 4. september 1978 har Statskraftverkene sendt Vass-
dragsdirektoratet til behandling søknad for utnytting av kraftpo-
tensialet i Saltfjell/Svartisenområdet.

Som en del av den samlede plan er det søkt om fastsettelse av regu-
leringsbestemmelser for Melfjorduthyggingen. Plan oq søknad om
kraftutbygging i dette området omfatter imidlertid også fire andre
prosjekter:

Stor-Glomfjorduthyggingen
Beiarnutbyggingen
Saltdaluthyggingen
Nord-Ranauthyggingen.

Hovedstyret fremmer nå innstilling om samtliqe av disse prosjekter,

men i form av enke1tinnstiller om hvert prosjekt. Disse følger

vedlagt. De enkelte innstiller er resultatet av en samlet vurder-
ing av de fem prosjekter og deres virkninger samt av den framlagte
verneplan for området utarbeidet av fylkesmannen i Nordland og
Hovedstyrets vurderinger er uttrykt i eget brev som også vedligger
denne ekspedisjon.

Idet en viser til enkeltinnstillingene oq helhetsvurderingen skal
Hovedstyret i det følgede behandle søknaden for så vidt den angår
Melfjordutbyggingen.

Søknadsdokumentet er femde1t og omfatter følgende:

Innstilling, mai 1978 (qul 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 teknisk/økonomiske plan siteres:

ri-ffire5se Telex i3i/nkgico P,Jsty;se
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2 PLANEN OMFATTER

2.1 Etter vassdr sre ulerin sloven

henholdtil lov dm vassdragsreguleringerav 14. desember
1917 foreslår Statskraftverkene følgene magasiner og over-
føringer:

2.1.1 Maflasiner

Magasin Nat. vannspeil HRV LRV Magasin
ved damsted opp kote ned kote mill.m3

Austerdalsvatnet 208 x) 4 212 13 195 30

Storvatnet 168 27 195 51 117 107

Flatisvatnet 265 55 320 - 280 136

x)
Austerdalsvatnet er idag senket til k. 208 ved en overførings-
tunnel til Svartisvatnet.

2.1.2 Overfprir._

Avløpet fra midtre Blakkåga (restfeltetter overføring
Stor-Glomfjord) (126,5), Var'dogaskjåkka (12,1), Bjøllåga
(32,5)og Tverråga (18,2),tilsammen189,3 km3 nedbør-
felt, overføres til Austerdalsvatnet.

Avløpet fra Austerdalsvatnet(99,5),Glamdalselva(3,4),
Knabbåga (7,7)og midtre Glamåga (restfeltndf. Flatis-
vassdammen)(11,0),tilsammen121,6 km2 nedbørfelt,samt
avløpeneunder a) overførestil Storvatnet.

Avløpet fra Leiråga, 36,8 km2 overføres til Storvatnet.

Avløpet fra øvre Glomåga (Flatisvatnet) (92,5), bekk ved
Blåktind (1,3), Blåktindelva (8,2), Tverråga (21,5),
Storvikåga (1,8), Indre Stelåga (15,6) A Ytre Stelåga (5,6)
og Matmoråga (7,6), tilsammen 154,1 km nedbørfelt, over-
føres til tilløpstunnelen for Melfjord kraftstasjon og kan
lagres i Flatisvatnet.11



3.1.6 Grenseverdier

3.1.6.1 Krav til årlig avkastningav investertkapital

De enkelteanleggsdeler,så som magasiner,overføringer,
vannveierog installasjoner, er så langt som mulig
dimensjonertut fra økonomiskekriterier.Ved endelig
valg av dimensjonerkan også andre forholdvære be-
stemmende.

Følgendebetraktningsmåteblir lagt til crunn ved den
økonomiskedimensjonering:

Investeringsamt årlig nettoverdix) beregnesfor en
serie med trinnvisøkning av anleggsdelen. Den marginale
årlig avkastningblir da:

r = kiktårli, nettoverdi 100
økt investering

Etter hvert som anleggsdelenøker, avtar vanligvisden
marginale årlige avkastning.Lavestetillattegrense
bestemmesav kalkulasjonsrentenog levetiden.Vi bruker
10% kalkulasjonsrente.Med 40 års levetid blir laveste
tillattemarginaleavkastningav investert kapital 10,2%
p.a. (annuitet).

x) Nettoverdi = bruttoverdifratrukketårligeutgifter
til administrasjon, drift og vedlikehold.

3.1.6.2 Verdi av overført vann

For å kunne vurdeream det er lønnsomtå føre nye nedbør-
felter inn på prosjektet, har vi beregnet hvilkenverdi
vannethar, levertpå tre forskjelligestedermed sin
naturligeårsfordeling.Totalverdiener beregnetut fra
verdienav energi og effekt fratrukketkostnadenefor
magasiner,vannveierog stasjoner.

Austerdalsvatnet ca. 30 øre/m3
Storvatnet It 35 n

Flatisvatnet " 60 "

3.2 Melf'ordkraftstas'on

3.2.1 Tekniskbeskrivelse

Se bilagene3.2.1.1,3.2.1.2,3.2.1.3og 3.2.1.4.

Melfjord kraftstasjon er fellesbetegnelsenpå de to kraft-
stasjonersom vil bli plasserti en felles utsprengthall
i Melfjordbotn.

Det er meget vekslendeberggrunni dette området.Hoved-
bergartener glimmerskifer.Den har imidlertid lac av
andre bergartersom kalkstein,kvartsitt,gneis og amfibolitt.
Disse lageneer ofte bare noen dm tykke. Det forekommerogså
mer og mindremarkerte svakhetssoner.En må derforvente
mindre justeringeri stasjonsplasseringenunder detaljpro-
sjekteringen.De geologiskeforholder forøvrigbeskreveti
5-21.

3
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Adkosttunnelen blir 610 m lang med et tverrsnitt på ca.

35 m • Den vil få et fall på 1:9.

Avløpstunnelen utføres som dy4et tunnel og blir ca. 1800 m

lang med et tverrsnitt på 60 m

I stasjonen installeres 2 vertikale Francisaggregater, ett

for hver av utbyggingsgrenene.

F1atisvatn-aggsegatet blir på 77 MW, turbinytelse på 104 700 hk
ved Q = 30,5 m /s og midlere fallhøyde. Omdreiningstallet
blir 429 o/min.

Storvatn-aggsegatet blir på 103 MW, turbinytelse på 141 000 hk
ved Q= 75 m /s og midlere fallhøyde. Omdreiningstallet blir
250 o/min.

Generatorene blir på hhv. 120 MVA og 90 MVA. Kraften trans-
formeres opp til 380 kV inne i stasjonen og føres ut med
enfasekabler til utendørs koplingsanlegg. Kablene føres
en 70 m lang kabelsjakt opp til transporttunnelen for tunnel-
drivingen, og føres videre ut gjennom denne. Samlet kabel-
lengde ca. 700 m.

3.2.2 Vurderiqa av installa.s. j.on

Siden Melfjord kraftverk kan korttidsreguleres fritt (se 3.2.4),
er verdi av ren effekt her satt til 650 kr/kW. Dette kommer
tilleggtil den energigevinstman oppnår i form av innspart
flomtapnår man øker installasjoneni et lavtregulertverk.

For Flatisvatn-grenen er marginal energiverdi av effekten
beregnet til 540 kr/kW, dvs. vi har i sum en marginal
effektverdi på 1190 kr/kW.

Marginal kostnad for økt installasjon inklusive utvidelse av
vannveien er beregnet til 1170 kr/kW.

Tilsvarende er marginal effektverdi for Storvatn-grenen be-
regnet til 1350 kr/kW, mens marginalkostnad for utvidelse
av insta1lasjon og vannvei er beregnettil 1390 kr/kW.

3.2.3 Tillustunneler o&inntak

Se bilag 3.2.1.1.

stasjonsområdet skal det, foruten utsprenging av selve
stasjonshanen, drives ialt 4 lengre tunneler. Man har
derfor valgt å sprenge en egen transporttunnel horisontalt
fra A-tunnelens påhugg for driving av tilløpstunnelene
(og takrenne Matmoråga). Denne transporttunnelenvil altså
komme ca. 70 m høyere enn turbinsenteret.

Fra turbinene vil det derfor bli stålforet stoll og trykk-
sjakt opp til krysset med transporttunnelen. På Flatisvatn-

grenen blir lengden av stålforingen 150 m med diameter 2800 mm,
tilsvarende lengde på Storvatn-grenen 150 m, diameter 4360 mm.
I forbindelse med konusene, anordnes finvaregrind, sandfang
og svingekammer.



Tilløpstunnelen for Flatisvatn-grenenblir 10275
tverrsnitt23 m2. De nederste3400 m, som drives
området,utføressom trykktunnelmed stigning60
drives horisontalt fra et tverrslagved Tverråga

m lang med
fra stasjons-
o/oo. Resten
i Vesterdalen.
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Inntaketi Flatisvatnetutstyresi d luke og grovvaregrind.

Tilløpstunneen for Storvatn-grenenblir 1350 m lang med tverr-
snitt = 44 m . Den drives i sin helhet fra stasjonsområdet.
Det blir en trykktunnelmed jevn stigningpå ca. 32 o/oo.

Inntaketi Storvatnetforsynesmed luke og grovvaregrind.

3.2.4 Korttidsreaulerillg

Fordi kraftstasjonen har inntak i magasiner og utløp i havet kan
den korttidsregulerehelt fritt.

3.3 Magasiner 

3.3.1 Flatisvatnet

Se bilagene3.3.1.1,3.3.1.2og 3.3.1.3.

3.3.1.1 Tekniskbeskrivelse

Magasinetdannesved at det bygges en steinfyllingsdami
Glomågaca. 400 m ovenforBlåktindelva.Elva demmesopp
55 m til liRVk. 320, og reguleresmellom denne høyde og
LRV k. 280.

Damstedet er gunstig topografisk sett, men i elveleiet
er det store løsmasser,vesentliggrus og sand. Største
mektighetpå ca. 24 m er påvist ved boring. Fjellgrunnen
består hovedsakeligav glimmerskifermed enkeltesteilt-
ståendelag av kalkstein.

Grunnarbeidene vil bli omfattende. For å kunne fjerne løs-
massene i kjernefoten, må man bruke et system av pumpebrønner
(well-points)for å tørrlegge gropa. Også injiseringsarbeidene
i fjellgrunnen regnes her mer omfattendeenn normaltpå grunn
av de ovenfor nevnte kalksteinsoner.
Se S-11.

Utenfor elveleiet består damfoten stort sett av bart fjell.
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Omløpstunne1en blir 400 m larg og får et tverrsnitt på 30 m3.
Den forsynes med luke, og vil også tjene som nødtappeløp.

Flomløpet er tenkt utført som sideoverløp ved at det sprenges

ut en kanal i sydøstre dalside umiddelbart oppstrøns dammen.
Langs forkant av kanalen støpes en overløpsterskel, lengde ca.
100 m. Fra kanalen ledes flomvannet ned en 85 m lang skråsjakt
som munner ut i omløpstunnelen nedstrøms luka. Flomløps-
arrangementet er dimensjonert for å avlede en flom på 200 m3/s,

hvilket tilsvarer en flom med gjentagelsesintervall på 500 år.

Morene til tetningskjernen finnes i Trolldalen (vest for Lang-
vatnet). (S-10 og S-51).

Transportlengden blir ca. 26 km. Grus til filtersoner hentes
fra elveleiet oppstrøms dammen, mens steinbrudd for støtte-
fyllingen etableres ca. 23 km nedstrøms dammen. Totalt dam-
volum blir ca. 1,7 mill.m.

3.3.1.2 Begrunnelse

Årsavløpet fra de nedbør5elter som vil nyttiggjøre seg maga-
sinet er på 583,1 mill.m . Magasinvolumet blir på 136
hvilket tilsvarer 23% av tilløpet.

Magasinet er inntaksmagasin og eneste reguleringsmagasin for

Flatisvatn-grenen. Det finnes ingen reelle alternative
reguleringsmuligheter i området. Magasinet er derfor avgjør-
ende for denne utbyggingen.

Marginal magasinkostnad er beregnet til 48 øre/m3 eller

68 Øre/kWh. Marginal magasinverdi er beregnet til ca. 50 øre/m3
eller ca. 70 øre/kWh, basert på fastkraftverdi = 13 øre/kWh.
Total magasinkostnad er beregnet til 142 mill.kr.

3.3.2 Austerdalsvatnet

Se bilag 3.3.2.1 og 3.3.2.2.

3.3.2.1 Teknisk beskrivelse

Austerdalsvatnet var opprinnelig et bredemt vatn som hadde
sitt avløp mot Glomdalen. Etterhvert som bretunga som demmer
vannet minsket, begynte den å løfte seg visse tider på året,
noe som førte til store flommer i Svartisdalen og Røvassdalen.
Mot slutten av 1950-årene ble det derfor drevet en senkningstunnel
mot Svartisvatnet som senker Austerdalsvatnet til k. 208.



Fjellterskelenbak "bredammen"liggerpå k. 212. Denne høyde
er valgt som HRV, som oppnåsved at det plasseresen luke
nær utløpetav senkningstunnelen.

Seismiskeundersøkelserhar påvist store løsmasserpå bunnen
av vatnet.Overføringstunnelenmot Storvatnetkan derforikke
slås ut på vesentligstørredyp enn k. 195. Denne høyde er
derforvalgt som LRV.

På grunn av de spesielleforholdmed bretungaved utløpet,
kan vanlig flomløpikke benyttes.Flomtapet,dvs, tilløp
utoveroverføringstunnelenskapasitet,må derfortas hånd
om på annenmåte.

Ved mindre flommer strupesførst luka på tunnelenfra Blakkåga.
Dersom det ved stengtluke fortsatter for stort tilløp,
åpnes en ventil i tverrslagetved Glomdalsvatnet(se pkt.
3.4.3.1).Ved de størsteflommenevil i tilleggluke på
eksisterendetappetunneltil Svartisvatnmåtte åpnes. Dette
gir en samlet flmmavledningsevnepå ca. 130 m3/s.

Nevntemanøvreringsrekkefølgegir størstkraftutbytte.
Andre forhold,f.eks. flomsituasjoneni Røvassdalen,kan
visse tilfelletilsi en annen rekkefølge.Manøvrerings-
måten bør derfor ikke bindes før man har høstet drifts-
erfaringer.

Flomforholdforøvrig,se 3: Hydrologi.

Se forøvrigpkt. 9.1.

3.3.2.2 Begrunnelse

Årsavløpetfra de felter som kan nyttiggjøreseg magasinet
er 803,4mill.m3.Magasinvolumetblir på 30 mill.m3,hvilket
tilsvarerca. 4%av tilløpet.Magasineter altså et rent
flomdempningsmagasini overføringenav feltenei Svartis-
elva og Blakkåga.Verdienav innspartflomtappga. reguleringen
er beregnettil ca. 8 mill.kr.,mens magasinkostnadeneer svært
beskjedne.(Kostnadeneav luker og flomventilmå belastes
overføringsanlegget).

Ved å bygge en lav betongterskelpå fjellterskelenøst for
bretungakunne man på en økonomiskmåte øke magasinetnoe
(4-5mill.m3).Men idet østerdalsisener en av Ranaområdets
størsteturistattraksjoner,er det eventuelleterskelamrådet
sterktbeferdeti.sammerhalvåret.På grunn av den helt sær-
egne natur her ved brekanten,vil selv en beskjedenkonstruk-
sjon virke skjemmendei naturbildeti en grad som ikke kan
forsvaresav nytteverdien.Vi har derfor sett bort fra en
slik løsning.
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3.3.3 Storvatnet

Se bilag 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3.

3.3.3.1 Teknisk beskrivelse

Magasinet etableres ved at vannet senkes 51 m til LRV k. 117
ved hjelp av tilløpstunnelen,samt at vannet demmes opp 27 m
til HRV k. 195 ved at det bygges en steinfyllingsdam ved ut-
løpet av vatnet.

Damstedet,som er svært småkupert,er for det meste dekket
av et tynt lag av løsmasser. Fjellgrunnen består av vekslende
lag av glimmerskifterog gneisbergarter(for det meste kvart-
sitt).På grunn av utpregetskifrighetmå man regne med endel
injiseringsarbeideri damfoten,(S-81)

Morene til tetningskjernenhentes fra Trolldalen(kfr.Flatis-
vassdammen),transportlengde20 km. Materialetil filter-og
overgangsonerfremstillespå stedetved knusing av stein fra
steinbruddetsom etableresi en gneisforekomstved Storvatnet
rett innenfordamstedet.Totalt damvolumblir ca. 300 000 m3.

Omløpstunnelenleggespå vestsidenav utløpsosen.Den blir ca.
420 m lang med tverrsnitt13 m2.

Flomløpetarrangeressom sideoverløpnær dammensnord-vestre
anslutning.Fra overløpskanalenfører en sjakt ned i omløps-
tunnelen.

Terrengetlangs nordsidenav Storvatneter svært bratt, faren
for steinsprangog derav følgendebølgedannelsei magasinet
er vurdert.Konklusjonenav vurderingener at det foreligger
en viss mulighetfor utfall av større steinblokker,men da
dammenligger godt i le for eventuellebølgedannelserer
faren for overskyllingav dammen svært liten. Dog er dammen
gitt 5 m overhøydeover HRV.

3.3.3.2 Begrunnelse

Årsavløpettil de ridbørfeltersom vil nyttiggjøreseg magasinet
er på 1068,4mill.mi.Magasinvolumetblir på 107 mill.m3.
Sammenmed Austerdalsvatnet (30 mill.m3) får vi da et magasin-
volum som tilsvarerca. 13% av tilløpet.

Marginalkostnadfor demningsmagasinet er beregnet til
46 øre/m3eller ca. 118 øre/kWh,hvilketogså tilsvarer
marginalmagasinverdinår man legger fastkraftpris=
13 øre/kWhtil grunn.

Total demningskostnadblir ca. 38 mill.kr,mens verdien av
demningsmagasinet er beregnettil ca. 87 mill.kr.

8



Magasineter inntaksmagasinog enestevirkeligeregulerings-
magasin for Storvatn-grenen.Det er derfor helt avgjørende
for denne utbyggingen.

3.3.3.3 Manøvrering

Under drift tar man sikte på en vannstandsom bestemmesved
samordnetvurderingav fallhøyde,som tilsierhøy vannstand,
og flomtap,som tilsierlav vannstand.Driftsimuleringene
viser at flomtap bare forekommer i ukene 30-42.

Typisk for Storvatnet er den lave magasinprosenten og den
store forskjellen mellom HRV og LRV. Etter at det ikke lenger
er risiko for flomtap holdes derfor vannstanden i nærheten av
HRV, og magasinet tømmes raskt like rørvårflommen.

Ved å tolke driftserfaringene vil man stadig kunne forbedre
tappestrategien, og akkurat når det Gjelder Storvatnet kan
betydelige energimengder innvinnes.

3.4 Overf rin sanle

Se bilag 3.2.1.1og 3.4.

3.4.1 Matmors11. Me1faiordbotn

3.4.11 Tekniskbeskrivelse

Overføringstunnelener en takrennesom samleropp avløp fra
felterpå nordsidenav Melfjorden.

Tunnelenblir 8.8 km lang. Den drives fra stasjonsområdetog
koples inn på tilløpstunnelen(Flatisvatn-grenen)umiddelbart
oppstrømskonusen.
Tunnelener tenkt drevetved fullprofilboringmed diameter
2,5 m(F = 5 m2) hvilkethydraulisksett tilsvareret kon-
vensjonelt drevet tverrsnittpå ca, 8 m2.(Vedr.fullprofil-
boring, se bilag 3.4).
Fordeleneved fullprofilboringfremforkonvensjonelldrift
liggerher både på det tidsmessigeog det kostnadsmessige.
På grunn av størreinndriftvil man ved fullprofilboring
kunne bli ferdigmed denne tunnelensamtidigmed ferdig-
stillelseav resten av anleggetnoe som ikke er mulig
ved konvensjonelldrift.Kostnadsmessiger valget gunstig
fordiman dervedvil kunne drive et mer passende (mindre)
tverrsnittenn ved konvensjonelldrift.

Bergarten,glimmerskifermed relativtstor oppsprekkingsgrad,
skullekunne gi gunstigeforholdfor fullprofilboring.

9



BekkeneStorvikåga,indre og ytre Stelågaog Matmoraga
tas inn via sjaktermed minimumstverrsnitt,sjaktlengde
variererfra 125 m til 280 m.

Tunnelenforsynesmed stengeventilplasserti kryssetmed
transporttunnelen.

3.4.1.2 Begrunnelse

Årsavløpetfra de felter som overføreser 113,4 mill m2 .
Ut fra de oppgitteverdierunder pkt. 3.1.5.2er brutto-
verdienav overføringenberegnettil ca. 68 mill, kr,
mens overføringskostnadener beregnettil 45 mill. kr.

3.4.2 Blakkåaa Austerdalsvatn

Se bilag 3.4.2.

3.4.2.1 Teksniskbeskrivelse

Total tunnellengdeblir 20,4 km, herav er 2,5 km eksisterende
tappetunnel fra Austerdalsvatnet(kfr.pkt. 3.3.2.1).Den
nye tunnelen,17,9 km, er tenkt drevet fra et tverrslagnær
utløpetav Svartisvatnet.Tverrslafetsamt tunnelmot Auster-
dalsvatnet,5,6 km, drives konvensjoneltmed tverrsnitt25 m2,
(kan også fuliprofilbores), mens tunnelenmot Blakkåga er
tenkt drevetved fullprofilboring. Stufflengden blir 12,3 km,
diameter4,3 m, tverrsnitt15 m2.
(Ekviva1entkonvensjonelttverrsnitt= 23 m2). Fordelenved
fullprofilboring her er knyttet til den store stufflengdenmot
Blakkåga,12,3 km. Ved konvensjonelldrivemåtemåtte man opp-
rette et tverrslagi Blakkådalen,med tilhørendeveibygging
(ca. 9 km) i svært vanskelig terreng. Se forøvrig bilag 3.4.

Blakkåga, Var'dogaskjåkka og Bjøllåga tas inn via korte sjakter,
mens inntak av Tverråga krever en sjakt på ca. 140 m. Det
forutsettesat inntakskonstruksjonerog sjakterutformes
slik at medrevetluft kan unnslippeved inntaket.

Umiddelbartfør sammenkoplingenmed tappetunnelenfra Auster-
dalsvatnetplasseresluke som kan manøvreresunder flom. Like-
ledesmonteresluke i tappetunnelen. Denne vil også virke som
nødtappeluke for Austerdalsvatnet, se pkt. 3.3.2.1.
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3.4.2.2 Begrunnelse

Årsavløpet fra de felter som overføres er 504,5 millan3,
flomtapet er beregnet til 70 mill. m3. Dette vannet ut-
nyttes idag i Langvatn kraftverk, beregnet reduksjon i
produksjonsverdi her er 21 mill, kr, mens bruttoverdien av
overføringen er beregnet til 130 mill, kr, basert på
fastkraftverdi = 13 øre/kWh. Verdiøkning på grunn av over-
føringen blir derved 130 - 21 = 109 mill.kr.

Dersom man legger fastkraftverdi = 15 øre/kWh til grunn for
beregningen, blir verditallene h.h.v. 25 mill.kr. (Langvatn)
og 162 mill.kr (Melfjord). Verdiøkning på grunn av over-
føringen blir etter dette 162 - 25 = 137 mill.kr.

Overføringskostnaden er beregnet til 139 mill.kr.

Overføringen er altså relativt kostbar. Når vi allikevel
går inn for overføringen, har det sin forklaring i at vi
her har et inngrep hvis virkninger også har en klar positiv
side. Det gjelder i første rekke flomforholdene i Røvass-
dalen. Dette blir nærmere omtalt i 4: Virkninger.

3.4.3 Austerdalsvatn - Storvatn

Se bilag 3.2.1.1 og 3.4.3.1.

3.4.3.1 Teknisk beskrivelse

Tunnellengden blir 12,5 km. Tunnelen blir i sin helhet drevet 2
fra et tverrslag ved Glomdalsvatnet og fr et tverrsnittpå 35 m .
Tunnelen drives horisontalt.

Utslaget i Storvatnet kommer på ca. 18 m's dyp (k. 150), mens
utslaget i Austerdalsvatnet skjer på 13 m's dyp (k. 195). Inn-
taket i Austerdalsvatnet forsynes med stengeluke.

Underveis tas Glomåga, Knabbåga og Glamdalselva inn på tunnelen.
Glomåga og Glamdalselva tas inn via korte sjakter, Knabbåga
via en 310 m lang grentunnel.

Ved inntak Glamåga vil evt. flomtap fra Flatisvatnet passere.
Idet vi antar at en flomperiode i Austerdalsvatnet ofte vil
falle sammen med tilsvarende situasjon i Flatisvatnet, ønsker
man ikke at flomtapet herfra tas inn igjen på tunnelen til Stor-
vatnet. Inntaket utformes derfor slik at kun tar inn en svært
begrenset vannføring under flom.
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tverrslagetved Glomdalsvatnetplasseresen ventil
(D = ca. 2000 mm) for å øke tappekapasitetenfra Auster-
dalsvatnet(sepkt. 3.3.2.1).Vannet slippes ut i tverr-
slagetog ut i Glomdalsvatnetsom er ca. 2 m lavere. Som
nevnt under pkt. 3.3.2.1hadde Austerdalsvatnet tidligere
sitt avløp hit, slik at vassdraget nedstrøms Glomdals-
vatnet er godt egnet til å ta imot denne vannføringen
(maksima1t60 m3/s) som er langt mindre enn fordumsflom-
vannføringer.

3.4.3.2 Begrunnelse

Årsavløpetfra de feltersom overføres (eksklusiveBlakkåga-
overføringen)er på 362,9mill. m3. Dette vannet utnyttesidag

Langvatn kraftverk til en beregnet produksjonsverdi på
20 mill.kr,mens bruttoverdienav overføringener beregnet
til 197 mill.kr,basertpå fastkraftverdi= 13 øre/kWh.
Verdiøkning på grunn av overføringen blir derved127 - 20 = 107
mill.kr.

Overføringskostnadener beregnettil 81 mill.kr,mens tunnel-
anleggettotalt,dimensjonertfor også å overføreBlakkåga
m.m., er kostnadsberegnettil 112 mill.kr.

3.4.4 Lei44a  Storvatn

Se bilag 3.2.1.1.

3.4.4.1 Teknisk beskrivelse

Tunnelenblir 5,4 km lang og får et tverrsnittpå 13 m2. Den
drivesfra et horisontalttverrslagi Leirådalenca. 850 m
fra sydligsteinntak.Mot Storvatnetdrivestunnelenhorisontalt
mens tunnelenmot inntakenedrivespå stigning1:30 til første
inntak,deretterflatt.
Leirågahar i.inntaksområdettre hovedløp,samt en mindre bekk.
Det blir derved fire inntakpå tunnelen.
Tunneltverrsnittet(13 m2) er valgt av anleggstekniskegrunner
(minimumstverrsnitt ved sporfritransport).Tunnelenfår derved
stor kapasiteti forholdtil tilløpet,og man regner med svært
små flomtapved inntakene.

3.4.4.2 Begrunnelse

Arsavløpetfra de felter som overføreser på 129,1 mill. m3.
Vannet utnyttesidag i Langvatnkraftverktil en beregnet
produksjonsverdipå 6,5 mill.kr,mens bruttoverdienav over-
føringener beregnettil 45 mill.kr,basertpå fastkraftverdi
= 13 øre/kWh.
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Verdiøkningpå grunn av overføringenblir derved
45 - 6,5 = 38,5mill.kr. •

Overføringskostnadeneer beregnettil 32 mill.kr.

3.5 Anleggsveier


De mest sannsynligeveitraceerer vist på bilag 1.1 og bilagene
som viser tunneltraceen.Det må tas forbeholdom endringeri
traceva1gunder detaljprosjekteringen.Under de enkelteveiene
angis hvilke strekningersom trengs for driftenav kraftverket.
De øvrigeveiene vil ikke bli vedlikeholdt,deres fremtidige
skjebnevil bli avtaltmed kammunen.

3.5.1 Leiråneset- MelfjordbotnIMelfjordveien1

Bilag 3.5.

Behovetfor anleggsveitil Melfjordbotnfaller sammenmed et
gammeltkrav om veiutløsningfor befolkningeni Melfjordbotn.
Dette veianleggetblir derfor utført i samarbeidmed Veg-
vesenet,med veistandardklasse III c.

Veien avgrenesfra eksisterendefylkesveived Leiråneset.
Traceenfølger i store trekk Leirågaopp til tverrslaget
for Leiråga-overføringen.Rerfra v.;.dereover Melfjelletog
slyngerned mot Storvasselvasom krysses ca. 400 m neden-

for damstedet. Traceen ned til Melfjordbotn følger stort sett

elva før den knyttestil eksisterendeveinett,som må for-
sterkesendel.Avgreningtil kraftstasjonsområdetblir ca.
500 m lang, avregningtil Storvassdammenblir også ca. 500 m
lang.

Total veilengdeLeiråneset Melfjordbotnblir ca. 18 km.
Veien trengs for driften.

3.5.2 Leiråmoen- Trolldalen

Denneanleggsveienmå bygges for transportav morenemassene
fra Trolldalentil dammeneved Flatisvatnetog Storvatnet.

Veien avgrenesfra Melfjordveienved Leiråmoenog følger
Trolldalenpå nordsidenav elva. Veilengdefra kryss til
massetakblir ca. 6 km.

3.5.3 Fisket,iønnmoen Flatisvassdammen Se bilag 3.2.1.4og 3.4.3-

Veien bygges for å gi adkomsttil tverrslageneved Glomdalsvatnetog
Tverrågaog til Flatisvassdammen.Dessutenfor transportav
morene fra Trolldalentil dammen.
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Eksisterende vei stopper idag ved Fisketjønnmoen. Anleggs-
veien bygges nordover herfra i vekslende terreng mot utløp
av Glomdalsvatnet.Her avgrenesanleggsveientil tverrslaget
Glomdalsvatnet 1.6 km. Denne går langs østsiden av vannec.
Fra kryssetgår så hovedveienover høydedragetvest for
Glomdalsvatneti to store slynger, videre i lia langs
Glamågatil avgreningmot tverrslagTverråga.Denne avgreningen,
som blir ca. 500 m lang, krysserGlomågaover en 30 m lang
bru.

Veien videre fram til damstedetkrysser Glomågaca. 1.5 km
nedenfordamstedet,brulengdeher ca. 40 m.

Innenforområdetdamsted/steinbruddblir det en rekke mindre
veier.

Total veilengde Fisketjønnmoen Flatisvassdammen blir 10,2 km.

3.5.4 Vei til tverrslEu Svartisdal

Fra den kommunaleveien til'Svartisvatnetbygges ca. 400 m
anleggsveifra utløpet av Svartisvatnetog opp til tverrslaget.

Den kommunaleveien har pr. idag for dårlig standard til vårt
behov. Det foreliggerimidlertid aktuelleplaner for utbedring
og delvisommbyggingav veien i nær framtid.`‘.

4.2 Bere net ener i roduks.on

4.2.1 Produk§jonsøknin.E.eni samk,i0ringss.stemet

Ved hjelp av JARSIM-kjøringene5752og 5761 av des. 1976
(med små justeringer)er Økningenberegnet til:

Fastkraft 562 GWh pr. år
Andre inntekter 9.1 mill.kr pr. år

Med andre inntekterforståsøket salg av tilfeldigkraft
(herimedregneteksport) fratrukket økte brenselsutgifter
til varmekraft(herimedregnetimport).
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14.2.2I Melf,jordutl;yiwinge Larwatn/Reisnforsen

Midlereårs produksjoni GWh:

Vinter
Produk- Flom-
sjon tap

Sommer
Produk-
sjon

Flom-
tap

Året
Produk-
sjon

Flom-
tap

Flatisvatn-grenen155 2 246 20 401 22
Storvatn-grenen 97 0 290 27 387 27
Endringi Langvatn/





Reinsforsen - 23 0 - 73 -24 - 96 -24

Sum 229 2 463 23 692 25

Typisk for et lavtregulertprosjekter at egenproduksjonener
betydeligstørreen fastkraftøkningen,se pkt. 4.2.1.Det er
denne differansenpå 130 GWh som gir "andreinntekter".

5. KOSTNADER

5.1 Bere nin sforutsetniner

her medtas alle kostnadersom er nødvendigefor å levere
krafteninn på høyspentnettet.Kostnadeneer regnettil og
med koplingsanlegget.

Overslagetbygger på prisnivået3. kv. 1976. For avgifts-
pliktigearbeiderer det tatt med 13% investeringsavgift,
mens rente i anleggstidener satt til 10% p.a.

5.2 Kostnadsovers1

Fra det detaljerteoverslaget(S-91),satt opp etter Stats-
kraftverkenesgenerellekontoplan,gjengiset sammendrag.
Investeringsavgiftog renter i anleggstidener trukketut og
oppstiltfor seg. Uforutsetter tatt med i hver enkeltpost
i det detaljerteoverslaget.

Millionerkroner

Klasse Utgiftsposter År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

1-8 Anleggstekn.
arbeider 27,6 65,9 87,5 120,9 140,4 76,9 20,4

9 Permanentutst.




8,0 20,8 30,2 32,9 29,1




Sum før investerings-
avgiftog renter 27,6 73,9108,3 151,1173,3106,020,4
Investeringsavgift 1,4 5,6 8,6 12,5 13,9 8,0 1,5

Sum før renter 29,0 79,5116,9 163,6187,2114,021,9
Renter 10% p.a. 1,5 7,0 17,5 33,3 54,2 41,3 1,1
Avrunding 0,6 1,7 2,7 3,8 4,7 3,1 0,4

SUM 31,1 88,2137,1 200,7246,1 158,4 23,4

sum

539,6
121,0

660,6
51,5

712,1
155,9
17,0

885,0



6. BEREGNETINNTEKTOG RENTABILITET

6.1 Inntekter

Inntekter her definertsom brutto nytteverdi,det vil si
kostnadenfor en tilsvarendekraftmengdefremskaffetpå
billigsteannenmåte.

Under pkt. 4.2.1 er ført opp produksjonsøkningeni sam-
kjøringssystemetp.g.a.Melfjordutbyggingenog under pkt.
3.1.5er gjort nærmererede for prisgrunnlaget.

Fastkraft562 x 0,13 = 73,1 mill.kr/år
Effekt 180 x 0,066 = 11,9 mill.kr/år
Andre inntekter = 9,1 mill.kr/år

SUM inntekter = 94,1 mill.kr/år

6.2 Utgifter

Ut fra erfaringstall fra StatskraftverkenesAyere anlegg settes
antatteårligeutgiftertil administrasjon,drift og vedlike-
hold til 5 mill.kr.

6.3 Arli avkastnin av investertka ital

Totale utbyggingskostnader = 885 mill.kr.
Netto årligeinntekter94,1-5,0 = 89,1 mill.kr.
Netto årlig avkastningav investert
kapital89,1.x 100/885 .= 10 1

6.4 Intern rente


Med en investeringsstrømsom vist i pkt. 5.2 og en inntekts-
strøm fra år 6 til år 46 på 89,1 mill.kr pr. år, blir prosjektets
internerente 10,3%. Inntekteneer da forøvrigberegnetut
fra idriftsettelseav stasjonensom vist i terminplanen bilag 10.
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7 EIENDOMSFORHOLD

7.1 Fallretti eter

I Rødøy kommuneer samtligeberørtevassdragi privat
eie. I Rana kommuneer de nedre deler av Leiråga,
Glomågaog Blakkåga,samt Svartiselvaopp til brekanten
i privat eie. Resten av vassdrageneligger i statsal-
menninghvor Staten eier fallrettighetene.Se forøvrig
S-49.

7.2 Andre retti heter o forhold

Utredning5-49 gir en oversiktover de forskjellige
rettighetersom gjelderi det områdetsom kan bli bersjrt
av kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGEROG UNDERSTASJONER

8.1 Stamlinjer


Det er utarbeideten egen redegjørelseS-87 for oppbyggingen
av kraftlinjenettetved en eventuellutbyggingi området.
Denne redegjørelseviser i grove trekk bl.a. mulig trace
for en 380 kV linje fra N.Mssåga via Melfjordog Glomfjord
til Hopen transformatorstasjonøst for Bodø. Konsesjons-
søknadfor kraftlinjenettet vil komme som egen sak.
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8.2 Anles£slinjer


Det må føres fram anleggskrafttil de foreslåtteangreps-
punkterog arbeidsteder.Traceeneplanleggesog vil bli
lagt fram i egen utredning.

9 MANØVRERINGSREGLEMENT

et manøvreringsreglementvil inngå punkter tilsvarende
2.1.1 og 2.1.2.Dessutenforeslåsfølgendespesiellepunkter:

9.1 Flommer


Dammeneved Flatisvatnetog Storvatnetutføresmed fast
overløp,så vannstandenstiger derfornoe over øvre regulerings-
grense under flom. Overløpetslengde skal godkjennesav
Vassdragstilsynet.

Reglenefor Austerdalsvatnetsflamavledninggjelder så
lenge det naturligeutløpeter stengtav bretungen.
Ved flomvannstandkote 212,5 søkerman å hindreytter-
ligerc flomstigning.Det gjøresved å manøvrereen eller
flere av følgendestengeorganer:

I tunnelenfra Blakkåga
tappetunnelenmot Svartisvatnet
tverrslagetved Glamdalsvatnet

Ved maksimalpåregnligflom kan vannstandenstigetil kote 215.
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For å redusere flomvannføringene i Røvassdalen kan man
slippe ut vann gjennamtverrslagetved Glomdalsvatnet.
Nærmerebestemmelserfastleggesførst etter at man har
høstet driftserfaringer.

Følgendeelvestrekningerkan få økt flomvannføring:

Flatisvatnet- Langvatnet
Glomdalsvatnet- Glomåga
Storvatnet- Melfjorden

For øvrig skal det ved manøvreringenhas for øye at de
naturligeflamvannføringerikke økes.

Hvis Storvatnet er fullt og tunnelenfra Austerdalsvatnet
førermer vann enn kraftstasjonenbruker,skal differansen
slippesut gjennomtverrslagetved Glomdalsvatnet.

10 TERMINPLANOG INVESTERINGSPROGRAM

Terminplanener vist på bilag 10. Det forutsettesat be-
slutningom byggestartfattes i en vårsesjon.

Som det fremgårliggerbåde Melfjordveienog vei til
Flatisvatnpå kritiskvei for kraftverketskjerneamråde
(stasjon,tilløpstunnelog Flatisvassdammen).Dersom
disse veiene kunne bygges tidligere,ville terminplanen
få et noe endret forløp.
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Investeringsprogrami mill.kr.:

År o i 2 3 4 5 6 sum

Investering 29,6 81,2 119,6 167,4 191,9 117,1 22,3 729,1
10% rente i
byggetiden 1,5 7,0 17,5 33,3 54,2 41,3 1,1 155,9

TOTAL 31,1 88,2 137,1 200,7 246,1 158,4 23,4 885,0

For bruk i statsbudsjettet må overslaget og de årlige beløp
korrigeres i overensstemmelse med Statens regler for rente-
beregning.
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11. DATA FOR KRAFTVERKENE

Storvatn- Flatisvatn- Sum
grenen grenen

Nedbørfelt km2 373,4 154,1 527,5

Midleretilløp til
kraftverkeneinklusive
flomtapved inntakene mill.m3 1066,5 583,1 1649,6

Magasinkapasitet mill.m3 137 136

Magasinprosent % 13 23

Midlerebrutto fall-
høyde m 169 306

Midlereenergiekvi-
valent kWh/m3 0,384 0,715

Midlere produksjon GWh/år 387 401 788

Installasjonved
midlere fallhøyde MW 103 77 180

Maksimalvannføring
ved midlere fallhøyde m3/s 75 30,5

Brukstid (ref.midlere
års prod.) timer 3770 5210

Investering,inklusive
10% rente i byggetiden mill.kr. 885

Antatt produksjonsverdi
(bruttonytterverdi)xx) mill.kr/år 89,1

Internrente xx) % 10,3

x) Detteer bruttoproduksjon.Herpm må trekkes96 GWhsom taptproduksjon
i Langvatn/PeinsfOrsen.

xx) Veden bedriftsøknomisk vurderingmd detregnesmed de tilenhver
tid aktuelle kraftpriser. I dag er disse langt lavere enn de
samfunnsmessigekraftverdiersom detherer regnetmed.11

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

41.5 Alternativer


Et gjennomgåendetrekk ved planutviklingenhar vært forsøkpå
å utnyttevannet fra et høyere nivå. F.eks. har det vært vurdert
et alternativmed takrennepå sydsidenav østre Svartisenmed
breinntakunder østerdalsisenpå 800 m's nivå. Undersøkelserhar
imidlertidavdekketen fjelltopografisom gjør dette umulig.
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Det er også vurdert å pumpe eget og overført tilløp til Austerdals-
vatnet opp i Flatisvatnet,for å bedre magasinforhol‘lene. Over-
føring av Reingardslivatnetog Mangholmvatnet til Austerdalsvatnet
er også vurdert, videre er vurdert utbyggingmot Langvatneti
stedetfor mot Melfjordbotn.
Alle disse alternativer er funnet mindre lønnsomme enn det valgte
alternativ.

1.6 Tidli ere kraftutb

De nedbørfelteri Melfjordutbyggingensom har naturlig avløp
til Ranaelva,se pkt. 1.1, utnyttesi dag i Langvatnkraftverk,
Dette kraftverketutnyttertilløpettil Ranavassdrageti fallet
mellom Langvatnetog sjøen. Langvatnetreguleresmellom HRV
k 43.7 og LRV k. 41,0,magasinvolum54 mill. m3. Kraftverket har
en installasjonpå 90 MWog en midlere års produksjon på 360 GWh.
Feltene som fraføresved Melfjordutbyggingenrepresenterer 96 GWh.

Reguleringstillatelsefor Langvatnkraftverkble gitt ved
kgl.res.av 12. mai 1961.11

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

Feltets navn
t(

tabell:

Ca. inn-
takskote
m.o.h.

Areal

km2

Spesifikt
avløp
1/s/km2

Midlere avløp

m3/s mi11.m3/år

Bre-
dekning
%

Blakkåga 235 126,5 86,3 10,91 344,2 20
Var'dogaskjakka 240 12,1 65,3 0,79 24,8




Bjøllåga 240 32,5 89,5 2,91 91,7 30
Tverråga 315 18,2 76,4 1,39 43,8




Austerdalsvatn 208 99,5 94,7 9,42 297,0 60
Glomdalselva 220 3,4 87,6 0,30 9,4




Knabbåga 220 7,7 84,2 0,65 20,4




Glomåga
(restfelt) 220 11,0 104,0 1,14 36,1




Leiråga 240 36,b 1L,2 4,09 129,1 30
Storvatnet 168 25,7 86,4 2,22 70,0




Sum Stor-
vatn-grenen




373,4




33,82 1066,5




Glomåga






(Flatisvatnet) 265 92,5 118,2 10,93 344,8 60
Bekk Blåktind 330 1,3 115,4 0,15 4,7 40
Blåktindelva 330 8,2 127,6 1,05 33,0 80
Tverråga 330 21,5 128,8 2,77 87,2 60
Storvikåga 350 1,8 102,2 0,18 5,8




Indre Stelåga 350 15,6 123,1 1,92 60,5 10
Ytre Stelåga 350 5,6 117,9 0,66 20,8




Matmoråga 350 7,6 109,7 0,83 26,3




Sum Flat-
isvatn-grenen




154,1




18,49 583,1






23

Ved verdiberegningene er det 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/kW for
Melfjord kraftverk fordi det kan korttidsreguleres fritt. For
Flatisvatngrenen er marginal energiverdi av effekten beregnet til
540 kr/kW, dvs, at vi har i sum en marginal effektverdi på
1190 kr/kW. Tilsvarende er marginal effektverdi for Storvatn-gren-
en beregnet til 1350 kr/kW.

Fra utredningen vedr. hydrologi ved Melfjordutbyggingen framgår det
at midlere vassføring referert til perioden 01.09.30 - 31.08.60 før
og etter regulering er slik:

Før regulering Etter regulering
Sted i Feltareal Normal-vann- Feltareal Normal vann-
vassdraget føring føring

km2 m3/s km2 m3/s

Lomahaugen 540,8 43, 74 849,9 48,87
Berget 185,4 20 , 60 39,8 3,60
Melfjord- 50,6 4,41 24,9 2,19
botnen

Vannføringene før regulering i tabellen referer seg til dagens
forhold. Vi har derfor redusert normalvannføringen der vi har
hatt en fraføring av vann og økt normalvannføringen der vi
en tilføring av vann..

Ved Lomahaugen ble normalvannføringen økt i 1959, fordi
det ble slått en tappetunnel fra Austerdalsvatnet til
Svartisdalen.

Ved Berget har normalvannfø-ingen blitt redusert 2 ganger.
Først ved overføring av Tærskaldvatna til Storglomfjord
i 1955, og så ved overføring av Austerdalsvatnet til
Svartisdalen i 1959.W

	 /1 	

Stedene i vassdraget det henvises til er definert slik:

Røvassåga nedenfor samløpet med Svartiselva er kalt Lomahaugen.

Glomåga ved VM 1133, Berget er kalt Berget.

Storvassåga ved utløpet i Melfjorden er kalt Melfjordbotnen.



Ved Lomahaugen påvirkes vannføringen etter reguleringen både
av overføringene til Storglomvatn og Melfjord og overføringen
fra Bjøllåga, Tespa og Stormdalsåga . Reguleringen
fører med seg at arealet øker med vel 55%, mens økningen
normalvannføringen bare er vel 10%. Dette skyldes at feltene
som overføres til Melfjord og Storglomvatn, har mye høyere
spesifikk vannføring enn feltene som overføres fra Bjøllåga,
Tespa og Stormdalsåga.

Normalvannføringen ved Berget blir redusert med vel 80%.
Dette skyldes at 145,6 km2 av nedbørsfeltet blir overført
til Melfjord.

Ved Melfjordbotnen er normalvannføringen i Storvassåga
redusert, fordi 25,7 km2 av nedbørsfeltet inngår i ned-
børfeltet til Melfjord kraftstasjon.

I Røvassåga ved Lomahaugen vil middelvassføringen over året øke med
ca 12%. Sommervassføringen blir redusert, likeså vassføringen om
høsten (sept.), mens vintervassføringen får en kraftig økning, 4-5
ganger det normale.

I Glomåga ved Berget vil vintervassføringen i desember til mars
ligge svært lite under de naturlige vassføringene, mens vassføring-
en ellers i året blir betydelig redusert. I middel over hele året
vil restvassføringen bli ca 17,5 % av uregulert vassføring. Ved
Melfjordbotn vil vassføringen over året bli redusert med i middel
ca 50%. Vassføringen vil stort sett følge middelvassføringens
variasjon over året, men redusert til ca halvparten i størrelse.

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 Melfjordprosjektet.
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Blakkågafra nedre inntak til samløpRøvassåga:
25

Nedre inntak

Vardogasjokko

Tekniske inn rep

Inntakskonstruksjonenei Blakkaga,
Vardogasjokkaog Bjøllåga blir alle
mindre sperredammeri betong. Arbeidene
utføresveiløst.Ved inntak Blakkåga blir
det dessutenet lite lukehus.Bortsett
fra Vardogasjokkaligger inntakenei
trange deler slik at konstruksjoneneblir
lite synlige.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,og på hele strekningenvil
vannføringenbli sterkt redusert i
forhold til naturlig.

o°

Ved Bjørnfossvannmerkeblir f.eks.
vannføringenreduserttil ca, 9 % av
naturlig.

BjØrnfoss

I flomperioden(juli/aug.)vil det i ca.oo
2/3 av årene bli overløp fra inntaket%
Blakkaga.Størrelsenav disse overløps-
vannføringeneer vanskeligå angi
generelt,men de vil i de aller fleste
tilfellenevære kun en brøkdel av de
naturligeflomvannføringer.Underi
sjeldentekstreme flomforholdvil de dog
kunne nærme seg naturligstørrelse.

Fiske


Det er ikke fisk i elva.

Reindrift


den grad elva tjener som naturlig
gjerde for reinen, vil denne virkning så
godt som opphøre etter regulering.

Turisme

Fotturistrutenfra Røvassdalentil Beiarn
følger Blakkåga i den nedre del. Vann-
føringsreduksjonenvil her redusere
naturopplevelsen.u'

I/



4.6.5 Svartiselva,Tverråga

Tekniske inn rep

Nær utløpet av tappetunnelenfra Auster-
dalsvatnet blir det bygget to mindre
'.ukehus.Arbeideneutføresveiløst.

Austerdalsvatnet

N
\ %

1 ‘‘ %),
'''" \

r.‘‘ /'1',..,,  
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st se,7

tUnne I ...
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svortisvotnet

Steintippenved tverrslageti Svartis-
dalen plasseres i en øst-vest-gående
forsenkningi tverrslagetog tilsåes.
Bergartene i området skulle tilsi rask
begroingav tippen, som forøvrig ikke
blir synlig fra Svartisdalenbortsett fra
fra indre ende av Svartisvatnet.

Inntaket i Tverråga blir en mindre
sperredamav betong som utføresveiløst.

Vannføringer


Elva nedenfortappetunnelenfra Auster-
dalsvatnetsamt Tverråga umiddelbart
nedenfor inntaketvil bli tørrlagt.
Forøvrigvil vassdragenefå sterkt redu-
sert vannføring.(Fra Svartisvatnettil
samløp Tverråga blir vannføringenlik den
som var før avløpet fra østerdalsisenble
ledet østover.)Ved samløpmed Røvassåga
blir vannføringenca. 20 % av nåværende
vannføring,og den blir ca. 70 % av vann-
føringen før østerdalsisenble overført i
1959.

Nerrh°
nntak Det vil normalt ikke bli overløp hverken

fra inntaketi Tverråga eller fra Auster-
dalsvatnet,men ved en ekstrem flomsitua-
sjon må luka på tappetunnelenåpnes (se
Tek./0k. plan Melfjord pkt. 3.3.2.1).Men
selv ved en 100-årsflomblir vannføringen
ut av tunnelenbare ca. 30 % av hva den
ville ha blitt ved nåværendeforhold.
Flomforholdenei Austerdalsvatneter
forøvrigbeskreveti S-86.

Eros'on blakkin av vann

Siden Austerdalsvatneti slutten av
50-åreneble tappet ned har det foregått
en kraftig erosjon serlig i vestenden av
vatnet. Det har nå dannet seg et nytt
løsmassedeltasom man må regne med blir
noe erodert når vannet blir senket ytter-
ligere. Men erosjonsskadenevil nå ligge
under HRV.

Vannet i Austerdalsvatneter idag sterkt
blakket,målt siktedypca. 20 cm. Til-
slammingved ytterligereerosjon er der-
for uten betydning.
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Austerdatsvotnet

Vannet i Svartisvatneter også sterkt
blakket idag. Etter utbyggingvil vatnet
miste hele sitt bretilsigog skulle
dermed bli klart vann, det samme gjelder
Svartiselvaforøvrig.

-.
   

. \... Turisme

1 % "r \-

W‘‘‘ts'.
.

fiC) ‘ - østerdalsisener idag en av distriktets 
hffinsi .. største turistattraksjoner.Turistene

kommer vanligvis i bil til Svartisvatnet,
hvor en ferge bringer dem inn til vest-
enden av vatnet. Herfra er det ca. 2 km
fottur opp til brekanten.Utbyggingenvil
ha både positiveog negativevirkninger
på denne turistruten.På den negative
siden står den redusertevannføringi

Svortisvatnet 	 elva, det positive er klarerevann i elva
og i Svartisvatnet.

Reguleringeni Austerdalsvatnetantas
ikke å ha noen betydningi denne
sammenheng.

aT)
Inntok

o rverr

‹,-;•

Fiske 


Svartisvatnkarakteriseressom et svært
mringsfattig vatn. Det har en mindre
bestand av røye og litt ørret (S-62).

En vesentligårsak til det dårlige
næringsgrunnlageter den sterke
blakkingenav vannet. Utbyggingenmå
derfor antas å ha en meget positiv inn-
virkning på fiskether.

I Tverråga drives litt fiske også neden-
for inntakstedet.Dette fisketmå antas å
bli ødelagt.

Forurensnin resipientforhold

Restvannføringen,som ved samløpetblir
ca. 70 % av opprinnelig(før 1959) vann-
føring, antas å være tilstrekkeligsom
resipientfor de små utslipp elva får
idag.

Jordbruk


Virkningeneomtallesunder avsnittetom
nedre Røvassåga.
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Røvassåga fra Blakkåga til Langvatnet er omtalt under Nord-Ranaut-

byggingen, men da overføringen til Melfjordprosjektet også vil med-
føre en virkning her, siteres følgende:

,14.6•6 Røvassåga fra Blakkåga til Lang-
vatnet

c)°1/45‘z, oo -k..,
-- o Vannføringer 

4.

Ravotn Mens vannføringsforholdenepå denne elve-c
krst. strekningenidag er dominert av tilsiget

fra brefeltene,vil de etter utbygging
like stor grad bli dominert av kjøringen

Lomahougen	 av Røvatn kraftverk.UtredningS-86 gir
en detaljert framstillingav vannføringen

410°) ved Lomahaugen før og etter utbygging.
Dette anses som et karakteristiskpunkt
for forholdenei dalen.

Som det fremgår av tabell 2.1 i S-86 øker
midlere årstilløpmed ca. 12 % etter
utbygging.Dette betyr ikke at alle vann-
føringerøker med 12 %, men at vinter-
vannføringenøker til det 4-5-dobbelte
samtidigsom sommervannføringenredu-
seres. Figurene 3.3.7 og 3.3.8 viser
eksemplerpå hvordan vannføringenekan
bli ved en tenkt kjøring av kraftverket.

Longvatnet

Når man skal vurdere virkningeneav
kraftutbyggingeni Røvassdalener det
viktig å ha klart for seg at når Røvatn
kraftstasjonstår, er vannføringeni
Røvassågabare ca. 17 % av naturlig. Det
er derfor helt avgjørendehvordan kraft-
verket drives, særlig i kuldeperioderom
vinteren og ikke minst i flomperioderom
sommeren.Ved utformingenav kraftverket
er dette søkt ivaretattpå to måter. Det
ene er oppdeling av installasjonenpå to
ulike maskiner som muliggjør kjøringmed
fra 25 % til 100 % av maksimal vann-
føring. Det andre er ekstra dimensjo-
nering av magasinet som gir større mulig-
heter til variert kjøring i flomperiodene.

Dessuten er flomperioden for det
bre-dominerte tilløpet til Rovassåga og
de brefrie feltene i Ranavassdraget endel
tidsforskjøvet. Det bidrar også til at

man i betydelig grad kan tilpasse
kjøringen slik at de store årlige
flommene blir betraktelig redusert etter
utbygging.



Lokalklima isforhold
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Lomohougen

økning av vintervannføringenvil medføre
økt fare for frostrøyki strenge kulde-
perioder.Da elva har relativtstort fall
regner vi ikke med isleggingi drifts-
perioden.UtredningS-73 antyder (side
22) at dersom kraftverketkjøres jevnt
hele vinteren kan frostrøykopptre 17
ganger i gjennomsnittpr. år, mens dette
tallet reduserestil 8 dersom kjørigen
stanses i slutten av januar. Utredningen •
slår dessuten fast at endringeni luft-
temperaturenpga. reguleringenblir helt
ubetydelig.

Landbruk

De årlige flommene (den såkalte Svartis-
flommen)er idag et problem for jord-
bruket i Rovassdalen,hvor store
nydyrkingsarealerbåde er under arbeid og
under planlegging.Fra å vere en årviss
plage, vil høy vannstandetter regulering
kun opptre i ekstreme flomsituasjoner,
noe som vil ha avgjørendebetydningfor
det store jordbruketi dalen.

Ved andre undersøkelserer det påvist at
rimdannelsepå grunn av frostrøykikke
gjør skade på planter.

Fiske

Lonpotnet

Reguleringenantas ikke å ha skadelige
virkningerpå fiskebestandenpå denne
elvestrekningen.

Eros'on. Blakkin av vann

Det foregår idag erosjon langs enkelte
elvebredderunder flom. Denne erosjon vil
avta sterkt etter regulering.Vannet i
elva, som idag er sterkt blakket,vil bli
stort sett klart, bortsett fra i de
ovenfor nevnte ekstreme flomsituasjoner.
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4.6.7 Langvatnet

Det vil neppe bli merkbare endringer i
vannstandsforholdene etter utbygging, men
prinsippet vil vannstandspendlingen bli

mindre hyppig på grunn av at feltet får
økt magasinprosent.

Fraføring av brefeltene vil røre til at
vannet blir betydelig klarere enn idag.
Foruten det rent estetiske vil dette ha
positive virkninger for fisket og livet i
vannet forøvrig. Langvatnet karakteri-

seres idag som svært næringsfattig."

Videre siteres fra "Virkninger":

1
13jornfossvcnnet

4.7 Glomåga


- 4.7.1 Fra Flatisvatnet til samløp Glom-
dalselva

Tekniske inn rep

notisen Flatisvassdammen blir en ca. 65 m høy
steinfyllingsdam med morenekjerne. Dammen
blir et dominerende byggverk i området,
men terrenget nedenfor dammen er såpass
fattig på vegetasjon at steinfyllingen
neppe vil stikke seg spesielt ut i land-
skapet.

• • • • • ••

•

'
 •:*

1".; •

a;)

Flatisvatnet

Steinbruddet anlegges i en fjellrygg ca.
1 km nedenfor damstedet. Toppen av fjell-

Pikhaugene ryggen fjernes og bruddet utformes som en
grop som senere evt. kan fylles med vann.
Den eksponerte bruddflate blir derved
redusert til en smal strandsone rundt

tnntok dette vannet, og blir ikke synlig fra
avstand (Tek./0k. plan Melfjord, bilag
3.2.1.4).

Arndaisvetnet

Grus til filtersonene hentes fra ned-
demmingsområdet, og morene hentes fra
Trolidalen, se senere.

Anleggsbrakker og andre hjelpeanlegg samt
lokale veier for dambyggingen fjernes

etter anleggstiden.
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Bjørnfossvatnet

f-

FIatisen

Flat;svatnet

II

Pikhaugene
(3(:

cc'S

Inntakene i bekken fra Blåktind,
Blåktindelvaog Tverråga utføres alle som
mindre sperredammeri betong. De blir
alle lite dominerendei terrenget.Inn-
taket i Glomåga (for overføringtil Stor-
vatnet) derimot blir på grunn av elvas
bredde en noe større konstruksjon,men
siden elva her går i et gjel, blir den
lite synlig fra avstand.

De steinmassenefra tverrslagetved
Tverråga som ikke brukes i dammen, blir
plassert i tipp sør for tverrslaget.
Tippen utformes i samrådmed landskaps-
arkitektog tilsåes.

Anleggsveiengår stort sett i lett
terrengmed spredt bjørkeskog.Den skulle
derfor ikke forårsakevesentligesår
terrenget.

Inntak

Neddemt område. Vannstander

Gliimdalsvatnet

Flatisvatn-magasinetdemmer med ca. 3,4
km2 over en strekningpå ca. 4,5 km fra
damstedetog opp til Bjørnfossvatnet,
samt hever dette ca. 28 m over naturlig
vannstand.Neddemmingsområdetinneholder
ingen bygningereller verneverdige
objekter.Vegetasjonener sparsommelig,
og blir i 3-108 karakterisertsom lite
verneverdig.

Vannstandsvariasjonenvil i store trekk
følge mønsteretfor Stormsjø,men
oppfyllingenom våren vil komme noe
senere fordi vårflommenfra brefeltene
kommer senere enn fra brefrie felter.Se
forøvrigvedlagtebilag.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfor inntakenevil elva
bli tørriagt.Ovenfor nedre inntak (over-
føring til Storvatnet)vil restvann-
føringenbli ca. 7 % av naturj.ig,men
nedenfordette vil den atter oli tørriagt.



I flomperiodervil det i ca. halvparten
av årene bli overløp ved Flatisvass-
dammen. Under ekstreme flomforholdvil
vannføringenkunne overskridehva den
ville blitt ved uregulerteforhold.Vi
regner ikke med at dette vil medføre
skader langs elva.

Andre virknin er

Hverken for fiske, reindrifteller fot-
turisme kan reguleringensies å ha noen
virkning,derimot kan fremføringav vei
gi lettere adkomst til de interessante
grotteområdeneved Pikhaugene,som for-
øvrig blir uberørt av reguleringen.

4.7.2 Glomdalselva

32

ØsterdalVi
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Tekniske inn rep

Inntakskonstruksjonenei Glomdalselvaog
Knabbåga blir utført som mindre sperre-
dammer av betong som ikke blir domi-
nerende i terrenget.Arbeideneutføres
veiløst.

Austerdols- Fra tverrslagetved Glomdalsvatnetskal
vatnet det tas ut ca. 600 000 m3 steinmasser

som er planlagtplassert i tipp på begge
sider av Glomdalselva.Tippene tilsåes og

9 utformes i samrådmed landskapsarkitekt.

-o Anleggsbrakkerog andre hjelpeanlegg
° fjernesog området ryddes opp etter

"LS avsluttetanleggsdrift.Anleggsveienhar
begrenset interesseetter utbygging.
Vedlikehold, evt. stengning/tilsåing, vil

Inntak bli avtalt med kommunen (Tek./øk.plan
Glomdalsvatnet Melfjord,bilag 3.4.3.1).

Tappe -

vent-;t 0
o

G1oni°
Vannføriner


Umiddelbart nedenfor inntak"e vil elvene

bli tørrlagt, forøvrig vil Glomdalselva
få sterkt redusert vannføring.



Som nevnt i Tek./g(k.plan for Melfjord
(s. 20 og 25) vil flomavledningenfra
Austerdalsvatnetbl.a. tas ut via en
ventil i tverrslagetved Glomdalsvatnet.
Man må regne med at denne tappingenvil
forekommenesten årlig. Under ekstreme
flomforholdvil vannføringenkomme opp
mot ventilenskapasitet(60 m3/s) som
er betydeligstørre enn påregneligflom
under nåværendeforhold,men mindre enn
de største flommenei tiden før Auster-

N dalsvatnetble drenertøstover.Elvefaret
\ nedenforGlomdalsvatneter derfor istand

til å ta imot denne flomvannføringen.
isen

1

Pf'
Blakkin av vann
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votnet

Etter fraføringav tilsigettil Auster-
dalsvatneti slutten av 1950-åreneble
vannet i Glomdalsvatnetklart. Etter den
foran omtalte flomtappingmå man regne
med en viss blakkingav vannet,men det
er vanskeligå forutsihvor store deler
av året vannet vil forbli blakket,dvs,
hvilken grad restvannføringenvil bytte
ut brevannetmed klart vann mellom flom-
tappingsperiodene.

Inntok
Glomdalsvatnet Fiske

Toppe -
ventn

00)

Worn°

Det drives idag noe fiske i Glomdals-
vatnet. Vi regner ikke med at det redu-
serte tilsig vil ha noen virkningpå
dette fiske,men den foran nevnte
mulighet for blakkingav vannet vil evt.
sette produksjoneni vannet noe ned.

Landbruk

De planlagteinngrepvil ikke berøre
dyrket mark i Glomdalen.

Å



4.7.3 Glomåga fra samløp Glomdalselva
til Langvatnet

Glomdaisvatnet Vannføringer

Glomåga har to ganger tidligere blitt
fraført vann, i 1955 ved at Tærskaldvatna
ble overført til Fykanåga og i 1959 ved
at Austerdalsvatn ble overført til
Svartisdalen. Nåværende vannføring er
derfor ca. 63 % av opprinnelig ved VM
1133, Berget.

Etter Melfjordutbyggingen vii restvann-
føringen bli ca, 17 % av nåværende
vannføring.

Vannføringsforholdene er forøvrig mer
utførlig beskrevet i S-86.

De omtalte overløp og tappinger i flom-
perioder vil ha tilsvarende virkning på
denne elvestrekningen. De aller fleste
flomvannføringer vil bli små i forhold
til flommer under nåværende forhold, men
i ekstreme flomsituasjoner kan vann-
føringen bli noe større enn den ville ha
blitt idag, men ikke større enn under de
opprinnelige forhold (før 1955).

Fiske

Det drives idag ikke fiske på den berørte
elvestrekning.

Jordbruk

Da dyrket mark langs elvestrekningen

ligger høyt i forhold til elva, vil vann-
føringsreduksjonen ikke ha betydning for
grunnvannstanden her. Virkningene på
lokalkiimaet vil også bli minimale, S-73
antyder en senkning av minimumstempera-
turen på noen ti-dels grader. Dette vil
ikke ha betydning for jordbruket.
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4.7.4 Leiråga

angvotnet
Tekniske inn re

De 4 inntakskonstruksjoneneblir alle
mindre sperredammerav betong som ikke
blir dominerendei terrenget.De utføres
veiløst,

#

Tverrslagetfor tunneldriftenblir
liggendenær Melfjordveien.De stein-
massene som ikke brukes til dambygging
(Storvatnet)eller veibygging,plasseres

1
samrådmed landskapsarkitektog tilsåes.
i tipp ved tverrslaget.Tippen utformes i

Alle brakker og hjelpeanleggforøvrig
MeitjordvegenIt fjernes og området ryddes etter avsluttet. 


anleggsdrift.
1i-
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II Inntak

Vannføringer

;

Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,forøvrigblir vannføringen

Høgtuvbreen sterkt reduserthelt ned til Langvatnet.

Det blir sværtSjelden overløp ved inn-
takene.

4.7.5 Trolldalen

Longvotnet
Tekniske inn rep

,,. Trolldalsvatnetforutsettesbenyttettil
dambygging(Flatisvassdammen,Storvass-,,

.- dammen). Forekomstenbefinnerseg på
 \. ..k begge sider av elva, men selve elveløpet^

0,/ blir ikke berørt. Det er erfaringsmessig
..N.---

% vanskeligå legge fram en detaljertplan
/ for et slikt massetak på forhånd,men.‘ s'., oo generelt kan sies at selv om terrenget

N -.... ~1...
i‘ o blir noe forandret,vil arronderingog
H tilsåingfjerne de mest synlige spor

II etter anleggsdriften.
II
1i
U Anleggsveien,som legges på nordsidenav
ii

elva, vil etter anleggsdriftensslutt bli
U Morenetok stengt og tilsådd.

Trolidals -

votnet

En moreneforekomstca. 2 km nedenfor,



5 MELFJORDOMRADET

5.1 Storvassåga

Tekniske inngrep

Storvassdammenblir en ca. 32 m høy
steinfyllingsdam. Lokalt blir dammen et
dominerendebyggverk i det småkuperte
terrenget,men den blir ikke synlig fra
bygda i Melfjordbotn.

Materiale til støttefylling,over-
gangs- og filtersonerproduseresfra et
steinbruddsom blir liggende under HRV,
mens morene hentes fra Trolldalen.Det
blir således ingen synlige massetak
forbindelse med dammen.

Anleggsveienfra Melfjordbotnvil bli
vedlikeholdt,mens hjelpeanle, forøvrig
vil bli fjernetog området ryddet opp
etter avsluttetanleggsdrift(Tek./0k.
plan Melfjord,bilag 3.2.1.3).
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Neddemt område. Vannstander

Av de 640 dekar som demmes ned består en
stor del av bart fjell og ur. Men det
finnes også partiermed relativthøy
planteproduksjon.I S-112 blir området
dog ikke karakterisertsom serlig verne-
verdig.

Det er ikke registrertfortidsminneri
neddemningsområdet (S-50).

På grunn av lav magasinprosent og serlig
pga, stor reguleringshøydei forhold til
fallhøyden,er forventetvannstands-
variasjonnoe vanskeligå forutsi.Men et
gjennomgående trekk vil vere at man vil
forsøke å holde høy vannstand så lenge
som mulig utover høsten og vinteren for
så å tappe raskt ned fram mot vårflommen.
Oppfyllingen vil også foregå noe raskere
enn f.eks. ved Flatisvatnet. Den vil
starte ca. 1. juni, og de fleste år vil
vannstanden nerme seg HRV ea, 15. juli.
Om sommerenog høsten vil så vannstanden
pendle over de øverste metrene for å

utjevne flomtoppene.



Vannføringer 


Fra dammen og ned til dalbotnenvil Stor-
vasselva bli tørrlagt.Men på grunn av
bekker fra øst og sør vil nederstehalv-
parten av vassdraget få relativtstor
restvannføring.Ved utløpet i sjøen blir
denne ca. 50% av naturlig.s- 86 gir
forøvrigen mer detaljertbeskrivelseav
vannføringsforholdenefør og etter
regulering.
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J5(›, 1 Storvatnet,som har relativtliten
neringsproduksjon,har en bestand av
småfallenaure som i S-62 karakteriseres3,3.

ga ...z.,
•• Storvatnet

\\
\k

som "mager til middels elvefisk".Denne
fiskebestandenvil ikke kunne naturlig

. foryngesetter regulering,men kan ev.
. ... holdes vedlike ved utsettingav fisk..   

N I øvre del av Storvassågablir også

i, fisketødelagt,mens restvannføringeni..
.. --.. nedre del skulle bli stor nok til å

o opprettholdeet visst fiske.
Ir

Reindrift

Området rundt Storvatnethar ingen
smrverdi for reindriften(S-63).Ved
vestenden av Storvatnetpasserer en
flytteleifor Strandtindenedistrikt,men
oppdemmingenvil ikke stenge for denne.
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flomperiodervil det en sjeldengang
(ca. hvert 3. år) bli overløp ved
Storvassdammen.Som oftest blir denne
flomvassføringenliten, men i en helt
ekstrem flomsituasjonvil flommen kunne
bli større enn den ville ha blitt ved
naturlige forhold.Vi regner imidlertid
ikke med at dette vil medføre skader
langs elvefaret.



.11 5.2 Melfjordbotn 
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Melfjord
botn

Tekniske inngre

Selve kraftstasjonenblir liggende i
fjell. Steinmassenefra stasjonshallenogdiverse tunnelervil ifølge opplysningerfra kommunen i det vesentligebli brukttil forskjelligeoppfyllings-og
planeringsformåli Melfjordbotn.
Eventuelleoverskuddsmasserplasseres i
en senkningvest for adkomsttunnelen.
Forøvrig vil kun kraftlinje,koplings-anlegg samt et mindre portalbyggblisynlig i kraftstasjonsområdet.Brakker oghjelpeanleggforøvrig fjernes etteravsluttetanleggsdrifti den grad det
ikke er sluttet avtale med kommunenom
evt. overtagelse.

Det ses videre fram til et samarbeidmed
distriktetnår det gjelder kai. Endeligeplaner for landingsplassfor vårt
spesialskiper derfor ikke utarbeidet.

Forøvrig vil hovedadkomstentil Melfjord-botn bli "Melfjordveien"fra Rana, somblir bygget som fylkesvei.

/1
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11
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II

II
II
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Andre virknin er

På grunn av plassmangelmå man regne med
at dyrket mark vil bli berørt ved
utvidelseav veien ned til kaia.

Vannforsynings-og kloakkanleggunder
anleggstidenutføres i samrådmed
kommunen.

De lokalklimatiskeendringervil ifølge
S-73 bli så små at de neppe vil hapraktisk interesse.Melfjordensom idag
er isfri hele året, vil også bli det
etter utbygging (S-122)."

ev. koi

il
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Av fagrapportene siteres til supplering av ovenstående framstilling:

Av reindriftsrapporten (S-158) utarbeidet av In -Lill Pavall,
Sigvart Renander o Hans Prestbakmo siteres fra avsnittet 3.3. -
Melfjordutbyggingen:

3.3.2 Tap o ulemEer for reindrifta

.3.2.1 Beite.

Storvatn-ma asinet vil medføre neddemming av 0,6 km2 beiteland.

Storvatnet ligger i bjørkeskogbeltet. På vestsida under de bratte

flåga er det bjørkeskog med urtemark (høgstauder). Det samme

bildet har en i dalen lengre øst. Ellers har en noe urtemark-

høgstaudeeng, mest i vest. I nordkanten av vatnet, der en har

bratte flåg og lier, samt rasmarker, er det mye urtemark, men

på grunn av at det her er svært bratt, kan en se bort fra den

sørvendte lia som beiteli.

På sørsida av vatnet dominerer blåbærlyngmark og kreklyngmark

sammen med bjørkeskog. Inne i mellom er det noe bjønnskjeggmyr.

Ellers dominerer greplyng-rabbesivheier bildet i sør.

I høgstaudebjørkeskogen er det svært mye skogstorkenebb, turt,

skogrøyrkvein, smyle og jamvel kvann og sløke.

Beiteregistreringa rundt vatnet viser at det er lite innslag av

lav, bare vel 4 %.

Beite som vil gå tapt er i første rekke sommer- og høstbeite.

Når det gjelder fordelinga på de ulike beitetyper vises til

vedlegg I.

Flatisdammen i Vesterdalen vil føre til neddemming av 3,4 km2

beiteland.

Det er fra før laget vegetasjonskart på 17,7 km2 for det prosjek-

terte magasinområdet. De dominerende vegetasjonstypene utenfor

morenene er høgstaude-bjørkeskog og blåbær-bjørkeskog med innslag

av kratt og eng.

På morene-områdene er de dominante innslaga: isolleie, fjellsyre-ø1

og sandmose-ør. Her er det også spor etter noe saltiav, islandslav.

og mørk- og lys reinlav på noen av elve-ørene.



Det er videre foretatt beitegransking med linjetaksering av

området (se vedlegg I).

Disse viser relativt lite innslag av lav, bare vel 6,5 %.

Bjørkeskog med innslag av vierkratt og rogn utgjør omlag 50 %

og urterik mark, bra myr cg snøleier vel 40 % av vegtasjonen i

magasinområdet.

Vel 20 % er impediment. Lendet er kupert og lunt.

Vel 70 % av magasinområdet har bra og meget bra beiteforhold.

Magasinet vil medføre at be.itet i de bratte liene ovenfor høgste

vasstand også i stor grad vil gå tapt på grunn av at de blir

utilgjengelige.

Rundt Bjørnfoss\iatn er det mye impediment og dårlig med beite.

I Norske fjellbeiter bind XIII har Lyftingsmo en beskrivelse

av beitene i området.

Pikhaugane og Glomdalstind med Kamplia.

Her pekes det på at vegetasjonen i dalsidene er meget frodig.

Det vises og til at rein i enkelte tider også har hatt vinter-

beite her.

Området har meget fine sommerbeiter for rein.

Området nord for Melfjord, Hanvikfjell - øverloftet - Svartistind,

er beskrevet i Norske fjellbeiter bind XIII.

Av Lyftingsmos beitegranskinger går det fram at heile 11 % av

vegetasjonen er snøleiesamfunn. Ellers er det en del lynghei.

Spesielt fine beiter er det på de såkalte loftene.

Det er antyda at her er sommerbeite for 400 - 500 rein.

Det kan videre nevnes at området Tverråga - Evendalen også

benevnes Reinvollan og at her er gamle reindriftsanlegg.

Langs traseen for Melfjordvegen har en foretatt registrering av

beite (se vedlegg I).

Registreringene viser varierende lende med gode livdforhold.

Største delen av traseen har bra og meget bra beiteforhold.

Anleggsvegen og maEsetak i Trolldalen vil legge beslag på

verdifulle beiter, i første rekke høstbeiter.

Når det gjelder anleggsområder, steintipper, brakkebyer m.m.

vil de i større og mindre grad legge besiag på beiteland, men en

har ikke foretatt beregninger over beitetap for de enkelte inngrep

Regulering av Austerdalsvatn, overføring av Leiråga til Storvatn

og takrenneprosjektet på nordsida av Melfjorden vil neppe ha

scr betydning når det gjelder direkte tap av beite.
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Distriktsgrensa mellom Dunderland reinbeitedistrikt og Strand-

tindene reinbeitedistrikt følger Glomdalen (Glomåga).

Rein tilhørende reineierne på Saltfjell beiter ved enkelte høver

i området mot Glomdalen, men det skjer i dag.ikke systematisk

utnytting av dette området.

Når det gjelder områdene lengre øst, Blakkådalen, nyttes disse

systematisk som sommerbeite.

En kan slå fast at det for Dunderland distrikt går det tapt

verdifullt reinbeite i forbindelse med magasinet i Glomdaleni

anleggsveger, anleggsområder, brakkebyer, steintipper m.m.

Men for reineierne som i dag har rein i distriktet (reineierne

på Saltfjell), vil det likevel medføre relativt små tap og

ulemper da områdene her ikke utnyttes systematisk.

Områdene på vestsida av Glomåga (deler av Strandtindene distrikt)

nyttes ikke systematisk i dag, men har tidligere fram mot slutten

av 50 åra vært utnytta som sommerbeite.

De nyetablerte reineierne i distriktet har bassert si drift på

at de i framtida skal utnytte heile distriktet.

De er også slik beitesituasjonen er i distriktet, nødd til dette.

For disse vil beitetap i forbindelse med magasinene i Storvätn

og Glomdalen, anleggsvegene, steintippene, brakkebyene m.m..kunne

få store negative konsekvenser.

.3.2.2 Trekk og flytting.

Områdene rundt Melfjordbotn Storvatn - Glomdalen består av

isbreer, steile, bratte fjellsider, daler med bratte forrevne

lier og mange bekker og elver.

Dette gjør at det meget vanskelig å flytte med rein her.

Trekk- og drivingsleiene for rein er'mange steder smale og

kronglete. Dette gjør at små inngrep som er uheldig plassert,

kan medføre Etore ulemper for reindrifta.

Tar en for seg Melfjordbotn, ser en at det er meget vanskalig

å komme med rein fra områdene ser for til områdene nord for fjorder

Tidligere har det vært gamle flytteleier over Storvatn samt vest

for vatnet. Regulering av vatnet samt dammen, vegen, m.m. vil

totalt sperre disse leier.

Det går også ei gammel flyttelei lengre øst, rundt vatnet og

over Storvasstind. Denne leia er lengre enn de andre og den vil

og:;å bli berørt av ,,Ielfjordvegenog kraftlinjene.
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Det er etter dette klart at for reineirne i Strandtindene

blir flytteleiene rundt Melfjordtotn praktisk talt stengt.

Dette kan i verste fall bety at området nord for Melfjorden

bare kan utnyttes ved økt arbeidsinnsats og store kostnader,

for eks. bruk av ferge for flytting av rein eller utbygging av

ny flyttelei.

En vil peke på at det ved eventuell utbygging i Melfjorden

må bygges/utbedres ny flyttelei for rein rundt Melfjordbotn

og opp til områdene nord for Melfjorden. En har ikke sett på

mulighetene for dette i marka og kan derfor ikke komme med

forslag til trase for ei slik lei.

En vil og nevne at tverrslaget ved Tverråga vil komme i et

område der det er en gjerdeplass.

Når det gjelder Dunderland distrikt vil anleggene og dammen

Glomdalen sperre ei gammel flyttelei som går forbi Bjørnfossvatn

eg opp Vesterdalen til Glommen.

Trekkmulignetene for reir langs Glomåga blir sjelsagt også

påvirka av anleggene.

Anleggene i østenden av Glomvatn, steintipper, brakkeby,

riggområde m.m., vil delvis stenge gamle flytte- trekk- og

drivingsleier som går her.

For den reindrift som utnytter Dunderland distriktet i dag,

betyr disse inngrepene relativt lite for driving og trekk.

Dette kommer av at inngrepene skjer i utkanten av bruksområdene.

Isen på magasinene i Glomdalen og Stcrvatn vil bli usikker

og farlig og rein som trekker over isen kan lett gå tapt.

Dette gjelder spesielt for magasinet i Glomdalen der det

naturlige trekk av rein vil gå over isen.

3.3.2.3 Sperreeffekt av Glomåga og Blakkåga.

Glnmåga danner grense mellom distriktene Dunderland og

Strandtindene. Regulering av elva vil medføre tørrlegging

nedenfor damstedet. Dette kan medføre trekk av rein fra det ene

til det andre distrikt og dermed fare for sammenblanding og

merarbeid.

ELlakkga blir også tørriagt nedenfor inntaket for tunnel til

Storvatn. Dette vil gjøre at reinen kan trekke friere over elva.

Arbeidet med eamling av rein vil på grunn av dette bli mer arbeids-

krvende
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.3.2.4 Klima

kalde perioder på høsten vil det kunne bli tåkedannelse over

magasinet i Glomdalen, noe som kan medføre økt rimdannelse på

beitene.

.3.2.5 Uro i anleggstida.

Anleggstida er planlagt til å strekke seg over 7 år.

Det er klart at i de områder der det foregår anleggsvirksomhet,

er det ikke mulig å drive reindrift og få reinen til å holde seg.

Anleggsvirksomheten ved Storvatn, ved dammen og tverrslagene

i Glomdalen, ved takrenneprosjektet nord for Melfjorden samt

ved bygging av diverse veger vil gjøre det vanskeligere for

reineierne i Strandtindene distrikt å bruke beiteområdene nord

for Melfjord. Reinen vil sky områder der det foregår aktiviteter

samtidig som aktiviteten medfører problemer for arbeid med reinen.

For reineierne som utnytter Dunderland distrikt vil anleggs-

virksomheten neppe bety mye når en ser bort fra inngrepene som

skjer i Blakkådalen som er et sentralt sommerbeiteområde.

Anleggsvegene vil, dersom de ikke blir stengt for almen

motorisert trafikk under og etter anleggstida, føre til økt

trafikk av mennesker inn i beiteområdene. flette kan medføre

ulemper for reineierne på grunn av ødelagt beitero. En vil her

spesielt peke på Melfjordvegen som blir heilårsveg cg går tvers

gjennom deler av Strandtindene distrikt.

.3.2.7 Ringvirkninger

For reineierne i Strandtindene distrikt vil eventuelle utbygginger

medføre større press og snarere nedbeiting av de deler av

distriktet som ligger ør for Melfjorden, dersom utbyggingene gjør

at det ikke blir mulig for dem å utnytte områdene nord for fjcrden.

Dette kan i verste fall føre til for sterk slitasje på områder

som nyttes som vinterbeiter.

3.3.3 Kraftlinjer

Eventuelle utbygginger medfører bygging av flere store over-

føringslinjer gjenncm områdene. Det er klart at linjene og

anleggsvirksomheten i forbindelse med dem, vil medføre store

tap og ulemper for reindrifta.



4 4

En vil her spesielt peke på at linjene fra Melfjordbotn og

østover i stor grad vil forsterke problemene for reindrifta

i Strandtindene diEtrikt.

En har ikke hatt høve til å se på linjetraseene i marka og kan

derfor ikke uttale seg mer konkret om dette.

3.3.4 Sammendrag.for Melfjordutbin,Ea

Ei eventuell utbygging vil medføre:

Tap av verdifulle sommerbeiter i Glomdalen.

Sperring og innsnevring av flytte- drivings- og trekkleier

i området Storvatn Glomdalen som gjør utnyttelsen av beite-



områdene nord for Melfjord vanskelig.

Sperring av gammel flyttelei gjennom Vesterdalen.

Redusert sperreeffekt av Glomåga og dermed dårligere distrikts-

grenser og økt fare for sammenblanding av rein fra de to

distrikter.

Redusert sperreeffekt av Blakkåga og dermed merarbeid ved

samling av rein.

Fare for rimdannelse på beitene i Glomdalen.

Tap ay rein på grunn av usikker is på magasinene.

Anleggsvirksomhet som skaper problemer for flytting og

utnytting av Strandtindene distrikt.

ødelagt beitero i anleggstida.

Forstyrrelse av almenheten dersom anleggsvegene blir åpne for

almen ferdoel under og etter anleggEperioden.

Skader og ulemper ved bygging og drift av kraftlinjer.

Merarbeide for reineierne.

En kan slå fast at for den reindrift som i dag drives i

Dunderland distrikt, vil ei eventuell utbygging i.Melfjord etter

de framlagte planer, få relativt liten betydning.

Størst negativ virkning får en i forbindelse med inngrepene

Blakkådalen for denne reindrift. Men driftsmulighetene i

Dunderland distrikt blir redusert.

For reindrifta i Strandtindene di2trikt vil ei eventuell Melfjord-

utbygging meføre tap av beiteland, innsnevring cg sperring av

fLytte- trkk- ug dri'vings.leier og dermed store vansker og

,.Dstnader med å utnytte beieemrå.j ne nord for ,Jelfjord.



4. SLUTTKOMMENTAR

En må regne med at reinen gjennom de siste 9000 år på ulike

måter har utnytta beitene i Saltfjell-/Svartisområdet.

I første omgang var det ste,inalderjegeren som fulge etter

villreinflokkene mellom sommer- og vinterbeitene.

Da etterspørselen av produktene fra reinen blei så stor at

villreinen forsvant, gikk jegeren/samen over til å bli nomade

som eide og dt9Piv sin rein mellom ulike sesongområder.

Etter hvert kom også andre inn og tok landet i bruk: Dalen blei

kolonisert. -Samfunnene utvikla seg, der kom veger, turisthotell,

jernbane, masseturisme, forsvarsaktiviteter, kraftutbygging og

mye mye mer. Bit for bit har det som er grunnlaget for reindrifts-

næring og en livskraftig reindriftskultur, smuldra bort.

Ser en, når det gjelder Saltfjell - Svartiscmrådet, framover,

dukker nye planer opp:

De aktuelle kraftutbygginger.

Forsvarets planer om skytefelt i Bolnaområdet.

Omlegging av vegen over Saltfjellet.

Turistutbygging/hytteområder.

Gruvedrift. '

En må stille spørsmålet:

Kan reindrifta og reindriftskulturen i Saltfjell Svartisområdet

overleve dersom en ikke er villig til å si stopp for mye av dette?

Skal reindrifta og reindriftskulturen i området overleve og

framtida forvandle fjellviddas karrige ressurser til mat, må

grurnlaget for næringa bevares.

Det er ikke nok at samfunnet gjennom lovgiving og offentlige

utredninger uttaler at grunniaget for reindriftsnæringa skal

sikres, det må og vises i handling at en.er villig til å gjøre

dette.

For Nordland reinbeiteområde spiller reindrifta i Saltfjellområdet

en viktig rolle, og kraftutbygginga vil ramme en av de største

bruksgruppene i. fylket. Området omfatter ncen av de beste rein-

beitedistrikta i et fylke som ellers har usikre beiteområder

(usikre vinterbe.-Lter).
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Reinbruksgruppene i Saltfjellområdet har en sentral del av

reindrifta i Nordland, både når det gjelder antall, rein og

personer tilknytta reindrifta.

For reindriftskulturen og reindriftsmiljøet i Nordland er

disse bruksgruppene med på å skape et variert fagmiljø og

kulturbilde. Inngrep i Saltfjellområdet vil derfor ikke bare

gå utover de berørte driftsgruppene, men også reindrifta og den

samiske kulturen i heile Nordland fylke.

For fagmiljøet og den samiske kulturen i fylket vil det være

et stort tap om naturgrunnlaget for reindrifta på Saltfjellet

blir ødelagt.

For de reindriftsfamiliene som bor i Lønsdalen, er reindrifta

den eneste leveveien, og de har bassert framtida si på den.

Å ta næringsgrunnlaget fra disse menneskene er ikke det samme

som å sette en person i omskolering 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 og fagkunnskapen i reindrifta kan ikke

føres videre og utvikles på museum og gjennom kurs og skolering.

Både kulturen og fagkunnskapen må ha et næringsgrunnlag å bygge

på. Om næringsgrunnlaget går tapt, vil samekulturen ha dårlige

vilkår for å føres videre. Cette vil ikke •are gjire reindrifts-
_

samenes liv fattigere, men det vil gjøre heile vårt samfunn

fattigere.

5. KORT SAMMENDRAG

For den reindrift som i dag drives i Saltfjell Svartisområdet

er der klart at Saltdalsutbygginga er den som vil få de største

negative følger for næringa: der vil kjerneområdet for reindrifts-

gruppa på Saltfjellet bli ødelagt. Dette vil sammen med de-

utbygginger og inngrep som fra før er i området, gjøre det

umulig å drive ei velordna reindrift i området Semska Kjemåvatnt

framtida.

Beiarn- og Ranautbygginga vil og gå sterkt ut over sentrale

beiteområder for gruppa: Den første ut over høst- og vinterbeiter,

den andre ut over vinter- høst- og sommerbeiter. Dette er

marginalområder (områder som er bestemmende for hvor mye rein

som kan være i et større område) for reindrifta på Saltfjellet.
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For reindrifta i Strandtindene distrikt vil Melfjordutbygginga

gjøre en framtidig utnytting av de deler av distriktet som

ligger nord for Melfjorden, vanskeligere og medføre tap av

verdifulle sommer- og høstbeiter samt sperre sentrale flytteleier.

I de deler av Glommen distrikt som blir sterkest berørt

av prlanene for Glommenutbygginga, drives ikke organisert

reindrift i dag.

Men Glommen reinbeitedistrikt vil bli sterkt redusert sOm rein-

beitedistrikt: Sentrale sommer- og høstbeiter går tapt, flytte-

og drivingsleier sperres og flytting mellom ulike deler av

distriktet vanskeliggjøres.

Svensk reindrift i Saltfjellområdet vil bli berørt ved at

faren for sammenblanding med ncrsk reindrift øker.

Det er nødvendig at de inngrep som her er planlagt, ses 1 sammen-

heng med de tnngrep som tidligere er gjort i disse områder og

ikke vurderes isolert og bare som enkelt ros ekter.

Et inngrep kan som enkeltinngrep kanskje ikke bety så mye, men

når det ses i sammenheng med andre, kan betydninga bli katastofal:

Det kan være det inngrep som er utslagsgivende og kan gjøre

reindrift umulig i et område.

ønsker en å bevare reindrifta og reindriftskulturen 1 Saltfjell -

Svartisområdet, må de planlagte inngrep og utbygginger i området

reduseresK

Hans Prestbakmo har gitt en utredning over inngrep og aktiviteter i

reinbeitedistriktene i Saltfjell/Svartisenområdet 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 her hatt rsindrift ellers i landet.

Det dominerende trekk ved reindrifta her var tidligere.'flytting

mellom vinterbeiter i Sverige ag sammerbeiter i Norge.

På kysten blei det ag drevet heilårsdrift fram mot 1960.

dag drives reindrifta her også som heilårsdrift.

Det er to reindriftsgrupper som har beiterett i Saltfjell/Svart-

isområdet„ 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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Inngrep og aktiviteter i beitelandet har bl. a. ført til:

Tap av beiteland på ulike måter

Sperring og innsnevring av trekk- og flytteleier

Ura i beitelandet

Merarbeid for reineierne

Tap av dyr

Ringvirkninger til andre distrikt.

Inngrepene og aktivitetene i Saltfjell/Svartisområdet er mange:

Kolonisering av innlandet

Landbruksutviklinga

Veger og jernbane

Gruvedrift

Hyttebygging, turisme og friluftsliv

Kraftutbygging.

Inngrep i beiteområdene i Sverige har i stor grad redusert

mulighetene for reindriftsgruppa på Saltfjellet.

Det er vanskelig å si hvor mye rein det er plass til på vinter-

beite i Saltfjell/Svartisområdet, men det er sannsynlig at

inngrep og aktiviteter i området kan ha redusert kapasiteten.

med mellom 15 og 25%.

De inngrep og aktiviteter som har medført størst reduksjon er;

kraftutbygginger i Glommen distrikt og jernbane, veger,

hytter, hotell og utfart i Harodal distrikt,

Det er inngrepene og aktivitetene i vinterbeitelandet som

har vært størst og har medført de største tap og ulemper„

Usikkerheten og'risikoan ved at valgmuligheter i ulike vinter-

beitesituasjoner går tapt, betyr mye. bet er grenser for
P,

hvor mange inngrep og aktiviteter som kan tåles-i et distrikt.

Av utredningen av mars 1981 om virkninger på vegetasjonens vassfor-
syning som følge av vasstandssenkning etter regulering av Ranaelva,
Røvassåga, Saltdalselva og Beiarelva (landbruksrapporten, S-160),
utarbeidet av Bir9er 0£sahl, Ben t nerud Albert Swift, siteres
fra forholdenei Røvassågaetter saMløpmed Svartisågå(også'Omtalt
under Nord-Ranautbyggingen)følgende:
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1.1
2. Røvassåga. 49

a. Pøvassdeltaet (bilag 1, kartref. S-42036 og S-42037).

Vdnnstandsenking i cm etter regulering av Røvassåga etter samløp med Svartis-

åga er beregnet til:




juni jult august
Nedre kvartil 0 10 60
median 5 40 60
øvre kvartil 10 75 23

Det foreligger ingen opplysninger om jordart. Arealet ligger omkring sam-

løpet mellom Røvassåga, Blakkåga og Svartisåga. Det er 9 jordbrukselen-

dommer i drift i området, og det rPgnes at disse har ca. 2500 dekar dyrka

og dyrkbr jnrd. Da er også skogen på deltaet regnet med. Det blir lågere

vannstand om sommeren og høgere om vinteren. På årsbagis blir endringen

elvevannstand liten, men flomtoppen blir mindre.

Utvalget antar at de lAgeste arealene vil ha fordel av den forholdsvis

beskjedne senkingen. De noe høgere arealene vil kunne få redusert den

kapillære vannforsyning til rotsonen i vekstsesongen. Arealer som har

vatningsbehov, vil anLakelig få dette behov forsterket ved en senking av

elvevannstanden.

Som vist i tabell 5 er korrelasjonen mellom vannstand i rør I (elvevann-

stand) og de andre rørene noe forskjellig, men alltid positiv, og i

flere tilfelle meget sterk. Det er således klart at grunnvannstanden på-

virkes av elvevannstanden. I de tilfellene korrelasjonen er svak, skyldes

det myrene i området, og sig ned Litlrøvasslia som Lross avskjæringskanalen

påvirker grilnnvannstanden.

Økningen i elvevannstand om vinteren får neppe noen betydning fOr over-

vintrende planter, fordi vant,:tandeni alle tilfelle vil komme til A være

betydelig lågere enn om sommeren. For andre sider ved dette spørsmålet

vises til bilag 1.

b. Områder sum grenser til Blakkåga (kartbl. 197-5-4).

ti
Disse områdene vil påvirkes av senket vannstand i elva som nevnt ovenfor.
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Sluttmerknadene i utredningen er slik:

mandatet er det ikke forutsatt at en skulle avgi uttalelse om de enkelte

eiendommene. Det har videre vært en forutsetning at en skulle bygge uttalelsen

på foreliggende materiale. Eventuelle tilleggsundersøkelser med tanke på en

mer eksakt arealangivelse ville blitt meget tidkrevende, og de ville ha

sprengt tidsskjemaet som vi hadde for oppdraget.

Uttalelsen gjelder områdene i Røvassdalen, Dunderlandsdalen, Saltdalen og

Beiardalen, og en viser til foranstående spesifiserte oversikt for disse.

Misvær er ikke omtalt,bortsett fra grunnvannsobservasjonene på Brekke og

Kåsmovollen.

Skadene på de berørte arealene vil variere fra år til år. I nedbørrike år

vil en sannsynligvis merke lite, mens en i tørre år vil kunne få større

negative virkninger. For jordbruksproduksjonen totalt i disse distriktene

vil reguleringen ikke bli noe stort problem, men endel eiendommer vil kunnP

få betydelige ulPmpPr på enkelte arealer.

prinsippet er det mulig å bøte på tørkestader ved bygging av vatningsanlegg.

Dette vil hindre skade som følge av redusert grunnvannsnivå i veksttida.

Vatningsanlegg kan være arbeidskrevende, og dette må en ta hensyn til ved

vurdering av økonomien for det enkelte bruk der vatningsanlegg er et

aktuelt tiltak. Det gis statstilskott til bygging av slike anlegg, og

regulanten bør dekke fra 0 til 80% av grunneierens egne omkostninger, av-

hengig av kriterier om jordart, vannkapasitet og elvevannstandens virkning

på den kapillære vannforsyning til rotsonen. Det bør være fylkesagronomen

hydroteknikk eller enannenplanlegger som landbruksdepartementet kan godkjenne,

som vurderer disse kriterier. Under vurderingen skal det legges vekt på om

driften på eiendommen er slik at vatning vil være økonomisk forsvarlig

(se bilag 2).

Det må regnes med en heving av vintervannstanden etter reguleringen, men

denne hevingen er relativt moderat sett i forhold til høgvassføring

vassdragene sommerstid. Med de jordmassene en har, er det liten grunn til

å regne med at høgere vintervannstand vil føre til økt teledannelse. Slike

forhold må imidlertid vurderes nærmere ved et eventuelt skjønn.



Utvalgeter av den mening at skogbruksDroduksjonen neppe vil bli berørt av

vassdragsreguleringene,fordi skogen er mer fleksibelpå lengre sikr. En

ser imidlArtidikke bort fra at enkeltAmindre arealerkan bli mer tr-

En del lågtliggendearealer,bl.a. i Beiardalen,vil på den andre

sidenkunne få fordelerav senkingav elvevannstanden.Nøyaktigemålinger

av årringervil kunne gi noe informasjonom virkningenetter regulering.

En vil til slutt peke på behovAt for forundersøkelgeri forbindelsemed

kraftutbygging. Landbrilkethar store interesser Å ivaretaldngs vass-

dragene,og deL er nødvendigaL en har et tilstrekkeligvurderingsgrunnlag

for å kunne ta stillingtil reguleringensvirkningerfor produksjorenpå

aktuellearealer.

Fra uttalelseav 01.11.77 (S-128 utarbeidetav Erik Hansen ved
Fjordutvalgetog Jan Mathiesenved VHL i samarbeidmed Iskontoreti
NVE, Hydrologiskavdelingvedr. virknin er å vanntemeraturo
isforholdi Saltdalsf'orden Beiarn,Melf'ord Glomfjord framgår
det at det er rimelig å anta at Melfjordutbyggingenikke vil forår-
sake isproblemerav betydning.

Av Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk,Reguleringsundersøk-
elsenes utredningav januar 1979 (S-135),siteres for så vidt angår
Melfjordutbyggingen:

5.2. Karakteristikk av vassdra ene

5.2.1. Laksefrende strekning

Omlag 200 m ovenfor flomålet i Storvasselva ligger en foss som hindrer videre

oppgang av laksefisk. Det blir år om annet tatt noen få laks og sjøaure neden-

for denne fossen.

5.2.2. Innlandsfiske

Storvatn m/Storvasselva kan på grunnlag av vannkvaliteten karakteriseres som

middels næringsrikt etter norske forhold. Vatnet har små produktive arealer.

Eneste fiskeart var aure som hadde god tilvekst. Viktigste næringsdyr ved

prøvefisket var snegler, plankton og marflo. Bestanden syntes å være noe for

stor i forhold til næringsgrunnlaget, men ved riktig drift kan Storvatn bli et

brukbart fiskevatn dersom det ikke reguleres. Storvasselva har småfallenaure

av dårlig kondisjon. Storvatn og Storvasselva synes for tiden å ha liten be-

tydning i sportsfiskesammenheng. Lillevatn i Storvasselva er imidlertid et

populært utfartssted for befolkningen i Melfjordbotn.
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Flatisvatn og Austerdalsvatn er fisketomme.

Svartisvatn må på grunnlag av vannkvaliteten betegnes som næringsfattig. Dess-

uten er vatnet sterkt blakket av breslam. Vatnet har en stor bestand av sent-

voksende røye. Bestanden er spaltet, idet enkelte storfisk også finnes. Det

skal også finnes aure i vatnet, uten at arten ble påvist ved prøvefisket.

Fiskebestandene i Glomåga, Leiråga og Røvassåga ble i august 1976 undersøkt

ved hjelp av elektrisk fiskeapparat. Dessuten ble det utført prøvefiske med

to standard garnserier i Storrøvatn 17. august 1975. Resultatene er ikke

rapportert tidligere.

Leiråga og Røvassåga hadde klart vatn, men Glomåga var breblakket. En befar-

ing i Blakkåga på samme tid viste at denne elva var så sterkt breblakket at

el-fiske ikke kunne gjennomføres.

Storrøvatnet er ca. 700 m langt, og ligger i Røvassåga like ovenfor samløpet

med Blakkåga. Største dyp var ca. 3 m, og vatnet kan best karakteriseres som

to store kulper i elva.

I Glomåga ble 5 aure og en røye fanget ved el-fiske i et avstengt sideløp på

vestsiden like ovenfor samløpet med Leiråga. Fiske i hovedløpet ga ikke resul-

tat.

I Leiråga ble det fanget en liten aure av god kvalitet ved el-fiske i et om-

råde ovenfor osen. Elva lå vel til rette for aure, men resultatene av el-fiske

indikerer en meget tynn bestand.

I Røvassåga ble to områder prøvefisket, uten at en eneste fisk ble observert.

Et sideløp ble rotenonbehandlet uten at fisk ble sett. El-fiske i Røvassåga

aike ovenfor samløpet med Blakkåga ga også negativt resultat.

Prøvefisket i Storrøvatnet ga en fangst på 5 aure og 4 røye, hovedsakellg„fsmå-

fisk. Tidlig kjønnsmodning, dårlig kondisjon og overveiende hvitt kjøtt hos

begge arter indikerer for tette bestander av elvefisk av under middels kvali-

tet.

Undersøkelsene synes å indikere at næringsforholdene i Røvassåga, Glomåga og

Leiråga er for dårlige til å opprettholde fiskebestander som vil ha betydning

i sportsfiskesammenheng.



5.3. Virknin er av re ulerin en

Ved overføringen av Blakkåga, Tverråga og Glomåga til Melfjord vil nesten alt

brepåvirket vatn som i dag renner ut i Langvatn bli tatt bort. økt siktedyp

og høyere sommertemperatur vil ha positive virkninger for fiskebestanden i

Langvatnet.

Svartisvatnet skal ha vært et godt fiskevatn før 1940. Ettersom breen ved

Austervatnet trakk seg tilbake ble store vannmengder demmet opp i Austervatn-

et. For å hindre en flomkatastrofe måtte det lages en avløpstunnel fra Auster-

vatnet til Svartisvatnet. Dermed ble det tilførsler av kaldt, breblakket vatn,

noe som har virket sterkt negativt på fiskebestanden. Denne tunnelen vil nå

bli stengt, og muligheter for å få fiskebestanden i Svartisvatn opp på gammelt

nivå er tilstede. Dette avhenger bl.a. av hvor ofte tappetunnelen til Svartis-

vatn må åpnes i flomperioder.

Austervatnet og Flatisvatnet er fisketomme. Begge vatna har nylig kommet fram

av isbreen etter som den har trukket seg tilbake. Slike vatn er spesielt verdi-

fulle i vitenskapelig sammenheng, da de i uberørt tilstand gir god anledning

til å følge nykollonisering av flora og fauna i og omkring vatna.

Storvatnet vil bli regulert 78 m. I tillegg til den store reguleringen vil

vatnet bli tilført store mengder breblakket vatn. Det viktige næringsdyret mar-

flo vil forsvinne, og den øvrige bunnfauna vil utarmes. Storvatn vil derfor

bli verdiløst som fiskevatn etter en eventuell utbygging.

Glomdalsvatnet er idag ikke blakket. Ifølge tidligere utbyggingsplaner ville

vatnet bli så lite berørt av utbyggingen at RUN av prioriteringshensyn ikke

har utført fiskeribiologiske undersøkelser i vatnet. Ifølge den sist utgitte

utbyggingsplan (desember 1977) er det imidlertidplanlagtbygd en ventil i

tverrslaget ved Glomdalsvatnet. Denne åpnes i flomperioder, og breblakket

vatn slippes ut i Glomdalsvatnet. Da det er vanskelig å forutsi hvor store

deler av året vatnet vil forbli blakket, kan ikke skadene på fiskebestanden i

Glomdalsvatnet vurderes, men breblakket vatn er generelt svært uheldigfor

fisken og dens næringsgrunnlag.

Blakkåga og Tverråga vil bli tørrlagt nedenfor overføringsstedet, mens Røvass-

åga nedenfor samløpet med Blakkåga vil få klart vatn, fordi breblakketvatn

fra Blakkåga og Svartisåga fjernes. Også elvene nordvest for Langvatnet vil

bli tørrlagt nedenfor overføringsstedene. Glomåga vil få sterkt redusert vann-

føring. Storvasselva blir tørrlagt like nedenfor overføringsstedet, men et par

53



sideelver vil gi en begrenset vannføring. Fiskebestandene i elvene som helt

eller delvis tørrlegges vil bli sterkt skadelidende. I Røvassåga vil det

imidlertid bli tilstrekkelig vannføring til at det kan bli en betydelig bedre

fiskeproduksjon enn tidligere. Dette skyldes avløpet fra Røvatn kraftstasjon

og en viser i den forbindelse til vurderingen av Nord-Ranautbyggingen.

5.4. Muli_e tiltak for å redusere ne ative virknin er å fisket

Dersom Nord-Ranautbyggingen settes i verk, er det muligheter for at laks, sjø-

aure og sjørøye vil gå opp i Langvatnet. Dersom restvannføringen i Glomåga

blir tilstrekkelig stor, bør utløpet i Langvatnet samles i n kanal slik at

fisken kan gå opp i elva.

Lillevatnet i Storvasselva er som tidligere nevnt et populært utfartssted fra

Melfjo.vd. For å holde vannstanden på nåværende nivå kan det være aktuelt å

bygge en terskel ved utløpet. Et par andre terskler nedenfor Lillevatnet bør

også vurderes.

Glomdalsvatnet trues av tilførsler av breblakket vatn i flomperioder. Det bør

vurderes om den planlagte tappeventilen ved Glomdalsvatn kan plasseres et annet

sted hvor det breblakkede vatnet gjør mindre skade. Subsidlært bør det fast-

settes et manøvreringsreglement for flomvatnet ved Austervatn som tar mest

mulig hensyn til fiskeinteressene i området. Samme forholdet gjelder for Svart-

isvatnet. For å unngå at Svartisvatnet blir blakket av brevatn, er det viktig

at avløpskanalen fra Austervatnet stenges permanent.

Utsetting av yngel eller settefisk som kompensasjon for tap av produksjons-

arealer synes ikke realistiske. Dette skylder at produksjon av næringsdyr og

fisk av betydning ikke vil være mulig på grunn av for liten vannføring i de

gjenværende områdene. I elvene ovenfor overføringsstedene er elvene uproduktive

p.g.a lav temperatur og breblakket vatn.

5.5. Konklusjon

Melfjordutbyggingen medfører små negative virkninger på lakseførende vassdrag.

Mulighetene for innlandsfiske blir ødelagt i magasinene og i elvene nedenfor

magasinene og overføringsstedene. Innlandsfisket er imidlertid av liten betyd-

ning i de fleste områdene som blir berørt. Breblakket vatn vil gjøre skade på

Glomdalsvatn. I Svartisvatnet vil reguleringen kunne medføre at det igjen blir

gode forhold for fisk.
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(I
7. VURDERING AV DE BERØRTE OMRÅDERS VERDI — FISK

Ut fra en rekreasjonsmessig vurdering er Kjemåvatn, Saltdalselva, Lakselva,

Beiarelva, Ranaelva, Stormåga og Gåsvatna - Kvitbergvatn de mest verneverdige

fiskeområder. Kjemåvatn er et av de mest betydningsfulle fiskevatn i hele

Saltfjellregionen. Dette skyldes i første rekke lett atkomst, at det er lett

å få fisk av bra kvalitet og at det er fin natur. Den rekreasjonsmessige verdi-

en kan ikke kvantifiseres, men det er klart at den har økende betydning i

dagens stadig mer industrialiserte samfunn.

økonomisk (kjøttverdi, leieinntekter) er Saltdalselva, Beiarelva og Ranaelva

av størst betydning. Tilsammen representerer disse elvene en årlig verdi i av-

kastning av laks som tilsvarer ca. 2,5 mill.kroner. Ved en optimal utnyttelse

(bygging av fisketrapper, utsetting av fisk etc.) av produksjonsområdene i

disse elvene kan en regne med en årlig verdi i avkastning på 5-10 mill.kroner.

I tillegg til disse inntektene kommer verdien av fiskekortsalg, utleie av fiske-

rett og den aktivitet som sportsfiskerne fører med seg. 60-90% av elvenes

lakseproduksjon fanges i havet. Derfor vil ikke bare områdene langs elvene bli

berørt av disse reguleringene. De fjord- og kystområdene der det drives fiske

etter laks vil også bli berørt dersom reguleringene medfører skader på lakse-

produksjonen.

Fiskeribiologisk representerer de berørte vassdrag stort sett lite produktive

biotoper. I de tilfeller hvor mengden fisk er tilpasset næringstilgangen, be-

står fiskebestanden av fisk av utmerket kvalitet og størrelse. Dette gjelder

f.eks. Storglomvatn, Holmvatn, Gåsvatna og Stormdalsåga. Av de lakseførende

vassdragene er Tollåga, Lakselva i Misvær og delvis Ranaelva eksempler på pro-

duktive vassdrag. Beiarelva representerer helt spesielle biologiske forhold

p.g.a. de lave sommertemperaturer. Laksungenes vekst i Beiarelva er den lav-

este som er registrert i Norge. Lakselvvassdraget er spesielt fordi det er et

av de få større vassdrag i Nordland uten bestand av røye.
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Dersom reguleringene blir gjennomført etter foreliggende planer, vil Kjemåvatn,

Storglomvatn, Holmvatn, Lille Storglomvatn, Storvatn, Stormdalsåga, Lakselva

og Tollåga bli ødelagt som fiske- og rekreasjonsområder. Ranaelva er meget

utsatt for å bli ødelagt som fiskeelv p.g.a. at restvannføringen kan bli for

liten til at det kan utøves fiske.

Fiskeproduksjonen i de øvrige lakseførende vassdrag blir lite skadelidende

under forutsetning av et for fiskens vedkommende gunstig manøvreringsreglement.

Således vil avkastningen i kg fiskekjøtt kunne opprettholdes. Rekreasjonsverdi-

en i disse elvene kan imidlertid bli redusert fordi enkelte sportsfiskere

prioriterer områder hvor det ikke er foretatt tekriske inngrep. Dessuten blir

en del fiskeplasser i elvene ødelagt eller forandret.

De biologiske forhold i de berørte vassdragene blir forandret gjennom forand-

ringene i temperatur, vannføring og vannkvalitet.

magasinene vil det etter hvert bli lavere primærproduksjon, mens det i en

del av de lakseførende elvene kan bli økt primærproduksjon etter reguleringen.

Således vil det som idag er spesielt p.g.a. den biologiske produktiviteten bli

forandret ved regulering. Artsbalansen, både av fisk og næringsdyr vil også

bli forandret ved slike inngrep både p.g.a. direkte overføringer av nye arter

eller fordi livsbetingelsene for de ulike arter fisk og næringsdyr blir for-

andret.

En prioritering av verneverdien av de berørte vassdrag vil måtte gjøres på

grunnlag av en kombinasjon av rekreasjonsverdi, økonomisk verdi og biologisk

verneverdi.
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Rekreasjonsmessig og økonomisk peker de største lakseførende vassdrag, Saltdals-

elva, Beiarelva og Ranaelva seg ut, mens Kjemåvatn peker seg spesielt ut når

det gjelder rekreasjonsverdi. Biologisk representerer de nydannete vannene i

nærheten av isbreene spesielle verdier. Det samme gjelder Beiarelva, som peker

seg ut p.g.a. den ekstremt lave veksten hos ungfisk av laks. Lakselva i Misvær

og Tollåga i Beiarn peker seg ut p.g.a. en forholdsvis høy produktivitet.

Lakselvvassdraget peker seg også ut som et av de få vassdrag uten naturlig

bestand av røye.

Ut fra et brukersynspunkt er det imidlertid naturlig å prioritere Saltdalselva,

Beiarelva m/Tollåga og Ranaelva som de mest verneverdige av de berørte lakse-

førende vassdrag. Når det gjelder innlandsfisk er Kjemåvatn, Gåsvatna, Kvit-

bergvatn og Stormdalsåga de mest verneverdige(

1/

Av utredningens viltbiologiske del siteres:

2.4.1. Registrerte viltverdier

Det er ikke foretatt spesielle vilttellinger eller -registreringer i de områdene

som direkte berøres av utbyggingsplanene. Opplysningene i dette kapitlet er

tatt fra viltområdekartene for Rana og Rødøy, befaringer, direkte kontakter med

Rødøy viltnemnd v/Herman Abelsen samt bruker- og hjorteviltrapporten.

følge viltområdekartet for Rødøy, har en et elgtrekk fra Gjervalvatnet i Rødøy

- langs Gjervalelva Storvassåga (derfra deler det seg i to grener).

Storvatnets sørside - Glomdalen

Tindvatn - Leirådalen.



58

Elgstammen i Rødøy er av forholdsvis ny dato. Elg ble første gang observert i

Rødøy for 25 år siden. I dag har en fast bestand av elg ved Gjervalvatnet og

utover langs sørsida av Sørfjorden. Streifdyr forekommer flere steder i kommunen.

Første gang det ble tillatt felt elg i Rødøy var i 1978 (Herman Abelsen pers.

medd.).

Områdene ved og omkring Storvatnet er av viltnemnda avmerket som helårsområde

for li- og fjellrype. I følge brukerundersøkelsen blir områdene rundt vatnet be-

nyttet en del til småviltjakt, men på langt nær i samme grad som deler av Rana

og Saltdal. I følge Herman Abelsen er det mest ranværinger som jakter i de øst-

ligste deler av Rødøy. I Rødøy drives det mest småviltjakt i fjellområdene fra

Melfjorden/Værangsfjorden og nordover (midt i kommunen). Det er da hovedsakelig

fjellrype det jaktes på.

Både hare- og orrfuglbestanden i kommunen er liten.

Oterbestanden i Rødøy er redusert. For 15 år siden var det oter i de fleste

fjordområder. De indre deler av Melfjorden regnes ikke for å være noe typisk

oterområde (Herman Abelsen pers. medd.).

Vegetasjonsforholdene i Vesterdalen/Glomdalen tyder på at de nedre deler av dal-

føret, nedenfor Tverråga, har en viss verdi som vinter- og hekkeområder for li-

rype. øverst opp mot Flatisvatnet (Bjørnefossvatnet) er bjørkeskogen glissen

og lågvokst. Dette, i kombinasjon med store snømengder vinterstid (Elven 1978),

gjør at Glomdalens øvre deler har liten eller ingen verdi som vinterområde for

lirype. Områdene opp mot Flatisvatnet er generelt vurdert som dårlige rypeom-

råder.

I følge brukerundersøkelsen blir det ikke drevet småviltjakt i øvre deler av

Glomdalen og i Vesterdalen. Det drives noe småviltjakt i Glomdalen opp til

Tverråga, rundt Glomdalsvatnet og i nedre del av Austerdalen.

Områdene rundt Austerdalsvatnet er også dårlige viltproduksjonsområder og her

drives det lite eller ingen småviltjakt.

De nedre deler av Blakkådalen (nedenfor Var'dogw-,jåkka) med sidedalen Bjellå-

dalen er et viktig vinterområde for elg, i følge viltområdekartet for Rana. I

disse deler av Blakkådalen ble det i mars 1976 observert i alt 14 elger. Et

viktig elgtrekk strekker seg langs Blakkåga mellom Blakkådalen og Røvassdalen.

Blakkådalen utgjør ett elgvald.
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Blakkådalen (fra Fingerbreen til Bjellågas utløp) og Bjellådalen er helårsom-

råder for lirype. Blakkådalen er i dag fredet mot småviltjakt.

Det er observert jerv i Blakkådalen - senest høsten 1978. Dalføret antas å være

av betydning for jervbestanden i Saltfjellet.

Blakkådalen var tidligere en "bjørnerik" dal.

2.4.2. Virkninger av en utbygging

En vil først ta for seg de planlagte magasin.

Ved Austerdalsvatnet vil ei oppdemming på 4 m demme ned ca. 500 da. Dette er

arealer som tidligere har vært naturlig neddemt. Viltproduksjonen i vatnets

nærområder er ubetydelig og oppdemminga vil derfor være av liten negativ be-

tydning for viltinteressene.

Flatisvatnet. Den planlagte oppdemming av Bjørnefossvatnet vil legge omlag

3,4 km- under vatn. Ca. 2/3 av dette arealet har fattig vegetasjon (fjellvege-

tasjonstyper, pionervegetasjon m.m.). Rik vegetasjon utgjør ca. 16% (Aune og

Kjærem 1978c). Viltproduksjonspotensialet i det planlagt neddemte området er

svært lite. De noe mer produktive områder, sett fra viltsynspunkt, vil bli spart.

Dette er liene på øst- og vestsida dalføret nedenfor Bjørnefossvatnet. Her har

en større bjørkeskogsområder av høgstaude-, lågurt-, blåbær- og storbregnetypen.

Innslaget av vier er også betydelig sine steder. I tilfelle regulering, blir

mindre forekomster av disse typene satt under vatn (Elven 1978).

dag er det ett elgvald i området. Dette valdet omfatter Austerdalen, Glomdal-

en og Vesterdalen.

Ved Storvatnet vil 640 da. bli neddemt i forbindelse med det planlagte magasin.

Rike vegetasjonstyper utgjør ca. 44% av dette arealet (Aune og Kjærem op.cit.).

Storvatnet ligger i bjørkeskogsbeltet. Den planlagte oppdemminga på 27 m vil

legge beslag på høgstaudebjørkeskog i den bratte nordøstsida av vatnet og noe

høgstaudeeng. På sørvestsida av Storvatnet vil arealer med blåbærbjørkeskog og

greplyng - rabbesivhei bli satt under vatn. Dette vil redusere hekke- og vinter-

områdene for lirype lokalt. Fjellrypa vil også få sitt leveområde redusert fordi

den under ekstreme værforhold trekker ned i bjørkebeltet.

Storvatnområdets verdi som småviltjaktområde ventes ikke å bli særlig redusert.



I følge Jonasson (1976) vil en reduksjon i vassføringen nedstrøms i et magasin

generelt føre til at elvekantvegetasjonen gradvis forandrer seg. På de øvre

deler av elvestrendene øker innslaget av trær og busker, mens tallet på urter

og grasvekster går ned. Lyselskende og konkurransesvake arter vil gå tilbake.

Den positive gjødslingseffekten av vårflommen vil ta slutt og arter som har nytt

godt av denne, vil med tiden"gå tilbake. Jorda på tidligere oversvømte areal

vil bli surere, plantenæringsstoffene vaskes ut og en får utviklet et podsol-

jordsmonn. Elvekantvegetasjonen vil som følge av dette på lang sikt få redu-

sert mangfold og bli mer ensformig.

Redusert vassføring i Blakkåga vil på lang sikt kunne gi vegetasjonsforandring-

er i de nærliggende områder til elveleiet. Mer eller mindre tørrlagte elvestrek-

ninger kan føre til at grunnvannstanden senkes langs elva. Omfanget av dette

avhenger av topografi, jordsmonn og vegetasjon.

Hvilke virkninger dette har på viltet er vanskelig å si. I en flat U- dal vil

virkningene kunne bli mer omfattende m.h.t. areal enn i en trang V-dal som f.

eks. Blakkådalen. Vegetasjonsforandringene skulle kunne øke vinterbeitene til

elg f.eks., samtidig vil elgens sommerbeite reduseres. Vinterbeitene for lirype

vil økes. Det samme er tilfelle for hare.

I Blakkåga vil normalvassføringen bli sterkt redusert fra Var'dogaskjåkka og

nedover til samløpet med Røvassåga. De antatte virkninger av dette er nevnt

ovenfor. Blakkåga går flere steder stor og stri, spesielt i nedre deler slik

at redusert vassføring vil være positivt for elgens forflytninger. Vinterstid

vil dette gi tidligere islegging. Dette kan lette trekket av elg mellom Blakkå-

dalen og Røvassdalen.

Virkningene av redusert normalvassføring i Glomåga antas å bli noenlunde de

samme. M.h.t. de andre elvene som blir regulert Tverråga, Knabbåga, Glomdals-

elva, Tverråga, Leiråga, Matmoråga, Ytre Stelåga, Indre Stelåga, Storvikåga

og Storvassåga er virkningene på viltet vanskelige å forutsi. På lang sikt vil

en nok også her kunne forvente vegetasjonsforandringer, men disse trenger ikke

nødvendigvis å bli av negativ karakter.

Den 18,5 km lange Melfjordvegen vil krysse det før nevnte elgtrekk mellom Rana

og Rødøy. En forventer ikke at dette vil bety noe for opprettholdelsen av elg-

bestanden i Rødøy. Rødøys elgbestand trekker i dag i større grad innen kommunen.

Virkningene av vegen vil ellers avhenge av bruken av den og vegtrase'ensplasser-

ing i terrenget i forhold til trekkvegen.
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rileggsvegenfra Leiråmo til Trolldalen vil berøre områder med gran- og bland-

ingsskog. I dag er det ett elgvald i området.

knleggsvegen til Flatisvassdammen strekker seg fra enden av den kommunale vegen

langs Glomåga og vil ha sidegrener til tverrslag ved Tverråga og Glomdalsvatnet.

Veglengde til Flatisvassdammen blir ca. 10 km. Vegen er nødvendig for driften

kraftverket (NVE 1978). Vegen opp til Flatisvassdammen vil til dels legge be-

slag på høgstaude- og gras/urterik bjørkeskog spesielt i de nedre deler. Dette

2r sommer- og vinterbiotoper for elg og lirype. To elgvald ligger i området der

3.n1eggsvegener planlagt bygd.

Sidevegen til Austerdalen vil bli lagt i områder med lyngrik bjørkeskog. Skade-

virkningene vil bli minimale og vil begrense seg til vegens nærområder.

kt ferdsel og forstyrrelser i tilknytning til anleggsvegene vil generelt ha

negativ virkning på dyrelivet i vegenes nærområder - jfr. kap. 2.1.2. S. 75 og s.76

Stenging av anleggsvegen til Flatisvassdammen for allmenn ferdsel bør vurderes

både under og etter anleggsperioden. Glomdalen vil bli mindre benyttet som som-

mer- og vinterområde for elg i anleggsperioden p.g.a. forstyrrelser av anleggs-

virksomhet i forbindelse med steinbrudd, brakker og tipper ved Tverråga, dam-

og vegbygging. Erfaringer viser at elgen i slike avsidesliggende områder er svært

sky. Bjørkeskogsområder av verdi for lirype vil også båndlegges og økte for-

styrrelser vil kunne nedsette produksjon (jfr. kap. 2.1.2. s. 75). Det samme

vil kunne inntreffe i forbindelse med liknende anlegg ved Glomdalsvatnet og

Austerdalen. Slike anlegg (tipper, brakker m.m.) bør plasseres konsentrert og i

områder med enten liten botanisk og/eller zoologisk produksjonsverdi.

Leiråga og Glomåga er planlagt overført til Storvatnet i Rødøy. Redusert vann-

tilførsel og endret flomforløp vil gi virkninger for deltaområdet i vestenden

av Langvatnet i tilfelle normal vannstand ikke blir opprettholdt. Et slikt våt-

marksområde har stor biologisk produksjon både når det gjelder dyre- og plante-

liv. Endringer i vassføring vil kunne redusere denne. I landsplanen for myr-

reservater er området foreslått fredet som myrreservat/fuglereservat etter

naturvernloven (Buset, udatert). I følge Moksnes og Vie (1977) har området stor

verdi som hekkeområde for en rekke fuglearter, spesielt vadefugl og ender.

Deltaet har også betydning som oppsamlings- og rasteplass for ender og vadere

på trekk.



Melfjorden vil få langt større ferskvannstilførsel enn i dag (NVE 1978). Dette

må på lang sikt antas å endre livsmiljø og næringstilgang for sjøfugl og patte-

dyr (f.eks. oter og steinkobbe) i indre deler av Melfjorden. Disse forandringene

trenger ikke å bli av negativ art for disse dyregruppene.

Glomdalen, nedre deler av Vesterdalen, Austerdalen og i Storvatnområdet bør

det etableres et forsterket jakt- og fiskeoppsyn for å øve kontroll med jaktut-

øvelse og ferdsel i de områder som i forbindelse med utbyggingens anleggsveger

blir lett tilgjengelige.

2.4.3. Konkluslon

Oppdemmingen av Austerdalsvatnet vil være av liten negativ betydning for vilt-

interessene. Flatisvatnet vil demme ned 3,4 km2 svært lite viltproduktive om-

råder. De antatt beste områder for lirype vil bli spart. Ved Storvatnet vil opp-

demmingen redusere lirypas hekke- og vinterområder lokalt. Områdets verdi som

småviltjaktområde ventes ikke å bli nevneverdig redusert. De planlagte overfør-

inger vil på lang sikt gi vegetasjonsforandringer i kantområdene til elver og

bekker. Disse forandringene trenger ikke å bli av negativ art for viltet. Redu-

sert vassføring i Blakkåga vil på sine steder være av positiv verdi for elgens

forflytninger bl.a. elgtrekket mellom Blakkådalen og Røvassdalen. Traséen for

Melfjordvegen faller flere steder sammen med et elgtrekk mellom Rana og Rødøy.

Virkningene av vegen avhenger av bruken og den endelige plassering av vegen.

Anleggsvegen til Flatisvassdammen vil legge beslag på sommer- og vinterbiotoper

for elg og lirype. Steinbrudd, brakker og tipper ved Tverråga, dam og vegbygging

Glomdalen vil ha negativ virkning på dyrelivet i området i anleggsperioden.

Det samme vil til dels være tilfelle ved Glomdalsvatnet og i Austerdalen. Slike

anlegg bør søkes konsentrert og plassert i fattige områder m.h.t. vegetasjon

og dyreliv. Stenging av anleggsvegen til Flatisvassdrammen for allmenn ferdsel

bør vurderes. Redusert vassføring og endret flomforløp i Glomåga og Leiråga vil

kunne endre den botaniske og zoologiske.verdi av deltaområdet i vestenden av

Langvatnet. En sterk økning av ferskvannstilførselen til Melfjorden antas å
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endre livsmiljø og næringstilgang for sjøfugl og pattedyr (f.eks. oter, stein-

kobbe) i indre deler av Melfjorden. Det vil være behov for et forsterket jakt-

og fiskeoppsyn i vestre deler av Rana og østre deler av Rødøy både under og
ti

etter anleggsperioden.

,De viltbiologisk sett mest verdifulle områder (ut fra mangfold, produktivitet,

egenart m.m.) innen de deler av Saltfjell-Svartisområdet som berøres av utbygg-

ingsplanene, er Kvitbergvatnområdet med Harodalen, Tollådalen, de midtre og

øvre deler av Beiardalen, Gråtådalen, Blakkådalen, Stormdalen, Tespdalen, Bjøllå-

dalen og "Glåmdeltaet" i vestenden av Langvatnet. (Rebevagge er svært verneverdig,

men blir ikke omtalt her).

Li

Glåmdeltaet er verdifullt som hekkeområde og rasteplass for ender og vadere ogU

er foreslått fredet som fuglereservat/myrreservat etter naturvernloven.

11

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har i rapport av 13. mars
1981 gitt en vurdering av de planlagte vassdragsreguleringer
Ranavassdraget (S-157). Rapporten omtaler også noen av vassdragene
som utnyttes i Melfjordutbyggingen slik:

Både Svartisvatnetog Langvatnetmottar i dag betydeligetilførslerav

kaldt,slamholdigsmeltevannfra Svartisensom medførerat produksjonen

av alger er svært liteni disse innsjøene. Hoveddreneringensør- og

ostoverfra Svartisengår i dag via elvene Glomåga,Svartiselvaog

Blakkåga. IfØlge planlagtevassdragsreguleringer(Stor-Glomfjord-og

Melfjordutbyggingene),vil dette brevannetbli overførttil Storglom-

vatnetog Melfjorden. Dette vil endre vannkvaliteten betydelig i Svartis-

vatnetog Langvatnetpå grunn av mindre nedslamming,høyere temperatur

og bedre lysforhold i vannet, noe som bl.a. vil føre til gunstig økning

rvi' rryn-npyl av nlanter oa dur i disse innsjøene.
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De økte brevanntilforslenetii Meifjordenantas å gi negativeeffekter

for fjorden og de bemrte vassdrau,men def_teer problemersom ikke om-

fattbs av dnne 7,0rkeisen. le JLertd bc,)r,effklen av brevannover-

føringene fra Rana til:eifjordenunderskes n2rm6re. Disse overf(i)r-

ingenevil gi gode muiiheter tilå få dokumentert virkningenepå produk-

sjonsforholdenefcr bl.a. pZanktonou fLsk både som følge av redusert

brevanntilf(i)rseZ,eks. Evartisvatnetog Langvatneti Rana, og økt brevann-
U

tiljWsel eks. Storvatneti Alelfjorden.

Det  norskemeteorologiske institutt har i rapport av april 1977
(5-73) uttalt seg om mulige endringer i lokalklimaet ved vassdrags-
utbygging i området rundt Svartisen og Saltfjellet. Sammendraget
av de viktigste endringene lyder slik:

Med tanke på at 'ra.pportenskulle lesast av folk lokalt, er stoffet delt

opp etter geografiske skilje. For å gje eit betre heilkapssyn på ut-_

byggingane og for å korte ned oversynet mest mogleg, er dette samandrag-

et inndelt etter emne.

a. St erande kaldluft.

Om vinteren i klårt ver med lite vind vil det danne seg stagnerande

(roleg) kaldluft over islagde vatn. Teksta n£1.2.forfljeldsåleis

Dessutan vil og avgrense omtal-

en til å berre gjelde områda ovafor høgste regulerte vasstand, som

vi i det følgjande vil avkorte til HRV:

Dersom vatn blir regulert oppover, vil stagnasjonslufta bli liggjande

på eit høgare nivå enn tidlegare. Etter planane for desse utbygging-

ane vil Ramskjellvatnet bli regulert opp 7 m, Kjemåvatnet 24 m og

Storglomvatnet 44 m. Jamført meduregulerte tilhøve, vil lufttemperw:

turen bli Iågare. Ved HRV kan endringane bli av storleiksorden grad-

ar i alle fall for Kjemåvatnet og Storglomvatnet. Dette er under

føresetnad av at vasstanden er nær opp til HRV. Etter kvart som

vatna blir tappa ned utover vinterenlvil verknaden minke.

Flatisda=n og Stormdalsdammen er kunstige magasin. Regulerings

høgdene er respektive 40 m og 75 m. Det er ikkje urealistiskat luft-

temperaturen ved HRV ved full Stormdalsdam kan bli opp til 5-10O låg-

are enn under uregulertetilhøve. For Flatisdn~n blir verknaden

mindre, men også her er storleiksorden gradar. Verknaden ved HRV

blir mindre di lengre ned magasina blir tappa.

Fleire vatn blir ta-ppa til nedafor naturleg vasstand, Ramskjellvaltnet

33 m, Bogvatnet 36 m, Storglomvatnet 38 m og Storvatnet 78 m.

Lufttemperaturen ved 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 Storglomvatnet vil det truleg dreie seg om ti-

delar.
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Avk lin av lufta over kald vassflate.

På dei fleste dagane om sommaren vil vassoverflata vera kaldare enn

landet onkring. Nedste luftlaget over vatnet vil dermed bli kald-

are enn luftlaget over land. Når vinden stryk over vatnet, vil

vatnet ha innverknad ved at temperaturen går noko ned i eit belte

langs stranda.

For dei eksisterande vatna Storglomvatnet, Kjemåvatnet og Ramskjell-

vatnet vil verknaden ved den ulanlagde HRV kunne bli av storleiks-

orden ti-dels grader og beltet for innverknadtruleg av storleiksorden

ti-metrar (på lesida). For Flatisdammenvil truleg vernadenog bli av

storleiksordenti-delarmedan verkandenved Stormdalsdammenvil bli noko

større,kanskje 1 - 20 på varme dagar. Verknaden minkar med avstanden
fra stranda. Påverknadssonakan vel maksimaltbli av storleiksorden

hundre meter.

Lå are nattminimumstemeraturarom hausten ved reduks'onav vass-

f rin i elvar.

Endringanevil berre koma i klårt og stilt ver om hausten.

I nedste delen av Svartisdalen frå dalbotnenog nokre ti-metrar opp-

over, vil det kunne bli ein temperaturnedgang om natta på maksimalt

0,5. Ein tilsvarande nedgang er venta i Blakkådalen.

Lå are tem eraturar å runn av tidle are o oftare isle in .

Endringanevil berre koma i relativtklårt og stilt ver. Ranaelva,

Svartisåga,Glomåga og Blakkågavil isleggje seg tidlegareenn

dag på grunn av den planlagde reduksjoneni vassføringa. Dermed

kan nattminimumstemperaturen bli nokre tidels gradar lågare langs

elvane i tidsrommetmellom isleggingstidspunktetved redusert vass-

føring og isleggingstidspunktet ved den vassføringasom er idag.

(zSgrrevintertem eraturar ved redusert isareal.

I Nordfjorden vil ferskvassutsleppet gjera fjorden isfri. Dette kan i

klårt og kaldt vinterver føre til at temperaturen i lufta kan bli noko

høgre på dei'lågastliggjandeareala. Storleikenpå endringaer som

vanleg vanskeleg å talfeste. For dei mest utsette areala kan truleg

1 grad vera ein peikepinnpå storleikenav endringai dei nemnde ver-

situasjonene.
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f. Tåke.

Ramskjellvatnet,Kjemåvatnetog Storglomvatnetvil isleggjeseg nokre

dagar seinare om hausten. I tida etter naturlegisleggingstidspunkt

men før isen legg seg under regulerte tilhøve, blir det meir tåke i. klåre

netter med lite vind. Ofte vil denne tåka løyse seg opp utpå dagen. Der-

som isleggingaikkje skjer før ut i novembereller desemberer det større

sjanse for at tåka blir liggjandelenger. Det blir også meir tåke ved

Flatisdammenog Stormdalsdammenfør isen legg seg der.

På grunn av tilførsleav varmt magasinvatnvil Raudvassågagå open nedafor

det planlagdekraftverketog nedaforkraftverkai Saltdalenog Breiardalen

vil det og bli opne elvestykke..Etter ein modell er det rekna ut at det

blir omkring 15 frostrAyktilfellepr. år kl. 07 om morgonenpå desse sta-

dene. Det blir og frostrøytilfellei Stormdalenom hausten før isen legg

305 Over ragasinet

Ved lesing av denne rapportener det viktigå ha klårt føre seg at dei

endringanesom er omtala berre kjem i visse versituasjonar. Dermed

vil ikkje dei endringanesom er oppgjevne i denne rapporten vera gjennom-

snittsverdiar for til dømes ein månad.

Ofte i rapporten går uttrykket"klårt og relativt stilt ver" igjen,

slik som i. avsnitt a, c og d i dette samandr:agt. I klårt og rela-

tivt stilt ver blir det altså ofte klimaendringar ved vasskraftutbygg-

ing. Dersom ein med klårt ver meiner skydekke 3/8 eller mindre og med

relativt stilt meiner 2 Beaufort eller mindre, kan ein lesa kor vanlege

desse versituasjonane er av tabell 8.1.
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Tabell 8.1

Stasjon
"Klårt og rela-

Periode "Klårt" "Relativt stilt" tivt stilt"

Glomfjord 1957 - 75 28 87 24
ø Saltdal 1967- 75 22 93 20

Tabellen syner her kor ofte stasjonane har observert to ulike verele-
ment og kombinasjonen av dei ved observasjon kl 07. Tala er gjevne i %.

Klårt og relativt stilt ver utgjer berre am lag 20% av tilfella. Om

ei endring.ikkje gjer seg gjeldande i 80% av tilfella, men til dømes

medel set ned temperaturen 0,5°i dei resterande 20% av tilfella, vil

dette føre til ein nedgang av medeltemperaturen på 0,10 .

Oftast vil det vera medeltemperaturen som er best korrelert (viser saman-

hang) med planteveksten. Det hender og at ekstremtemperaturane kan vera

svært viktige, til dømes ved skadefrost.

	 P 

Utvalg for landbruksmeteprol_islorkning har i uttalelseav
22.11.76gitt en generell vurdering av kraftutbyggingens virkning
på jordbruket (S-59). Det vises her til mulighetene for økt frost-
fare for Glomåga, men at de generelle værforholdene kan være av-
gjørende for dette spørsmålet. Det vises også til at senkingav
vassføringen kan føre til nedsatt produksjon bl.a. i Glomåga.
Videre siteres:

Om vinteren vil raguleringen ftre til sterkt redusert vassføring i Ranaelv, Sel-

arelv (!!'rutslip fra kraftverket) og Glomåga. Som nevnt foran, regner en med

at detze ikke vil ha nevneverdig betydning for temperaturstigningen am vå'ren,

kanskje med unntak for stader der vannsr:allet blir mer eller mindre uendret.

Evis dat i det hele tatt kan registreres en avlingsnedgang pi grunn av slik

effekt, vil den vare meget lokal. En går ellers ut fra at eventuelIe lokalk11-

matiske virkninger av reduserte vannmengder i elvene om vinteren, ikke vil ha

noen betydning for planteproduksjonen.

Ragularingene vil gi øket vassføring cm vinteren i Røvnssåga, Saltdalselv og Bei-

arelv (etter utslipp fra kraftverket). Vintervassføringen vil imidlertid vare

betydelig mindre ann den en har om sommeren, og det vil derfor ikke skje noen

direkt2 skade på jord- og skogbrukcarealer. Større vannmengder kan forsinke

isleggingen, og sarlig i forbindelse med utslipp fra kraftverk må det ventes

m3r åpent vann som medfører frostrøyk ved spesielle varsituasjoner om vinteren.
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SoørsmIlet er aktueLt for Pøvatn, Beiarn og Kjemåga kraftstasjoner, cg like ens i

Holandsfjord (iardfjorden) og tielfjordbotn som vil bli tilført store ferskve-nns-

utslipp. scm nevnt tidligere regner en ikke med at frostrøyk har nevneverdig. _

betydning for planteproduksjonen. Det smmma gjelder ea eventuell positiv

virkning av åpen.vanntlate på lufttemperatuten i elvas narmeste omgivelser.

Detkan dar ventas en litt høgere temperatut på de kaldeste dagene om vinte,-en,»

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i rapport av 10. mars 1977
(S-71) gitt en vurdering av skredfaren ved magasinene. Så vidt
angår snøskred er det muligheter for snøskred både i Storvatnet og
Flatisvatnet. Det uttales at ingen av snøskredene vil gi bølger

av betydning for dammene. Det sies videre at: "Utglidning av ur og
blokker i Storvatnet kan skape store bølgehøyder, men pga. topo-
grafien er det vanskelig å avgjøre hvor høye bølgene blir ved dam-
men." Det anbefales derfor en rask nedtapping første gang magasin-
et skal reguleres, for derved å få utrasingen på liten vasstand,
med liten sjanse for at skader skal inntreffe. Det forventes ikke
skader pga. erosjon.

Registrering av n ere tids kulturminner i Saltfjellet foreligger
som rapport av 1975 (S-50) ved Ola Sæther, Nordland fylkes museum.
Når det gjelder Melfjord-prosjektet er det i Svartisdal/Brundalen
registrert 9 objekter, - våningshus, stabbur, låve, naust, tomte-
rester etter husmannsplass og "Kristen-Larsasteinen." Av disse
objekter er 7 vurdert å ha middels verneverdi. Ingen blir direkte
berørt av prosjektet. Det er ellers i prosjektområdet Langvass-
grenda, Glomdal, Mølnhus, Leiråmoen mv. funnet 22 kulturminner,
hvorav bare 2 er vurdert å ha verneverdi, nemlig et våningshus og
en ut1øe på Lillevatn i Langvassgrenda, som begge er vurdert til
middels verneverdig. Disse vil heller ikke bli direkte berørt av
prosjektet,

sre ulerin er har i rapport
av 30.09.82 (S-172) gitt en sammenfattende vurdering og konsekvens-
analyse av utbyggingens virkning på de naturvitenskapelige inter-
esser i utbyggingsområdet. Rapporten er skrevet av John W. Jensen
og har tittelen "Naturverdier på Saltfjellet."

Av denne siteres de utdrag som særlig vedkommer Melfjord-utbygging-



en. Fra kapittel II - faglig sammendrag - avsnittet om geomorfolo-

11:

14-16. Blakkåga

Undergrunnen i Blakkågas delfelt består hovedsaklig av ulike

glimmerskifre, men med drag i strøkretningen av kalksteiner og dolo-

mitter på Blakkågas østside. Hvilken betydning kalksteinen har for

overflateformene oppover i dalen er ukjent. Nederst i delfeltet finnes

den velkjente Grønligrotten.



Landskapet er dominert av hoveddalens innskjæring i fjell-

massivet. Dalen følger hovedstrøkretningen. Dreneringsfeltet i øst er

lite, og med unntak av Raudvassdalen er tverrdalene små. Disse drenerer

mot nordvest, mens hovedelva renner mot sydsydvest. I vest utgjør

Svartisens østredel mesteparten av dreneringsområdet. Betydelige dal-

breer fyller sidedalene, som Fingerbreen og Lappbreen. østover er det

botnbreer. De kvartære avsetningene i hoveddalen har ikke på langt nær

den mektighet som i dalene lengre øst. Nedenfor sidedalen Bjellådalen

synes elva å dominere med utvikling av dalmeandere i fast fjell.

Bjellådalen. Hvis det blir inngrep i denne sidedalen,

må den store grusforekomsten kartlegges.

Fingerbreen. Fingerbreen må klassifiseres som et dynamisk

fagdokument. I området foran brefronten gjengis instruktivt en bres

betydning for overflateformene.

Bogvatn. Lokaliteten er ikke tilstrekkelig undersøkt

til at vurdering kan foretas. Av interesse er den store utfyllingen av

sand- og grusmaterialer som smeltevannselvene fører med seg ut i vannet.

17-18. Glomåga

Strukturen gir seg utslag i interessante topografiske trekk

også i dette feltet. Hoveddalen, Glomdalen, følger den kaledonske

hovedretning nordnordøst - sydsydvest. Men mot forsenkningen

Melfjorden - Langvatn dreier det hele med retning vestnordvest - østsyd-

øst. Storvatn (168 m o.h.) f.eks. ligger i denne sonen. Syd for denne

forsenkningen dominerer et grunnfjellmassiv og det har også påvirket

strøkretningen. Store deler av undergrunnen i feltet består lokalt av

kalkbergarter.

Glomdalen skjærer seg inn i bremassivet og på begge sider

henger ismassene framover de bratte fjellveggene. Dalen selv er utformet

av breer, dette sees både i dens tverrsnitt og lengdeprofil. En legger

merke til at Flatisens erosjon er så stor at denne sidedal ikke er heng-

ende til hoveddalen. Flatisen strakk seg for mer enn 65 år siden tvers

over hoveddalen, og Glomåga hadde løp under breen. Nordover gikk den

antagelig til Bjørnefossen og bredde seg vifteformet ut i Glomdalen

(Marstrander 1911). I dag ligger tunga ca. 3 km lengre vest og Bjørne-

fossvatnet er blitt dannet. Breen kalver fortsatt i vannet.

Glomvatn og dets nærområde. Karstlandskapet ved Glomvatn

har verdi som sammensatt område. Glomvatns utløp har bl.a. underjordisk

løp i mer enn 500 meters lengde.
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18. Glomåga. Glomåga er sterkt materialførende pga. breens

aktivitet hvor undergrunnen stadig blir avslipt. Elva har flere steder

strekninger med stadig skiftende løpsmønstre. Dette skyldes at deler

av materialet blir liggende igjen her. Videre nedover opptas det under-

jordiske avløp fra Glomdalsvatn.

Nedenfor Fisktjørna har elva utviklet en elveslette som i dag

har mstabile løp. Ved innløpet i Langvatn har den pga. sin store tran-

sport bygd ut et delta med 7-8 km utstrekning. Deltaet er utvilsomt

enestående i sin utvikling og form nasjonalt. Imidlertid er Langvatn

allerede influert av regulering (mellom 41,0 - 43,7 m o.h.), dette

ødelegger det naturlige system og har forringet dets verneverdi.

Glomåga er antagelig den mest transporterende elv vi har

naturlig tilstand. Dessverre har en ingen kvantitative data fra vass-

draget. Registrering av dets naturlige tilstand bør derfor foretas

umiddelbart.9

Det er utpekt fem lokaliteter i Saltfjell/Svaretisområdet som er av
så høy faglig verdi at inngrep på det sterkeste frarådes. I Mel-
fjordprosjektet gjelder dette for Glomdalsvatnet og dets nærområde.

Fra avsnittet om botanikk:

Melfjord. Storvatnet (168 m o.h.) ligg i bjørkeskogsbeltet.

Under dei bratte hamrane på nordsida, er det store samanhengande høg-

staudebjørkeskogar. Der grunnen ikkje er stabil nok for skog, får ein

høgstaude-eng. Den sørvendte lia er ein god plantelokalitet, med både

eit vestleg og varmekjært preg. På sørsida av vatnet er vegetasjonen

fattigare.

Den sørvendte lia har verneverdi, men er lite aktuell i verne-

samanheng, det fins truleg alternative område i fjordstrøka nord for

Melfjorden.
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Vesterdalen deler Svartisen i eit austleg og eit vestleg

breområde. Utafor moreneområdet dominerer høgstaudevegetasjon, deretter

følgjer blåbærtypar og storbregnesbjørkeskog. På elveørane dominerer

issoleie-fjellsyreør og sandmoseør. Flatismorenen har mykje fjellsyre-

pionermark med særs tynt vegetasjonsdekke. 188 artar nedafor mellom-

fjellet må karakteriserast som middels, medan 56 artar over lågfjells-

beltet er langt under middels. Elveørene er interessante fordi dei

viser fine suksesjonsseriar. Dei er stadig i forandring på grunn av

flaum og stor tilførsle av bresediment. Flatismorenen er ikkje eigna

som typeområde for morenesuksesjonar.

Vesterdalen har ikkje spesielt høg botanisk verneverdi. Like-

vel er det aktuelt å ta dalen med i eit verneområde. Det vil gi auka

mangfold og gi Norge det første verneområdet frå kysten til høgfjellet.

Austerdalsisen kalvar i Austerdalsvatnet (208 m o.h.). Varia-

sjonen i vegetasjonen på moreneområda er stor, og det er mange interes-

sante vegetasjonssuksesjonar (utviklingssteg). Moreneområdet som har ei

sørvendt varm li, ei nordvendt kjøleg li, og eit flatt midtparti, gir

rom for fleire utviklingsretningar enn det ein normalt kan finne på eit

moreneområde. Austerdalsismorenen eignar seg svært godt som typeområde

for morenesuksesjonar.

Det er registrert 160 artar på sjølve Austerdalsismorenen.

Dei mest interessante planrefunna er pionerplanta klåved og den bisen-

triske fjellarten kvitstorr som begge har nordnorsk sørgrense her.

Tilhøva kring Langvatnet, et 10-års verna objekt som alt er

regulert, blir sterkt påverka av den planlagte Melfjordutbygginga.

Fra avsnittet om ornitologi framgår at det særlig er i Langvass-
deltaet en har de mest verneverdige ornitologiske interesser innen-
for Melfjordprosjektet. Om dette deltaet uttales:

Med Langvassdeltaet mener vi det ca. 5 km lange deltaområdet

der Glomåga munner ut i Langvatnet. Dette er et område som har vist

seg å ha betydning i ornitologisk sammenheng. Som nevnt i områdebe-

skrivelsen består det av en rekke større og mindre bekker og elveløp,

myrer og dammer med en stort sett godt utvikla kantskog. Dette svært

varierte landskapet og fine våtmarksområdet gir hekkemuligheter for en

lang rekke fuglearter, spesielt vadefugl og ender. Deltaet har også

betydning som oppsamlings- og rasteplass for ender og vadere på trekk.

Langvatnet er tidligere regulert i forbindelse med kraftut-

bygging.
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Fra avsnittet om bunndyr uttales at Storvatnet var blant de vatn
som hadde størst formrikdom og gjennomgående de største tettheter
bunnfaunaen. Dette vatn hadde også brukbar bunndyrtetthet i grunt-
vassonen. De brepåvirkete vatna hadde ekstremt små bunndyrmengder.
Lavest bunndyrtetthet i gruntvassonen hadde bl.a. Bogvatnet og
Austerdalsvatnet. Av elvene hadde Glomåga, Blakkåga og Svartisåga
og enkelte mindre fjellelver svært lav tetthet.

Fra avsnittet om sentrale bunndyl_sartssammensetnin uttales bl.a.
at Svartisvatn, Austerdalsvatn og Flatisvatn må klassifiseres som
ekstremt næringsfattige.

Fra avsnittet om klassifiserin av vassdra ene siteres:

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 karakteri-

seres som næringsfattige.

Middels næringsfattige (mesotrofe) lokaliteter. Kvitberg-

vatn og Misværvassdragets nedre deler med Skarsvatn og Kjukkelvatn må

sies å tilhøre denne kategorien. Også Storvatn i Melfjord har mesotrofe

trekk i gruntvannsområdene. 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."

Grensene for Saltfjellet nasjonalpark bør trekkes slik at

hovedtypene av vassdrag blir representert. Et spekter av næringsfattige

klarvannssjøer finnes i Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen, men det

vil være en fordel om de nedre delene av disse sydøstlige elvene er med

nasjonalparken.
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Med tanke på Svartisens sentrale rolle for området vil det

være meget essensielt å få med vassdrag som er direkte brepåvirket.

Som elvetype skulle Blakkåga være representativ. Av brepåvirkede vatn

er Flatisvatn klart best egnet for vern. Som Austerdalsvatn er det

2,5 km2 store Flatisvatn dannet i løpet av få tiår grunnet rask tilbake-

trekning av isen. På NGO's gradteigskart fra 1901 er hele det nåværende

sjøareal dekt av en bretunge. Austerdalsvatn er mindre aktuelt fordi det

er senket og gitt kunstig avløp gjennom en tunnel. Flatisvatn gir ene-

stående muligheter til å studere innvandringsforhold, kolonisering og

pionrsamfunn i innsjøer. Vatnet befinner seg på et utviklingstrinn

som de fleste av våre innsjøer gjennomgikk ved isavsmeltingen for

8-10 000 år siden. I europeisk sammenheng er Flatisvatn en svært sjelden

sjøtype og et viktig naturhistorisk dokument. Bogvatnet bør også inngå

i nasjonalparken, som eksempel på et ferskvannssystem dannet litt tidligere,

men fremdeles sterkt brepåvirket. Skal Blakkåga være helt representativ

som breelv, må det ikke foretas inngrep i Bogvatnet som renner til

Blakkåga.

ti

Fra rapportens kapittel om naturfaglige kvaliteter tilknyttet de
enkelte utbygqings ros'ekt konsekvenser av utb in en, siteres:

Reguleringen vil medføre at de spesielle limnologiske interes-
Ir

sene i Austerdalsvatn og særlig i Flatisvatn faller helt bort. Med den

store reguleringshøyden og tilførsel av kaldt brevatn vil Storvatnet

bli ytterst artsfattig og lavproduktivt. Storvasselva blir nesten

tørrlagt nedenfor samløp med Gjervalselva, som også fører mer nærings-

fattig vann. Blakkåga og Glomåga vil få sterkt redusert vassføring.

Elvearealene skrumper inn, men tilførselen av brevatn reduseres. Elvene,

og særlig Glomåga, vil derfor sannsynligvis gi livsrom for flere arter

og få større produksjon totalt. Det samme gjelder for Svartisvatn og

Svartisåga, som mister hele sitt bretilsig. Langvatnet fraføres bre-

feltene. Det vil klarne opp og bli mer produktivt.

Rundt Austerdalsvatn demmes det ned 500 da, som også omfatter

viktige vokseplasser for sjeldne planter. Austerdalsismorenen har som

det mest verdifulle morenesystemet for suksesjonsforskning i Nord-Norge

stor verneverdi. Vannstandsvariasjonene i magasinet kan lett føre til

erosjon og utrasning, og dermed skade pionersamfunnene. Magasinet i

Storvatn demmer ned et areal på 650 da, derav er 44 % rike vegetasjons-

typer og størstedelen høgstaudebjørkeskog.
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De geomorfologiske interessene som knytter seg til karstland-

skapet ved Glomdalsvatn og dets underjordiske utløp tilsier at feltet

skånes for ethvert inngrep. De omfatter også Glomdalen med Glomåga,

som antas å være den mest materialtransporterende elva i Norge.

Glomågas delta i Langvatnet er enestående i sin utvikling og form

nasjonalt. Det er også et av de prioriterte områdene for fugl, og er

foreslått vernet som våtmarksområde basert på botaniske interesser.

Langvatnet er vernet mot kraftutbygging i 10 år, til tross

for at det er regulert 2,7 m. Et varig vern av Langvatnet og dets

delta kan ikke sees isolert fra Glomågas tilstand.

De sammenfallende geomorfologiske og botaniske verneinteres-

sene i Bjellådalen berøres bare delvis av planene, men de geomorfo-

logiske krever en nærmere undersøkelse dersom konsesjon blir gitt.((

11

Det er utarbeidet en rapport av wvember 1980 av Wenche H'elmseth
om frilufcsliv og turisme i Saltfjell-Svartisområdet. Nedenfor
siteres den sammenfattende del:

I denne rapporten gjøres det greie for hvordan Salt-
fjell-/Svartisområdet brukes i forbindelse med friluftsliv
og turisme og litt om områdenes potensial i denne sammen-
heng.

Mandatområdet for dette arbeidet tilsvarer Saltfjell-/-
Svartisutvalgets arbeidsområde, totalt ca. 7500 km2,
Grovt sagt omfatter det hovedtyngden av fjellområdene
mellom Mo i Rana og Bodø, og i alt amfatter området deler
av 8 komm ner.

De mest sentrale deler av dette området og de distriktene
som vil berøres av eventuelle kraftutbyggingsprosjekter,
er viet størst plass.

Rapporten bygger på opplysninger fra bl.a. andre fagrap-
porter, turistforeningene, hyttebøker, turistkontor,
fylkes- og generalplaner og andre aktuelle, skriftlige
kilder. Det har videre vert holdt møter i kommunene med
bl.a. folk fra ulike nemnder (innlandsfiske-,frilufts- og
viltnemnd) og eventuelt jeger- og fiskeforeninger. Det er
foretatt befaringer og samtaler med folk.

Saltfjell-/Svartisområdet har med sin store variasjons-
bredde i naturtyper og uberørte natur, mange og attraktive
turmuligheter både sommer og vinter.

Bosettinga er tettest i randområdene og i en del dalfører.



nmrheten av tettstedene og i områder med lett adkamst,
er dagsutfarten størst. De mer sentrale og uberørte deler
brukes i forbindetse med lengre turer. Et område på ca.
750 km2 tilfredstiller kravene for å kalles kvalifisert
villmark.

Lokalbefolkninga er største brukergruppa i alle områdene,
men "langturamrådene" brukes også av folk fra andre lands-
deler og utlandet.

Turrutenettet i området strekker seg fra kysten til
svenskegrensa hvor det står i forbindelse med det svenske
vandringsledssystemet (se kart 2)

Ferdselen av fotturister har økt merkbart i området de
siste årene. F.eks. har antall overnattinger på turist-
foreningen's og j & ff.'s hytter økt med ca. 50 % fra 1975
til 1979 (jfr. tabell 2). Omtrent samme prosentvise økning
av antall besøkende har en hatt i Stormdalen i samme peri-
ode (jfr, tabell 3). Men sammenligner en her 1975 og 1980,
så er økninga over 120%. BOT, RT og j & ff. har i alt 24
hytter i området, og i 1979 hadde disse ca. 5300 overnatt-
inger.

økt terdse1 i området kan mok bl.a. skyldes at områdets
verdier er blitt bedre kjent blant folk. En annen årsak
kan være at den type fotturisme en har i sentrale deler i
Sør- Norge, er i ferd med å vinne større innpass hos be-
folkninga i denne landsdelen.

I Saltfjell-/Svartisområdet er det søkt om konsesjon for
utbygging av 5 mer eller mindre uavhengige kraftutbygging-
prosjekter.

En eventuell gjennomføring av disse innebmrer en rekke
forandringer i området. Blant annet vil mer enn 30000 da
bli neddemt, og over 1/3 av dette karakteriseres sam pro-
duktive areal. Det vil bli bvgd mer enn 90 km anleggs-
veger, ca. 5,5 mill m3 stein skal plasseres i terrenget
og til demningene kreves over 12 mill. m3 fyllmasse.
Lange elvestrekninger vil bli nesten tørrlagte eller få
redusert vassføring. Det vil videre bli åpnet massetak,
steinbrudd og 7 kraftstasjoner skal plasseres i fjell (ITTE

1977, tekniske-/økonomiske planer).

I utredningen om kraftledningskorridorer (NVE 1978a) er
det foreslått ca. 215 km kraftledningskorridorerfor 380
kV ledning og ca. 110 km for 132 kV ledning.

Hva betyr så dette? Neddemming betyr tap av friluftsom-
råder, 1,1ndskapskva1itetene blir faerreog reduserte ved

utbygging og mange områder mister mye av sin verdi for
friluftslivet.
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Blakkådalen, Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen er de
eneste store, uberørte, frodige dalfører en har igjen i
dette området. Deres kvaliteter er viktige å bevare ut fra
en fjellvandrers synspunkt. Anleggsveger og biltrafikk inn
i områder WOM f.eks. Stormdalen og Bjøllådalen vil vmre en

forringelse av områdenes verdi for fotturister, mens de
vil være til fordel for bilturistene hvis de blir åpne for
allmenn ferdsel. Anleggsveger og anleggsvirksomhetvil
også redusere Glomdalen/Vesterdalens dberørte natur.
Kjemåvatnområdets friluftsverdier vil bli sterkt redu-
serte. Naturkvalitetene ved Gåsvatn-Kvitbergvatn vil for-
ringes ved eventuelle tekniske inngrep. Glomfjordfjellow-
rådet vil med eventuell bilveg få lettere adkomst og der-
med økt press på attraktive fiskevatn og turområder.

Det området som i dag tilfredstiller kravene for å kunne

kalles kvalifisert villmark, vil etter en eventuell gjen-
nomfring av Stor Glomfjord og Melfjordutbygginga gå
tapt. Dette fordi området da vil bli delt i tre mindre om-
råder, hvor ingen blir store nok til å tilfredstille mini-

muskravet på 500 km2. Dette er det eneste området som

- sin helhet ligger i Nordland. T tillegg fins to svensk/-

norske villmarksområder lenger nord i fylket og ett på
grensa til Trøndelag (Børgefjellområdet).I Sør-Norge er
det bare den sentrale delen av Hardangervidda som kan gis
en slik betegnelse. Det er derfor svært viktig å ta vare
på de få større, uberørte områdene som er igjen.

Mulighetene for jakt og fiske er mange i dette området.

Ser en amrådet under ett, så er østamrådene de absolutt
mest brukte småviltjaktområdene. I følge Pedersen (1977)
fins det flest småviltjegere i tilknytning til øvre del av
Dunderlandsdalen og Lønsdalen (på Saltfjellet). Områdene i
Bjøllådalen, Riebievagge, Tollådalen, Harodalen, Sørdalen,
Kvitbergvatnområdet, Kjemåvatnområdet, Lurfjellområdet og
sør og øst for Ramsgjelvatnet skiller !,,egogså ut som mye
benytta og derfor også meget viktige jaktområder.

Storviltjakt drives i alle kommunene, men er mest utbredt
i øst hvor også elgstammen er størst. Det fins både pri-
vate vald, private med tilleggsland fra staten og rene
statsvald. Elgvald på statens grunn fins bl.a. i Blakkå-
dalen, Stormdalen, Bjøllådalen, Randalen, Lønsdalen,
Jabrudalen/Harodalen, øvre Beiardal Qg Sørdalen.

Av ferskvannsfisk fins her bare ørret og røye foruten at
det går opp laks, sjøørret og sjørøye i en del vassdrag. I
amrådet fins mange fine og attraktive fiskevatn og elver.
De største lakseførende vassdrag er Beiarelva, Lakselva,
Saltdalselva og Ranelva. Dgttte er vassdrag som har stor
rekreasjonsmessig betydning og økonomiske verdi.

Både Bjøllåvatna og Kjemåvatnet er svært viktige sports-
fiskevatn som det også drives mye isfiske på. Av andre
viktige sportsfiskevltn kan nevnes: Kvitbergvatnet, Små-,

og store Gåsvatna, en del vatn på Glomfjordfjellet
(både i Meløy og Gildeskål), Fykanvatnet m.fl.
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Enkelte elver gir fine sportsfiskemuligheter, f.eks. Tol- 77

låga (i Riebivaggeområdet), deler av Bjøllåga (Krukkiam-
rådet) og Stormdalsåga (fra Skarpnesen og oppover litt
forbi Bergslåttågas utløp).

En eventuell gjennomføring av utbyggingsplanene vil for-
andre en del av dagens forhold, bl.a. ide lakseførende
vassdragene. Kjemåvatnet og Ramsgjelvatnet vil bli ødelagt
som sportsfiskevatn og friluftsområdene amkring forringes.
Rvitbergvatn-Gåsvatnområdets sportsfiskeverdier forringes,
det gamme ventes å skje med Holmvatnet, lille Storglom-
vatnet og Fykanvantet. Fisket i Stormdalsåga ødelegges.

Det fins flere isbreer innen området, men det er først og
fremst deler av Svartisen som brukes i forbindelse med
brevandring og turisttrafikk. Båødeturisttrafikken og bre-
vandringen har økt mye de siste årene.

Persontrafikken med båten over Svartisvatnet har økt med
over 80% fra 1972 til 1980 (jfr. tabell 4).

Engabreen trekker også til seg mange turister. Ca. 50
cruiseskip går innom Holandsfjorden i løpet av sommeren
for at turistene gkal få se breen.

Brevandringsktiviteten er som nevnt økende. De siste som-

rene er det blitt arrangert flere brekurs både på Engbreen
og på østerda1sisen. Dette er populære kurs, og disse har

igjen danna grunnlaget for økt aktivitet på breene og sta-
dig flere foretar nå vandringer på og kryssinger over
Svartisen.

En eventuell gjennomføring av Stor-Glomfjordutbyggingavil
føre til bygging av inleggsvegopp til tverrslaget ved
Engabreen (ca. 500 m o.h.) og plassering av tipp her. I
det bratte terrenget vil dette synes godt og virke skjem-
mende i landskapet. Melfjordutbygginga vil føre til tek-
niske inngrep i Svartisvatnområdet. Det vil bl.a. bli
tverrslag og tipp i Svartisdal på tunnelen mellom Auster-
dalsvatnet og Blakkådalen. Elva fra østerdalsisen får
redusert vassføring, og ut fra det ventes Svartisvatnet å
få klarere vatn da breslammet kommer bort.

Saltfjell-/Svartisområdet er helt spesielt sett i lands-
målestokk med hensyn til grotter. Her fins flere hundre
grotter, og bare i Rana regner en med det er over 200
kjente. En del av disse ligger imidlertid utenfor det av-
grensa mandatområdet.

Foruten flere grotter i Rana av interesse for grottere, så
fins det ka1ksteinshuler i Me1,"y (Glomfjordfjellet),
Gildeskål (bl.a. ved Greftvatn), Beiarn (Gråtådalen) og
Saltdal (Jarbrudal/Russågn)
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Noen grotter er djupe med vanskelig parti som f.eks. stup,
og kreves spesialutstyr for kunne ferdes i slike.
Mens andre er lett tilgjengelige også for "vanlige tur-
gåere". Dog bør en være i følge med kjentfolk og ha lys og
hjelm med seg, foruten å kjenne til fredningsbestemmelsene
som gjelder.

Områdene med grotter har stor verdi både for dem som
driver med grotting som hobby og for dem som driver med
forskning i disse.

En eventuell gjennomføring av de planlagte kraftutbygg-
ingene vil kunne ha innvirkning på en del av grottesystem-
ene. Beiarnutbygginga vil fjerne det meste av vassføringa

Russågas underjordiske elveløp og grottesystemer. Dermed
mister dette systemet mye av sin geologisk-faglige verdi.
melfjordutbygginga vil medføre en del tekniske inngrep i
Pikhaugan-Glomdalen-Austerdalsområdetog forringe dette
spesielle karstlandskapetsverdi. Bl.a. kan overførings-
tunnelene føre til endringer i berggrunnens vannstrøm-
ningsmønster oc dermed dreneringer (Stein Erik Lauritzen,
pers. medd.). Hvordan dette i neste omgang virker inn på
grottenes videre utvikling vet en lite om.

Betjente overnaft:tingsmuligheter er knytta til riksvegene
og tettbebyggelsene i området. De fleste finner en i Rana
og Saltdal i tilknytning til E6.

De hyttene som er ført opp under tabell 2 har totalt ca.
160 sengeplasser, og av disse fins ca. 90 på turistforen-
ingshyttene. Hyttene er velutstyrte, men ingen er betjente
eller har proviant. Li

1/

Den samlede regulerings- og utbyggingsplan har blitt kunngjort som
lovbestemt to ganger i Norsk lysingsblad og i distriktets største
aviser, og planen ble den 06.02.79 sendt distriktet til uttalelse.
De uttalelser som gjelder Melfjordutbyggingen vil i det vesentlige
bli sitert i det følgende:

Rødøy kommunestyre har i møte 27.08.81 fattet vedtak i saken.
Utskriften av møteboka er slik:

bFor Rødøys vedkommende er det bare utbyggingen Melfjord Kraftverk som
"berører kommunens område.

Som en kommune med truende avfolkning og økonomisk forfall - må planene
om kraftutbygging hilses velkommen som en mulighet for utnytting av
tilstedeværende naturressurser. Gjennom denne utbygging vil kommunen
få mulighet for bedring av økonomien og derigjennom stans i fraflytting
og nedlegging.

Fra kommunens side foreligger ingen innvendinger mot planene for ut-
byggging av Melfjord Kraftverk - og det er utelukkende positive uttalelser
en hittil har kunnet registrere til den sak.



På den annen side må en kommune i Rødøys økonomiske stilling finne 79

forståelse for at den økonomiske vinning og de praktiske fordeler
som en slik kraftutbygging vil kaste av seg må utnyttes best mulig
til fordel for kommunen og dens innbyggere.

Det er på langt nær alt en i så måte kan ha oversikt over på dette
tidspunkt og de konsesjonskrav som kommunestyret i sak 121/81 setter
fram må betraktes som foreløbige. Kommunen må ha anledning til å
komme tilbake til de enkelte forhold som lenger fram i forhandlingene
måtte bli aktuelle.

De utbyggingsmuligheter som idag en ligger unyttet kan tilføre sam-
funnet store kraftmengder, lay;tutover kommunens kfaftbehov. Det er
også lovgivningens intenjoner at grunrleiekommunene skal ha økonomiske
fordeler av en kraftuthygging. Rødøy kommunes befolkning setter sin
lit til at just dette skal bergc kommunen fra undergarvj.

SelvQ kraftutbyggen SflC5 et-ter de framlagte planer ikke å sette
så store spo): i telfj()rdby?tns helt uberyt.e n tur. Det som
til å unng kraftoverføringslinjene som nok vil komme dorilin~ne
inn i landskapet.

De krav en har satt opp kdn sammenfttes til følgende:

RødQ5y kommune må få de økonomiske fordeler som er mulig som mot-
ytele for (111kraft som bygges ut og som kommer hele samfunnet
tilgode.

Kommunen må få hjelp til å kornle opp på et økonomisk nivå der
den i strre tifekn:ing kan få utvikle seg på grunnlag av egue
renrser og derigjenuom oppnet urre økonomisk uavhengighet.

Yomunen r få bistan,1 til å løse de proble= som vil oppst.
unde_ og etter anleggsperio<len.

Der må i størst mulig utstrekning tas hensyn til naturen, til be-
slående næringsintereser og der må gis erstatning til skadelidende
parter.

PRESENTASJON AV RØDØY KOMMUNE.

Rødøy har Polarcirkelen i sin grense i sør mot Lurøy, mot øst ligger
Rana og Svartisbreen og i nord Meløy kommune.

Fastlandsstripen er fjellmassiver med tildels høye topper, gjennom-
skåret av dype fjorder. Av disse er Melfjorden med sidearmen Nordfjorden
de dypeste.

I det ytre distrikthar kommunenca. 1000 øyer og skjær. Avstanden
mellomMyken i vest og Melfjordbotn er ca. 7 landmil.



På fastlandet er 5 bygder(skolekretser) med litt under 2/3 av befolkningen.
Vel 1/3 er bosatt i 6 kretser på øyene.

Kystriksvegen kommer fra Bodø via ferje til Tjongsfjorden i nordre
del av kommunen, og går ved ferje om Jektvik og Sørfjorden til Øresvik.
Derfra fortsetter den via ferje videre til Mo i Rana/Mosjøen.

Der går ingen vegforbindelse gjennom kommunen, og havet er viktigste
kommunikasjonsveg både internt og utad.

Kommunenhar hurtigbåter både i bygderuten og sambandet mellom Bodø
og Nesna/Sandnessjøen—Godstransporten-besørges av mer_langsomtgåenda
båter med utgangspunkt i Bodus Ørnes. ,1ferjeområdet trafikkerer -
også godsbiler.

For den fratidige utvikling av kmmuni_kasjonene arbeider kommeen
wed viderefe.dng av ky s triksvecji fra Pcppen til StrVmsvik.

Dette vL1 biude hy() 3,4st() s i kr( se een , og korte av fE-rle-
Wiffl qjennef lommNnQn r], str«knLrvjo“ VcJthO Lren - Jøktvik. M. jord-



Ven 549in nå by(1e5 Som arlOggsv42u, pner twAlibet fe,rtverrgendie

f,-"b 1441),Se inA LJ()LMo i 44. innkorti.t%QV ferjvein og fer:Icicie
i Mei;j()Idbotn vil keine bli et stc)rt frwilkeitt kom"nikaef;sig.

VegvL!gew,ts plam_r oc ko.3tnadsberesaninger for vegparsellen -

StImsvik er undier utal-beidehi.e.

BEFOIXINGSUTVIKLING.

Av en befolkning sco i 1946 var 3081 1-wr kommun igjen ca. 1900,
Ee0el steder p faE:Lland og øyer er frflyLtet, ffien komvnen satscx

genQralplen p& fortsatt hnsetting i de 11 skolekreteer sor
iddg fungerer.

Befolningsutviklinw,,n i de enelte kretser framgy: av vecilc:jg.

Kommunen vil også gå inn for at de enkelte kretser skal få sjanse
til å utvikle seg på grunnlag av tilgjengelige ressursser. Det er
betraktningen av Reløys sterke tilknytning til havet som underbygger
denne beslutning.

Et resultat av utflyttingen er en tiltakende forgubbing av befolkningen,
med de følger dette har hatt både for inntektsutviklingen og nærings-
virksomheten i kommunen.

Kommunenc økonomiske utvikling har gjennom de senere år vært negativ,
d.v.s. skatteinntektene har ikke holdt tritt med stigningen av pricer
og lønninger. Det er bare utjamningstilskottet fra Staten som har gjort
det mulig for kommunenå holde en drift av forsvarligstandardgående.
Betegnendeer at for 1981 utgjør skatteanslaget15,61% av brutto
driftsinntekter mens utjamningstilskottet utgjør 27,85%.

Samme år ble kommunens opplånsplan i investeringsbudsjettet begrenset
med mer enn 50% av fylkesmannen i Nordland.
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Det bebudede utjamningstilskott øker fra året 1981 til året 1982
med langt under den stigningsprosent en må forvente på priser og
lønninger i året.

Resultatet må bli stagnasjon og hva dermed følger.

Fisket og aktiviteter tiPelyttet fisket er og har vært grunnlaget
for bosettingen i Rødøy, slik at utviklingen av denne næring vil få
avgjørende betydning for kommunens nærinpeliv. Jordbruk kommer på
nated ant411—syzselatte i næringen. Tjenesteytende næringer_ 	 _
inntar tredjeplassen.

Fiskeriinteressene kan bli direkte berV:et av vasedragereguleringen
i forMndelse med Melfjord kraftverk. vil i første rekke gjelde
Melfjorden, som er en meSet betydeli_gfisketjord i Rødøy.

be;yardng ael(-fieeperioden vil 1 foTarbeidørkraertsituasen
1;ød6yer uvif3L, li kan Itykle fer ai primernerinene kTI hii tAl)pc,L

fol arbeidskroft. Dette vkk gi nesatke virkner fee etFeeteen
3pe5ielt n&r, anleggsparioden •r over. Kanmunen he-r. ce

svel, .b.,73id,krartreserve,Dotte er et frelJ eem mfttes i. betrening
i kemmenens frem-irettede planlegging.

Fra administrasjonen i kommunen vil ællegeetiden bety ekstra heL tning.
Spesielt på teknisk sWe og planleTxiegsoweådet.

Denne situasjon må kowieunen alt nå verdere og søke bistand for å rrl.)te.

Kommunen hIr tilkevttet- Se(j h.rt :tsarlvoket Bryn som jeciclisk koneulent

vedr- kraftulingen a hnr få e:e,Lejdet tc'miake og ø1;:oeoe eT_e
be(geLlejec ve,ke eike, ev firmee 19.IrL Kii3, Oe]o.

Kow,q~n er også tilsliAttet Landeeammenslutningen av vasskraWouner
suf,Lr içpeno orienteinr. o uLikl ingen på ouråePt.

den tid utbyggingsplanene har ligget ute til ettersyn har korrieunen
mottatt endel uttalelser og krav fra interesserte organisasjoner og
private. Disse er tatt med i de foreløbige krav som dekkes av kommune-
styrets vedtak i sak 121/81:

KONSESJONSKRAV VEDR. MELFJORDUTBYGGINGEN.

Sammenfattet blir framsatte krav følgende:

Konsesjonsavgiften settes til lovens maksireimkr. 10,- pr. natu-
hestekraft.

Hensett til størrelsenavfond som er ytet i den senere tid antydes
et samlet næringsfond i størrelsesorden 10 - 15 mill. kr.

Fond til avhjelp av skadevirkninger i fjorder som følge av vann-
reguleringen.Om det oppstår økt isdannelse må en ta forbehold
for utgifter til isbryting som måtte bli nødvendig. Om den økte
ferskvannstilførsel skulle få negative virkninger for fisket i
fjorden må også dette tas med i vurderingen.
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Rett til full erstatning for skader og ulemper vassdragsreguleringen
82

måtte få for de private grunneieres rettigheter i vassdraget.

Arbeidsplasser. Kommunen vil ta forbehold for at de etableringer
som blir gjort i Melfjordbotn tar hensyn til fremtidig utnytting
med sikte på opprettelse av nye arbeidsplas$er. M.a.o. at det ved
besLemmelse om utførelsen tas hensyn til planer om fremtidig
og at den tekniske standard blir av permanent karakter når-plan~
tilsier det. Her nevnes verkstedhall, fritidc;hus,helsehus med --
legekentor som eksen5pel.

I samm2 forbindelse 1;4'konen holdes l_pende unr3errettetom
sc- ska) Skje og ikfl i ha rett til å beeinine over anbringelsen
av overskytendO ..5Leinse'L for å gi ua en mnincj5fy1t anvQ1e.
Like at kg~nevi sikres rjwwlig oveLekelse av anl,g, som bare
skal_brt1L:esi anleggiltjden.

Spesielle.krav se" ansilp reindrIft5n4ritlgen om den blir skg4e1M.en
ve4 Lrftutbygjingen. Eventuelt eget fond for å iiy disse kav.

Konsesjonskraffen. Det forutsetLes at kommunn, eventuelt i sam

fyekornunen blir Lstand til å ta ut dun konjonE;-
kraftmen9dg som loven gir rt_t til.

9. lygging av terskier i vassdraget.
Det må pålegges StatskraftveLkera å bygge tersler i Storvassåga
der deLte kan h« noan Lytteefføkt.

10, 1,;'1 Storltnet 1,71markeres onitåda In,CLttafikkfal:lig 5.

Fisk og vilt. Wox nå n se"Lkesni vj_11-cirfor op;›rettholdise &-k7
DlyeLoraLcA: foy vilt- og fcrkvannsfis1. ,:åtte

D-Jt fra);:sc!ti:es ogå krav om årlig belp til opphjelp av fiske
aiidte Leder i oTeådet.

Ferjeleie i Melfjordbotn. Kommunen krever at NVE tar del i ut-
bygging av ferjeleie i Melfjordbotn - her sett i sammenheng med
øvrig landirgsetabiering som stedet må ha, og som må til anlegjs-
messig.

Lokale ressursser (arbeidskraft, varer og tjenester) må utnyttes
i den grad det er mulig.

NVE 111ta del i utbygging av nødvendig vannforsyning og kloakkanlegg
Melfjordbotn.

Kommunen mener NVE bør delta med forskottering av kystriksvegens_
parsell Reppasjøen Strømsvik som viktig del i utviklingen av
kommunens kommunikasjoner.

Bakgrunalenfor denne foreløbige uttalelse om krav i forbindelse med
Melfjordutbygginga er Statskraftverkenes søknad om konsesjon for
utbyggingen av Melfjord kraftyrk s,;im et av Saltfjell - Svartisprosjektene...

Rødøy kommune er, i motsetning til de fleste andre kommuner som står
foran utbygging av vasskraft, stor enstemmighet om at utbyggingew
er ønsket og at den bør komme snarest
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Hr.adv. Erik Bryn har i brev av 28.10.82 uttalt bl.a.:

Når det gjelder konsesjonsavgiftskravet, gjør jeg oppmerksom på at

kommunens behandling ligger en tid tilbake og somkkjent vil maksi-

mamsbeløpet for konsesjonsavgiften falle bort. Som følge av utvik-

lingen når det gjelder konsesjonsavgiften også for eldre utbygginge:,

samt skadevirkningene innen Rødøy kommune ved utbyggingen og også noe

hensyn tatt til konsesjonsavgiftsgrunnlaget, vil kommunen kreve at

konsesjonsavgiften settes til kr. 25,- pr. NHK.

Jeg gjør også oppmerksom på at kommunen på bakgrunn av den raske pris-

utvikling vi har, tar forbehold om å endre kravet når det gjelder såvel

konsesjonsavg5ft som fond frem til saken skal behandles i Stortinget,

slik at tallene kan ajourføres til den situasjon man har når avgiftene

og fondene skal fastsettes.

Skulle det være noe uklart i forbindelse med kommunens uttalelse,

står jeg naturligvis til tjeneste."

Rana kommunestyre har i møte 25. januar 1983 uttalt følgende om
Melfjordutbyggingen:

2. Melf.ordutb in en.

Rana kommune går inn for en utbygging av Melfjord

etter de planer som fremgår av NVE Statskraft-

verkenes søknad av 4. september 1978 med unntak av

sideelvene Vardogasjokka, Tverråga, Knabbåga og

Glomdalselva som holdes utenfor utbyggingen.

Vedtak 58 mot 3 stemmer.11

Det uttalesvidere bl.a.:

uMelf'ordutb in en.

1. Slø fin av sideelver.

Når kommunestyret har gått inn for å sløyfe sideelvene Var-

dågasjokka til Blakkåga og Tverråga til Svartisåga samt

krevet sløyfet overføringen av sideelvene Knabbåga og Glom-

dalselv til Storvatn er dette for å bevare en viss minste-

vannføring i elvene Blakkåga, Svartisåga og Glomåga. Det
er videre lagt vekt på at samtlige elver som er bedt holdt

utenfor overføringen er fri for blakket isvann, slik at man
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bevarer fordelene ved overføringen av blakket isvann som

i dag renner ned til Langvatn og Ranafjorden. Blant de som

har uttalt seg, er det bred oppslutning om sløyfingen av

disse elvene. Dette er også anbefalt fra kommunens tekniske

konsulents side. Sløyfingen medfører et produksjonstap på

27 GWh/år, og selv om kommunen er oppmerksom på at Rødøy

kommunestyre for sitt vedkommende har Kotestert mot denne

reduksjonen, anser Rana kommune at disse sideelvene utbetinget

bør tas ut av planen.

2. Rødvassdalen - samlet utb ci in svirknin overføring og  

Rødvatn kraftverk.

Overføringen til Melfjord og forsåvidt også til Storglomfjord

berører i høy grad Rødvassdalen, idet de elver som overføres

munner ut i Rødvassdalen. Virkningen av overføringen for

Rødvassdalens vedkommende må imidlertid ses i sammenheng

med utbyggingen av Rødvatn kraftstasjon som har sitt utløp

i Rødvassdalen. Kommunens uttalelse og standpunkt når det

gjelder Melfjordutbyggingen, må derfor ses på bakgrunn av

de samlede virkninger for Rødvassdalen ved overføringene

til Melfjord og Storglomfjord samt Nord-Ranautbyggingen.

Det vises for øvrig til kommunens tidligere gjengitte

uttalelse hvoretter kommunen ved sin behandling av søk-

naden legger til grunn den samlede utbyggingsplans virk-

ninger.

Den samlede utbyggingsvirkning vil bli at man i Rødvassåga

nedenfor Storrødvann blir påvirket av begge utbygginger og

for å unngå uakseptable vannføringer i Rødvassåga, er det

nødvendig at Blakkågaoverføringen til Melfjord ikke må

gjennomføres før i forbindelse med oppstartingen av Rødvatn

kraftverk. På den annen side må heller ikke oppstartingen

av Rødvatn kraftverk settes i verk før Blakkåga-o=føringen

også er satt i drift. Det må kort sagt her skje en samtidig-

het.
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3. Flomsikrin .

I forbindelse med overføringene til Melfjord må det sørges

for tilstrekkelig flomsikring. Av hensyn til det eksisterende

livøkraftige jordbruk og mulig fremtidig oppdyrking i Glomå-

deltaet, er det ønskelig å begrense flommene i Glomåga mest

mulig. Det må derfor settes inn en stengeluke i takrenne-.

tunnelen som overfører vann fra diverse bekker/elver på

nordsiden av Melfjorden til Flatisgrenen. Den kan plasseres

like før samløpet med tilløpstunnelen fra Flatisvannet, og

må stenges hver gang det er overløp fra Flatismagasinet.

Glomåvatnet er i dag ikke bredblakket, og det kan være

ønskelig også ut fra fiskeinteresser å unngå blakking her.

For å mestre flomspørsmålene har NVE i tillegg til overløp

ved dammen ved Flatisvatnet anført følgende tre manøvrerings-

muligheter som vil bli montert :

Luke i overføringstunnelen ved inntak Blakkåga.

Luke i nåværende tappetunnel mot Svartisvatn.

Tappeventil i tverrslaget ved Glomdalsvatn.

NVE har foreslått følgende rekkefølge på flomslippingen :

Luken i overføringstunnelen fra Blakkåga stenges.

Tappeventil ved tverrslag Glomdalsvatn åpnes.

Ved de største flommer åpnes sluket i tunnel

mot Svartisvatn.

Kommunen viser også, når det gjelder dette punkt, til ut-

talelsen fra den tekniske konsulent, og ber følgende iakttatt

ved utformingen av manøvreringsreglementet :
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Det monteres luke i takrennetunnelen til Flatis-

grenen som stenrjesved overløp over Flatisdam.

Ved mindre flommer strupes først luken på tunnel

fra Blakkåga.

Dersom det ved stengt luke fortsatt er for stort

tilløp til Austerdalsvatn, åpnes luke i tunnel

mot Svartisvatn.

Ved de største flommene åpnes om nødvendig også

tappeventil i tverrslaget ved Glomdalsvatn.

For å redusere problematiske flomforhold i Rødvass-

åga, Glomåga og i Langvatn, må det i Trollberget

og Melfjord kraftstasjoner monteres tappeanordninger -

som kan slippe full vannføring forbi aggregatene i

tilfelle driftsavbrudd i disse.

Dersom flomsituasjonen i reguleringsområdet for

Rødvatn kraftverk gjør det mulig må dette stanses

under flom i Rødvassdalen.

Det tas forbehold om at manøvreringsreglementet ikke

fastlåses nå, slik at dette kan forandres når man

får mer driftserfaring. Eventuelle endringer må på
t/

forhånd være forelagt kommunen til uttalelse.

11
//

1. Røvassdalen - Langvassgrenda.

Veiene i dette område vil bli belastet med tungtrafikk scm

følge av massetransport. Anleggsveien fra Fisktjønnmo til

Glomdalsvatn og Flatisdammen går inn i et område som nok vil

kunne bli et populært utfartssted. Dette bl.a. med tanke på

å komme inn til Svartisen. På den annen side må man ta i

betraktning den belastningen som øket ferdsel vil ha på
naturmiljøet. Et spesielt forhold gjelder anleggsveien inn

til Glomdalen som kommer svært nær grotter og karst-landskap,

som er noen av de fineste man har i Norge. Dette bør det tas

hensvn til.
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Kommunen reiser etter dette følgende krav :

NVE - Statskraftverkene pålegges å forsterke de kommunale

veier i Langvassgrenda som blir belastet med anleggstra-

fikken samt å bidra til forsterket vedlikehold i anleggs-

tiden.

NVE - Statskraftverkene p:'ileggeså ruste opp og forsterke

den kommunale og private veien fra Svartisåga bru til

Svartisvatnet, samt å bidra til forsterket vedlikehold

anleggstiden.

Det må stilles strenge krav til bygging av anleggsveier

i Glomdalen, slik at man unngår unødig skade på grotter

og spesielle karst-landskaper i området.

NVE Statskraftverkene pålegges å bygge vei mellom

Snefjellå og Bortvedaven, slik at det blir sammenhengende

veiforbindelse rundt hele Langvatnet.

NVE - Statskraftverkene pålegges å utbedre veien Bjørnå -

Lillerødvann med bygging av ny bru over Svartisåga til

standard som kreves for fylkesvei

f) NVE pålegges i samarbeid med fylkesveivesen å sørge for

at det blir rustet opp og lagt faste dekker på de aktuelle

fylkesveistrekninger i Rødvassdalen og Langvassgrenda

hvor dette ikke allerede er gjort.

11

Nordland fylke avga innstillingi konsesjonssakenvedr. Saltfjell/-
Svartisprosjekteti fylkestingsmøteden 1. og 2. mars 1983.

Av lkesrådmannensframleggfor fylkestingetgis nedenforutdrag

som i særliggrad har tilknytningtil Melfjord-prosjektet,men det
er også i noen grad tatt med enkelte avsnitt som berørervurder-

ingsgrunnlagetfor hele Saltfjell/Svartisprosjektet.

Innledningsvis sies at det samlede sakskompleks er drøftet og bear-
beidet av en styringsgrupPe bestående av:

Åge 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 kr.aftproduksjonog vassdragsverni Nordlandinnleder
framleggetslik:

Beregnet produksjonsevne for

ei for Nordland fylke 10.540

Eierforholdene er som felger:

elektrisitet basert

GWh fastkraft

på vannkraft

pr. 1.januar 1981.




Statskraftverkene 6.840 GWh ca. 65 %

Privat industri 1.240 GWh ca. 12




Nord-Trndelag Elve/k 225 GWh ca. 2 %

Kommunale og interkommunale

selskaper i Nordland 2.235 GWh ca. 21 %

Sum 10,540 GWh




100 %

Engrosomsetningen i fylket ivaretas av tre fylkesomfattende

selskaper:

Helgeland Kraftlag A/L

A/S Salten Kraftsamband

A/S Nordkraft

Helgeland Kraftlag A/L er et vertikalt integrert selskap,

d.v.s. at selskapet har ansvaret både for engros- og detalj-

forsyningen i sitt område. De to øvrige selskapene er i dag

rene engrosselskaper.

Egendekntngen for engrosselskapene, d.v.s. andelen av egen-

produsert kraft i forhold til forbruket er svært ulik. A/S

SalLen Kraftsamband er selvforsynt. Det betyr at egendêk-

ningen er 100 % og selskapet er således ikke avhengig av

å kjøpe fastkraft fra andre. Helgeland Kraftlag A/L har en

egendekning på ca. 80 % for sine forpliktelser til den al-

minnelige forsyning, mens egendekningen for de totale for-

pliktelser er bare ca. 65 % i det selskapet har endel leve-

ranser til kraftintensiv industri. A/S Nordkraft's egendek=

ning er i underkant av 50 %. Helgeland Kraftlag A/L og

A/S Nordkraft må altså •kjøpe fastkraft med henholdsvis

88



ca 35 % og ca 50% av sitt fastkraftforbruk. Samlet foralle

selskapene i-Nordland er midlere ecrendekning for alminne-

lig forsvning omlag 65%. Dette betyr at selskapene er

sterkt avhengig av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene -

kraft 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 alminnelig

forsyning som omfatter husholdninger, jordbruk, småindu-

stri etc. Alt forbruk som ikke regnes til kategorien kraft-

intensiv industri, regnes til kategorien alminnelig forsyn-

ing. Den kraftintensive industrien i Nordland står alene

for ca. 62 % av det totale elektrisitetsforbruk i fylket.

Nordland fylke er fra naturens side rikt på utbyggbar vann-

kraft. Som tidligere nevnt er det hittil bygget ut vann-

kraft med en produksjonsevne' på ca. 10.500 GWh fastkraft.

Ennå har vi omlag like store ressurser igjen dersom vi vil

bygge ut alt.

Tabell 1 viser en oversikt over gjenværende vannkraftres-

surser i Nordland og til hvilken tid det kan bygges ut der-

som en ønsker det. Oversikten er spaltet opp i prosjekter

hvor

konsesjon er gitt

konsesjon er søkt

som er foreslått

betegnet som restpotensiale
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TABELL1: GJENVÆRENDEVANNKRAFTi NORDLAND( 1.1.81)

1982 1983 1981 1985

327 387 693 693




15 121 121




8 28 28





327 410 842 842

1981

Konsesjongitt 2
Konsesjonsokt

Foreslått

Restpotensiale

Sum 2

	

1986 1987 1988 1989 1990 1995 2000

	

693 743 1073 1243 1384 1635 16.35

	

121 121 121 121 501 3395 4299

	

28 186 232 232 232 352 18921

	

27 53 53 863 2109 


842 1050 1453 1649 2170 6245 9935
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Alm. forsyning

.Kraftint.ind.

Sum behov 1 2

Kraftint.ind.
nåv. tilgang

+ "ny tildelin"

Sum behov 1 + 4

Til an 1)

Fysisk bal.

6-3

Fysiskbal

6-5

1981 1982 1983

3380 3580 3790

5644 5643 5641

9024 9223 9431

5644 5643 5641

9024 9223 9431

10542 10867 10950

1518 1644 1519

1518 1644 1519

39854 4190 4370.

5640 5638 5637

9625 9828 10007

5640 5638, 5637

9625 . 9828 10007

11382 11382 11382

1757 1554 1375

1757 1554 1375

4535 4700 4865 5035

5634 5629 6247 8820

10169 10329 11112 13855

5634 5629 5624 6237

10169 10329 10489 11272

11590 11993 12189 12710

1421 1664 1077 -1145

1421 1664 1700 1438

5790 6550

8820 8820

14610 15370

6237 6237

12027 12787

16785 20475

2175 5105

4758 7688

TABELL2: KRAFTBALANSEFOR NORDLAND. (mars 81)

1984 1985 1986 1987 1988 198 199 1995 2000

1) Av dette tilhører203 GWh Nord-Trøndelag.



Nordland fylke pågår i dag utbygging av

Sildvik Kraftverk

Sørfjord Kraftverk

Sjnstå Kraftverk

Slunka Kraftverk

Kobbelv Kraftverk

Norddalen Kraftverk

Tilsammen representerer disse kraftverkene fullt utbygget

en tilvekst på 1.635 GWh ny fastkraft til fylket.

Nordland fylkeskommune innhentet i februar 1981 nye prognoser

over forventet forbruk i årene fremover. Samtidig bleden kraft-

inten(ziveinclustrien i fvlket bedt om å fremkomme med sine ønsker.

Disse oppgavene cr bearbeidet i fylkeskommunens administra-

sjon og satt sammen til en fylkesprognose for Nordland som

vist i linje 3 i tabell 2. For sammenligningens skyld er det

også utarbeidet en prognose som tar hensyn til industriens nå-

værende kraftleiekontrakter og den nytildeling som er anbe-

falt av regjeringen. Denne prognosen er vist i linje 5 i tab-

e11 2. I prognosene for alminnelig forbruk er det regnet med

synkende relativ forbruksvekst. Veksten er noe forskjellig‹-

for de ulike områder i fylket, men i middel for hele fylket

er stigningstakten ca. 5 % fram til 19R5, fra 1985 til 1990

ca. 3,5 %, fra 1990 til 1995 ca. 3 % og fra 1995 til år 2000

ca. 2,5 %.

Energimeldingen legger til grunn en årlig vekstrate i alminne-

lig forbruk på 3,1 % i perioden 1977 til 1985, 3,5 % i perioden

1985 til 1990. For perioden 1977 til 1985 er dette lavere enn

fylkesprognosen for Nordland mens det for perioden 1985 til

1990 er samme vekstrate som for Nordland.

Ved å summere utbygget fastkraft hittil i Nordland og mulig

fastkrafttilgang i.fremtiden, som vist i tabell 1, får en

mulig total fastkrafttilgang som vist i linje 6 i tabell 2.

Differansen mellom tilgang og behov gir den fysiske kraft-

balanse for Nerdland fylke. Denne er beregnet i to alterna-

tiver. Linje 7 i tabell 2 viser halansen dersom industrien
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får dekket sine ønsker og linje 8 i tabell 2 viser balansen

dersom industrien beholder sine nåværende kvoter og i til-

legg tildeles ny kraft som foreslått av regjeringen. Balan-

sene viser tildels betydelige kraftoverskUdd, men her må

en huske de forutsetninger som ligger til grunn for kraft-

tilgangen, nemlig at all økonomisk utnyttbar vannkraft som

ikke er vernet, eller 10 års vernet i dag, bygges ut. Eksem-

pelvis vil, dersom 30 % av restpotensialet vernes eller fal-

ler 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 plan for vass-

drag), regnes det med et forbruk på 59 TWh til alminnelig

forsyning i Norge i 1985 o'g70 TWh i 1990. Det antas også at

kraftintensiv industri skal få øke sin tilgang til 31 TWh i

1985 og 33,2 TWh i 1990. Videre er det antatt et påslag på

grunn av kalde vintre, upåregnelig 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 Nord-

land 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 frem til 1990 vil Statskraftverkene bereg-

ningsmessig overføre ca. 1.500 GWh fastkraft/år fra Nordland

til dekning av sine forpliktelser i andre fylker. Det er vik-

tig å være klar over at selv om det produseres mere kraft i

Nordland enn det forbrukes, så er dette ikke ensbetydende med

åt fylkets egen kraftforsyning har overskudd. Eierstruktur og

langsiktige leveransekontrakter er her viktige faktorer.
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KAP. 3,

VASSDRAGSVERN I NORDLAND.

Av vassdrag/de1v,9ssdrag som ikke kan nyttes til kraftproduksjon

har vi tre hovedgrupper:

Delvassdrag som inngår i områder vernet etter naturvern-

loven.

Vassdrag sikret mot kraftutbygging.

10-års vernede vassdrag.

Gruppe a) består av de delvassdrag (:)rnligger innen Rago og

I3ørgefje11 nasjonalparker. Nevnte områder består stort sett

av høyfjell og følgelig er det vassdragenes øvre deler som

cr vernet. Av denne gruppes vassdrag er delvassdraget

i Rago wlsjonalpark funnet økonomisk utbyggbart med et potensi-

ale på ca. 100 GWh midlere årsproduksjon.

Ved verneplan I og verneplan II for vassdrag er det ved-

tatt at tilsammen 11 vassdrag i Nordland skal være sikret

mot kraftutbygging (grilppeb). Av disse har kun to økonomisk

utnyttbart kraftpotensiale. Det gjelder Herring/Fusta-vass-

draget (Vefsn) og Skuortavatn Willumsvatn (Fauske) med til-



sammen 109 GWh midlere årsproduksjon. Der finnes ingen lov-

hjemler eller direktiver som stopper ellers lovlige inngrep

tilknytning til de øvrige 9 vassdtag. Dette er dessuten vass-

drag mcd få og beskjedne dokumenterte verdier.

Gruppe c) består av 5 vassdrag som under behandlingen av verne-

planene 1 og II ble bestemt skulle unntas fra kraftutbygging

en 10-års periode. For samtlige 10-års vernede vassdrag opp-

hører verneperioden i 1985. I Nordland består denne gruppe av

følgende vassdrag med antatt midlere årsproduksjon:

Terråkelva (Bindal) 62 GWh

Lomsdalsvassdraget (Brønnøy) 442 "

Langvatnet (Rana)

Valnesvassdraget .(Bodø) 29 "

Elvegårdselv (Narvik) 29 " 


Sum 562 GWh
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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 vannkraftressursfylker

landsgjennomsnittet og Nordlands nabofylker. Tabellen er ajou]

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)

Varig og
økonomisk Varig 10-års 10-års

Område utnyttbart vernet vernet vernet i %

Norge 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






(1
Finnmark 2.690 632 193 30,7




rf •   ••   =1«.

Basert på en utredning "Brukerinteresser i de større gjenværende
ikke utbygde vassdrag i Nordland," utarbeidet for fylkets behand-
ling av konsesjonssaken, uttales om Melfjordutbyggingen:

"Melf.ordutb in en hører med til de sterkt konfliktfylte pro-
sjekter (692 GWh)."

	 /1	
Av kapittel 6 - konsekvenser for friluftsliv og kjente natur- og
kulturverdier - siteres:

Melfjordprosjektet:

Prosjektet kommer særlig i konflikt med naturvitenskapelige

vexneverdier. Verdiene tilknyttet det nydannede Bjørne-

fossvatnet og Glomdalens grotter og andre karstforekomster

rager høyt også internasjonalt. Bjørnefossvatnets

limnologiske/ferskvannsbiologiske meget spesielle verdier

vil helt (3.1tapt ved etablering av omsøkt reguleringsmaga-
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sin, Flatisvatnet. Samtidig blir elva ødelagt som type-

vassdrag for breelv. I hvor stor grad grotte-/karstfore-

komstene får redusert sine verdier er noe usikkert. En

nystartet grottedannelse og andre pågående karstdannelser

langs Glomågas marmorsoner vil opphøre. Ved overføring vest-

over av Glomdalselva/Knabbåga vil Glomdalsvatnets under-

jordiske avløp miste mye av sin forskningsverdi. Mer usikkert

er i hvor stor grad Storvatngreinasoverføringstunnel forbi

Glomdalsvatnet/nedre Pikhågan vil skape forstyrrelser i. de

store grottekomplekser nettopp her. En er bl.a. redd for at

større lekkasjer kan oppstå ved tunnelens gjennomskjæring

av områdets prorøse kalksoner. I hvor stor konflikt en

eventuell anleggsaktivitet vil komme med Glomdalens grotte-

forekomster, avhenger av den grad anieggsveg, riggområder,

etc, kan tilpasses de mest verdifulle soner og forekomster.

Den planlagte regulering av Austerdalsvatnet vil redusere

Austerdalsismorenens botaniske verneverdier som særlig er

km~t fil vegetasjonens utvikling (suksesjon). Morenen

er utsrittfor erosjon og en regulering av vatnet på 17 m

7i1 forrsake kraftig erosjmi. Områdets kvartærgeologiske

verdier (verdier tilknyLtet selve losmassene) vil også til-

nærmet gå tapt. Overføring,rm av Blakkåga vestover er med på

å frata denne sin vrdj som ei typisk breelv.

Reguleringen av Storvatnet vil tilnærmet ødelegge vatnets

fiskeproduksjon. Tapping av flomvann/brevann gjennom Glom-

dalsvatnet vil også redusere dette vatnets fiskeproduksjon

sterkt,

Overføring av brevann vestover vil ha positiv effekt på

Langvatnet, Langvassåga, Svartisvatnet, Svartisåga og Rø-

vassåga i det disse delvassdrag vil bli klarere og varmere

og også få bedre fiskeproduksjon på sikt. En forutsetning

for å få markert bedring er at alt brevann overføres.

Overføringen av Glomågas vann vestover vil redusere Lang-

vassdeltaets verdi som våtmarksområde for vade- og andefugl.
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Oppdemming og anleggsveg i Glomdalen samt regulering av Stor-

vatnet vil ha negativ innvirkning både på storvilt- og små-

viltbestandene i form av tapte produksjonsområder, for-

styrrelser og stengte trekkveger. Den totale effekt på

viltproduksjonen ansees likevel ikke særlig stor.

Det tradisjonelle friluftsliv i områdene rundt Storvatnet,

i Glomdalen, rundt Austerdalsisen og i Brundalen vil bli

sterkt negativt påvirket. Austerdalsisens besøk av større

turistmengder bør nevnes spesielt. Den motoriserte ferdsel

kan få nye områder tilgjengelig dersom anleggsvegene opp

Glomdalen og Trolldalen blir holdt åpne.

Områdene i tilknytning til Storvatnet, Glomdalen, Bjørne-

fossvatnet, Glomdalsvatnet, Austerdalsvatnet og Brundalen

får sine landskapskvaliteter sterkt berørt av den omsøkte

utbyggingen.
LI

Av kapittel 7 - konsekvenser for reindriften - siteres:

V
Melfjordutbyggingen berører særlig Strandtindane reinheite-

område.

Ved Bjørnefossvatn (Flatisvatn) vil den påtenkte regulering

ødelegge en del gode beiter og sperre for andre.

Inngrepene vil sperre en gammel trekkveg opp dalen til Glommea,

og et reingjerde ved Tverråga blir berørt.

Anleggs - og riggområde øst for Glomvatn vil delvis stenge

gamle og trekkveier.

usikker is p[ivatna, særlig et eventuelt Flatisvatn vil være

en felle for rein.

Disse områdene utnyttes lito i dagens reindrift.
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Regulering av Storvatn, veg id tletfjordbotn og andre på-
tenkte inngrep vil ødelegge relativt mye verdifullt beite.

Dertil vil trekkveiene mellom beitene nord for og sør for

Melfjorden bli sperret.

Konsekvensrapporten påpeker at ny flyttelei her må skapes.

Glomåga danner grensen mellom Dunderland- og Strandtindene
reinbeitedistrikter. Tørrlegging av større elvestrekninger

kan føre til sammenblanding av rein.

Tørrlegging av nedre del av Blakkåga vil kreve økt arbeids-
k(

	

innsats for å få samlet reinen i dette området.

L(

Konklusjonen på kapittel 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 bji mer

eller mindre ødelagt, og sammen med tidligere inngrep vil

det bli umulig å drive ei velordna reindrift i området

Semska Kjemåvatn.

Beiarn- og Nord-Ranautbyggingene vil også gripe sterkt inn i

sentrale beiteområder.

For driften i Strandtindene reinbeiteområde vil en realisering

av Melfjordutbyggingen særlig gjøre en framtidig bruk av

arealene nord for Melfjorden vanskelig.

Konsekvensrapporten konkluderer med at ønsker man å bevare

reindriften og reindriftskulturen i Saltfjell-Svartisområdet,

må de planlagte inngrep og utbygginger i området reduseres

sterkt.
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Fra kapittel 8 - konsekvenser for landbruket - er bare Rødvassdalen
omtalt i forbindelse med de områder som kan bli berørt av Melfjord-
utbyggingen. Det uttales her at noen målinger vise at for de aktu-
elle områder er grunnvasstanden for det meste avhengig av elvevass-
standen. Endel arealer har idag vatningsbehov, og dette vil an-
takelig forsterkes ved en senking av elvevasstanden. Trolig vil
endel arealer ha fordel av grunnvassenking.

Fra kapittel 9 - konsekvenser for fiskeriene siteres:

En vassdraggregulering vil vanligvis føre til forverrede

( isforhold i "mottakerfjorden". Dette kan være en hindring

for utøvelse av fiske.

Biologiske forandringer i fjordsystemer etter vannkraft-

regulering er dårlig undersøkt, og er gjenstand for faglig

diskusjon og uenighet.

Tromsø museums undersøkelser i Skjomen fant ikke med de

benyttede metoder, variasjoner i planktonproduksjonen

ut over det som kunne være naturlig.

Foreløpig foreligger det ikke materiale som indikerer for-

andring i fiskeproduksjon i norske farvann på grunn av vass-

dragsreguleringer. Som fremgår av uttalelser fra Fiskeri-

direktoratet, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

og Fiskeridepartementet (se referat herfra), foreslås et

undersøkelsesprosjekt på temaat. Det manes til forsiktig-

het med store vassdragsreguleringer før disse forhold er

nærmere klarlagt.

Fra kapittel 10 konsekvenser for lokalklima, isforhold, forurens-
ning, erosjon, ras, vannblakking - siteres:

MelflordutbyHingen:

Klima og isforhold:

Det er ikke ventet vesentlige endringer i klimaet for området

Bjørnefossvatn (Flatisvatn) og i Blakkådalen etter en eventu-

ell regulering. Det forventes noe økt tåkedanning over Bjørne-

- fossvatn,Glomåga, Svartisåga og Blakkåga vil trolig islegges

noe tidligere enn naturlig, og dette vil gi noe lavere natte-
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temeratur lungs elvene for dagene mellom nytt- og gammelt

tidspunkt for islegging. En viss senkingavminimumstemperaturen

i stille, klare høstnetter vil kunne merkes, særlig langs

Glomågas trangere parti også på grunn av selve tørrleggingen.

Fraføring av brevann og lavere vannstand om sommeren vil øke

temperaturen i elvene noe, men dagtemperaturen i lufta langs

elvene vil trolig bli lite påvirket. For Glomåga er et på—

virkningsbelte på omlag 10 meter antydet.

Reguleringen vil øke ferskvannstilførselen til Melfjordbotn

stcrkt. Til tross for dette ventes ikke isproblemer i fjorden.

Datagrunnlaget for denne vurderingen er noe svakt-

Erosjon, ras, vannblakking:

Flatisvatnet forventes ikke vesentlig erosjon i løsmasser

etter en regulering. Det ventes ikke at snøskred skal kunne

skapc problemer ved en eventuell demning.

I Storvatnet kan utglidning av ur og blokker skape store

bølgehøyder. Det kan ikke utelukkes at store fjellskred

kan komme fra vatnets nordside. Størrelse på et eventuelt

skred kan trolig være flere tusen m3, kanskje 100.000 m3.

Det er mange millioner m3 urmasse ved vatnet. Den største

ura kan inneholde omlag 20 mill. m3. Det er en viss fare

for at urmasser kan gli ut ved en senking av vatnet.

Planene forutsetter en senking av vatnet på 51 meter.

Utglidning av ur og blokker kan skape store bølgehøyder,

men på grunn av topografien er det vanskelig å forutse

hvor høye disse kan bli ved dampunktet.t(

	1(

Nordland lkestin fattet i møte 1. - 2. mars 1983 flere parall-
elle vedtak i saken. Det gjengis her vedtakene i sak 2/83 og
13/83, mens sak 1/83 (Brukerinteresser i de større ikke utbygde
vassdrag i Nordland) og sak 3/83 (Verneplanen) blir omtalt i Hoved-
styrets samlede vurdering.



Sak 2/83: Konsesjonssøknad for kraftutbygging i Saltfjellet/Svart-
isen. (Bare Melfjordprosjektet er tatt med her). Vedtak:

Nordland fylkesting har behandlet NVE-Direktoatet

for Statskraftverkene sin søknad om konsesjonsbehandling

for vannkraftutbygging Saltfjellet-Svartisen. Denne

sak er nært knyttet til verneplan for Saltfjellet-

Svartisen.

Fylkestinget har derfor gitt disse to saker parallell

behandling.

Nordland fylkesting ønsker en rimelig avveining mellom

kraftutbygging og andre store bruker- og verneinteresser

i Saltfjellet-Svartisen. Disse avveininger må også

gjøres ut fra en helhetsvurdering av gjenværende vann-

kraftpotensiale i fylket. Det henvises i den forbindelse

til sak 1/83.

Ut fra forutsetninger om de økonomiske fordeler av

kraftutbyggingen i Saltfjellet-Svartisen (se sak

4/83), tilrår Nordland fylkesting følgende angående

omfanget av en kraftutbygging:

2. M elfjordutbyagin_s_en tilrås konsesjonsgitt med følgende

justeringer: Tverråga, Knabbåga og Glomdalselva tas ut

av utbyggingen. Austerdalsvatnet overføres uten regulering.

Stor-G1omfjordutbylginaen ( 


Beiarnutbygging_en ( 


Sa1tda1utbygaingen

Nord-Ranaprosjektet (

Mindre justeringer og tilpasninger til andre interesser

vil fylkestinget komme tilbake til i andre høringsrunde.
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Fylkestinget ber om at det i egen sak fremmes anbefal-

inger om rekkefølge o tidsaspekt for de utbyggingspro-
.

sjekter som skal realiseres. Rekkefølge og utbyggings-

tid ønskes tilpasset øvrig sysselsetting for bygg - og

anleggssektoren i fylket. Det forutsettes for øvrig at

lokale varer og tjenester nyttes så langt som mulig

under anleggstiden.

Fylkestinget 'viser til de enkelte kommuners konsesjonskrav.

Av hensyn til behovet for å samordne utbyggingene, også med

øvrig planlegging, er det en klår forutsetning at følgende

konsesjonskrav må oppfylles:

veltunnel Fykan Holandsfjord

forbedring av Melfjordveien med tanke på helårsvei

økonomisk støtte til veibygging langs Beiarfjorden

vel Snefjellå Bordvedaven

Fylkestinget vil understreke at det må gis nødvendiae bevilg-

ninger til undersøkelse av eventuelle skadevirkninger på livet

i havet ved en så omfattende kraftutbygging som vi nå får

Nordland.

Generelt bør utbygger ruste opp det veinett som

nyttes under anleggstiden.

Løsmasser som frigis ved utbyggingen bør i samråd

med veimyndighetene så langt mulig, utnyttes på en

positiv måte. Om dette ikke lar seg gjøre under

anleggstiden, må massene gis en plassering som er

tilpasset senere utnytting.

Fylkestinget vil bemerke at det er viktig at de

berørte kommuner får økonomisk støtte til å styrke

egen plankompetanse før og under anleggstiden.

Fylkestinget mener at utbygger'bør gi støtte til å

avhjelpe/kompensere for skadevirkningene av en kraft-

utbygging, også til spesielle sektorer som frilufts-

livrekreasjon, naturvern, vilt og fisk.



Sak 13/83:Fylkeskommunens konsesjonskrav ved utbygging av Saltfjellet-
Svartisen vedr. de økonomiske fordeler av utbyggingen. Vedtak:

Nordland fylkes kraftressurser er så store at de overstiger

de kraftmengder fylket har behov for til dekning av fylkets

behov til den alminnelige forsyning.

Produksjon av elektrisk kraft på sikt gi en betydelig

økonomisk gevinst med de priser Stortinget har lagt.opp

til. med bakgrunn i de ulemper avgivelse av naturressurser

gir Nordland og de fordeler kraftproduksjonen innebærer

for andre deler av landet, må den økonomiske gevinst slik

utnytting av fylkets ressurser innebærer, tilfalle interesser

i IyLkeet.

Fylkestinget vil understreke at målet for fylkets energi-

politikk er størst mulig eiendoms- og råderett over fylk-

ets kraftressurser. Den langsiktige økonomiske gevinst av

kraftproduksjonen i fylket skal tilfalle interesser i fylk-

et samtidig som fylket sikres egendekning av elektrisk kraft

til den alminnelige forsyning.

Fylkestinget setter som absolutt vilkår for utbygging av

vannkraftressurser i Saltfjell/Svartisområdet at inter-

esser i fylket får den langsiktige økonomiske gevinst av

kraftproduksjonen og at utbyggingen bidrar til å sikre

egendekning av elektrisk,kraft.

Gjennomføringen av dette krav må drøftes nærmere med de

sentrale myndigheter.

Fylkestinget viser videre til pkt. 8 i sak 2/83 når det

gjelder kommunenes spesielle konsesjonskrav.t1
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Fylkesmannen i Nordland har avgitt sin uttalelse i brev av 23. juni
1983. I uttalelsen gjengis det som angår Melfjordutbyggingen:

Jeg viser til NVS's oversendelse av 05.02.79 med anmodning
om innhenting av uttalelser, samt en rekke senere over-
sendelser av bilag og utredninger.

Søknaden har hatt en omfattende høring og har vært under-
gitt en grundig lokal- og regionalpolitisk behandling.

Vedlagt følger de uttalelser med sammendrag til saken som er
kommet hit.

Saltfjell-Svartisområdet inneholder store ressurser og
verdier og er i dag et av våre største sammenhengende og
tilnærmet uberørte naturområder. Avveiningen mellom de
ulike samfunnsinteresser i Saltfjell-Svartisområdet er
vanskelig.

Konsesjonssøknaden gjør rede for kraftutbyggingsinteressene.
Utkastet til verneplan gjør rede for verneinteressene. Fra
tidligere foreligger en rekke uttalelser fra politiske og
faglige organer vedrørende kraftutbyggingsinteresser,
verneverdier og brukerinteresser knyttet til Saltfjell-
Svartisområdet (se sammenstilling i kap. 8 i mitt Utkast til
verneplan for Saltfjell-Svartisen).

Fylkestingets tilrådning gir grunnlag for en balansert ut-
nyttelse/bruk av området sett fra en regional synsvinkel.
Fylkestinget har i følge sine premisser ikke sett det som
sin primære oppgave å ivareta nasjonale/statlige naturvern-
og kulturvernverdier.

Jeg anser det i denne sak nødvendig å ta hensyn til de store
kraftutbyggingsinteressene på den ene side. På den annen
side må det tas hensyn til de store og godt dokumenterte
nasjonale verneverdier, områdets regionale og nasjonale
betydning for en rekke friluftslivsaktiviteter, samt
betydningen for landbruksnæringen.

Saltfjellet er et av de viktigste reindriftsområder sør for
Finnmark. Den rent samfunnsmessige verdien av reindriften i
dette området er relativt beskjeden. En annen sak er at
reindriften har en betydelig verdi utover det rent øko-
nomiske.

Nordland har i dag en meget liten andel varig vernede
vassdrag og blant de vassdrag som berøres av denne sak er
flere klassifisert å være blant de mest verneverdige i
landet.
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En kraftutbygging i Saltfjell-Svartisen vil kunne gi en
midlertidig sysselsettings-effekt i områder med betydelig
arbeidsløshet. Jeg anser det imidlertid svært viktig at de
sentrale politiske organer sørger for at de prosjekter som
blir realisert skal gi en størst mulig og jevnest mulig
sysselsetting lokalt og regionalt. Fylkeskommunens
initiativ i den forbindelse har min fulle støtte.
Med hensyn til den langsiktige økonomiske avkastning av
kraftutbyggingsprosjekter, bør etter min vurdering
verdiskapningen i betydelig grad tilfalle distriktene.

Jeg anser det nødvendig at en i Saltfjell-Svartisområdet gir
plass for både en betydelig vannkraftutbygging, og et
betydelig områdevern etter naturvernloven.
Etter en helhetsvurdering av konsesjonssøknaden m/bilag og
ukastet til verneplan, de ulike faginstansers uttalelser og
den lokale og regionale høring begge disse saker har hatt,
vil jeg gi følgende tilrådning:

Saltdalutbygg ingen ( 


Beiarnutbyggingen ( 


Stor-G1omf jordutbygg ingen ( 


Melfjordutbyggingen:

Melfjordutbyggingen tilrås realisert med en del endringer.

Utbyggingen er kontroversiell i forhold til en del nasjonale
naturverninteresser.

Jeg vil tilrå at Storvatnet blir reguleringsmagasin med
overføring av elvene nordvest for Melfjordbotn og overføring
av Leiråga.

Flatisvatnet (Bjørnefossvatnet) har internasjonal verneverdi
som ferskvannsbiologisk forskningsobjekt, har verneverdier
knyttet til karst og grotteforekomster i nærområdene og

området er landskapsestetisk av stor verdi. Det vil derfor
være uheldig dersom Flatisvatnet med sine store verneverdier
blir regulert. En løsning er å overføre avrenningen fra
feltet til Storvatngreina. Jeg ser det som ønskelig at
eventuelle alternativer for overføring uten regulering av
Flatisvatnet utredes.

Blakkådalen er en langstrakt, kontrastrik og tilnærmet
uberørt fjelldal. Den har en stor uberørt breelv og ligger
nært opp til Svartisen.
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Brundalen, Austerdalsisen-Svartisvatn har estetiske verdier,
er kjente turistmål og har stor friluftsmessig betydning. I
størrelsesorden 20 000 mennesker (mest utlendinger) besøker
årlig området. Av turistmålene i Nord-Norge har bare
angivelig Nordkapp og Saltstraumen besøksfrekvens i samme
størrelsesorden.

Ved Clomdalsvatnet er det karstforekomster av nasjonal
verneverdi.

Den østlige overføringen fra Blakkåga tilrådes realisert
forutsatt at inntaket av Brundalselva,(Tverråga), Clomdals-
elva og Knabbåga utgår og at Austerdalsvatn ikke reguleres,-
men det kan overføres. Utslipp av brevatn/blakket flomvatn
fra overføringstunnellen og ned i Glomdalsvatnet bør ikke
tillates. Overføringen fra Blakkåga til Storvatnet er i
utgangpunktet økonomisk marginal.

Nord-Ranautbygqing.en ( 


Generelt:

Jeg har i det ovenstående i hovedsak holdt meg til de store
linjer vedrørende utbyggingene. M.h.t. lokalisering og
utforming av anleggsveier, anleggsområder, massetak/-deponi
og andre inngrep vises til de vedlagte høringsuttalelser.

Jeg forutsetter å få anledning til å komme tilbake med
synspunkter på og vurderinger av disse og andre mer
detaljerte spørsmål i utbyggingssammenheng etter at hoved-
styret i NVE ar avgitt sin tilrådning om omfaget av
utbyggingene.

11

Nordland Wkesfriluftsnemnd har behandlet saken 11. juni 1981.
Fra vedtaket siteres det som er sagt om Melfjordutbyggingen:

Ad. Melfjordutbyggingen.

Nemnda mener at fordelene ved Melf'ordutb ag.in en er større

enn ulem ene o kan således akseptere den planlagte utbygging

1 rove trekk.

Dette betyr ikke at planene er uten konfiktområder. Spesielt

er tapet av Bjørnfossvatnet (Flatisvatnet)stort med de

internasjonale verneverdier det har (limnblogi/ferskvanns-

bologi). Som erstatning må Bogvatnet og øvre Blakkåga

holdes utenfor Stor-Glomfjordutbyggingen og heller nyttig-

gjøres i Melfjordutbyggingen.



Videre har morenene vest for Austerdalsvatnet, kalksteins-

områdene rundt Glomdalsvatnet/Pikhågan og selve Glomdals-

vatnet til dels store verneverdier. Det samme gjelder

. LangvaSsdeltaet.

Q1Dmd sv tnet må ikke utsettes for re ulerin er ut over

da ens ïsltuas on. .Dette medfører at Knabbåga og Glomdals-

elva ikke tas Inn på overføringene vestover. Samtid'ig vil

.disse elver være med på å sikre en nødvendig minstevannføring

Langvassdeltaet. Om nødvendig må vannføringen gjennom

deltaet økes ytterligere.

_Brundalen må ikke fratas vannet p.g.a. store estetiske verdier.

uEtter at uttalelsene fra kommuner og andre interesserte

foreligger, forbeholder fylkesfriluftsnemnda seg retten til

å komme tilbake til spørsmålene omkring aktuelle vegbygginger,

riggområder, kraftlinjer, minstevannføringer, manøvrerings-

reglement og.andre inngrep og tiltak som bør settes i verk

for å minske skadene. På dette tidspunkt Vil også spørs-

målene som har med økonomiske støttetiltak til viltstell,

friluftsliv og.naturvern bli tatt opp til vurdering,"

1/

Mil øvernde artementet oversender i brev av 24. juni 1983 uttalelse
fra Tromsø Museum samisk-etnografisk og arkeologisk avdeling av

25. februar s.å. Departementet uttaler at på bakgrunn av disse

merknadene må man vaere innstilt på betydelige etterundersøkelser på

kulturfaglig hold.

Tromsø Museums uttalelse har slik konklusjon:

IlDeter 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 1 enkelte tilfeller aldri er foretatt systematiske
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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 Tromsø Museums uttalelser i forbindelse med

utkast til verneplan. Vi mener også å kunne fastslå at våre for-
behold også gjelder de områder som er underlagt DKNVS faglige
ansvarsområde, og går ut fra at våre 2 museer vil være enige i
dette

ft

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i utta1else av 8. juli 1983
uttalt følgende om Melfjordutbyggingen:

SFT finner ut fra hensynet til de forurensningsmessige
‘kulemper ikke å ville gå imot eller fraråde

Melfjordutbyggingen. Vi finner heller ikke grunnlag for
å foreslå begrensninger m.h.t. reguleringshøyder og
reguleringsmagasiner.

For å redusere forurensningsbelastningen på Langvann,
Langvassåga og Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga
vil vi foreslå at det tas med et vilkår om tiltak for
kloakkering av eksisterende bebyggelse, for både tettbygd
og spredt bosetting langs vassdragsavsnittene. Vi vil
også foreslå at det stilles vilkår om rensing av
avløpsvann fra eksisterende bebyggelse langs disse
vassdragsavsnittene utover det som ellers ville bli krevd
ved nåværende tilstand. Vi foreslår også at det tas med
et generelt vilkår om tiltak mot forurensning som står i
forbindelse med Melfjordutbyggingen.

Videre vil vi foreslå at det tas med et vilkår om
ytterligere tiltak utover det som er gjort, til nå-m.h.t.
avrenning fra søppeldeponi ved Røssvollhei til
Langvassåga.
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Vi vil i forbindelse med våre forslag til
minstevannføringer foreslå at reglementet kan tas opp til
ny vurdering etter en driftstid på 5 år. Det forutsettes
at nødvendige tiltak på forurensningssektoren er utført
og at det er gjennomført vannkvalitetsundersøkelser i de
aktuelle vassdrag/vassdragsavsnitt.

Til slutt vil vi foreslå at det tas med et vilkår om
overvåking/undersøkelser av Langvann, Langvassåga og
Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga samt i
Melfjorden for å kunne følge med i
forurensningssituasjonen i disse vassdragsavsnittene og i
Melfjorden.

Under henvisning til det ovennevnte og til lov om vern
mot vannforurensning Ss 4 og 10, foreslår SFT atfølgende
vilkår tas med i en eventuell tillatelse til
Melfjordutbyggingen

Konsesjonæren plikter etter vedkommende departements
nærmere bestemmelse:

- A betale merkostnadene, både til anlegg og drift,
forbundet med at det stilles særskilte krav til
kloakkavløp, heri innbefattet industri og
søppeldeponi, som følge av regulering og/eller mer
omfattende tilknytning til felles kloakkrenseanlegg
eller andre tiltak i forbindelse med forurensning og
all bebyggelse m.v. ved Langvann, langs Langvassåga og
Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga.

Hvilke tiltak som skal utføres og hvilke kostnader som
skal dekkes av konsesjonæren, bestemmes på grunnlag av
behandling av utslippssøknad(er)/kloakkeringsplan(er)
for områdene rundt Langvann, og langs Langvassåga og
Ranaelva

Hensikten med tiltakene vil-primært være å redusere
belastningen på Langvann, Langvassåga og nedre del av
Ranaelva.
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- A utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å
avverge eller redusere virkning av forurensning som
står i forbindelse med utbyggingen.

A bekoste overvåking av Langvann, Langvassåga,
Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga samt
melfjorden, for å følge med i forurensningstilstanden

vassdragene og i fjorden i forbindelse med
reguleringen, og som et grunnlag for å vurdere behovet

for ytterligere rensetiltak.

Ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v.: vintervannføring (15.9.-20.5.): lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og

sommervannføringen (21.5.-14.9.): minst 20 m3/s.
Med lavvannsføring i vinterperioden mener vi de
lavvannsføringer som har vært sluppet ved dagens
reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes at
disse lavvannsføringenen ikke reduseres eller at
hyppig'neten og lengden av perioder med
lavvannsføringer nedenfor Reinfossen ikke øker i
forhold til det nåværende.

Overgangen mellom vinter- og sommervannføring skal
skje jevnt og forsiktig.

Til Ranaelva slippes det kortvarige flomvannføringer
et par ganger om sommeren. Slik flomslipping bør skje
etter nærmere kontakt med fiskerisakkyndig.

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 spørsmålet 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 ved
at et eller flere delnedbørfelt unntas fra regulering.
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Direktoratet for viltrskvannsfisk (DVF) har i brev av
21.04.83 uttalt seg slik om Melfjordutbyggingen:

MELFJORDUTBYGGINGEN

Fisk

Ved overføringen av Blakkåga, Tverråga og Glomåga til Melfjord vil nesten

alt brepåvirket vann som i dag renner ut i Langvatn bli tatt bort. økt

siktedyp og høyere sommertemperatur vil ha positive virkninger for fiske-

bestanden i Langvatnet.

Svartisvatnet skal ha vært et godt fiskevatn før 1940. Ettersom breen ved

Austerdalsvatnet trakk seg tilbake ble store vannmengder demmet opp i

Austerdalsvatnet. For å hindre en flomkatastrofe måtte det lages en avløps-

tunnel fra Austerdalsvatnet til Svartisvatnet. Dermed ble det tilførsier av

kaldt, breblakket vann, noe som har virket sterkt negativt på fiskebestan-

den. Denne tunnelen vil nå bli stengt, og muligheter for å få fiskebestanden

i Svartisvatn opp på gammelt nivå er tilstede. Dette avhenger bl.a. av

hvor ofte tappetunnelen til Svartisvatn må åpnes i flomperioder.

Austerdalsvatnet og Flatisvatnet er begge vatn som nylig har kommet fram

av isbreen etter som den har trukket seg tilbake. I vitenskapelig sammen-

heng er slike vatn spesielt verdifulle da de i uberørt tilstand gir god

anledning til å følge nykolonisering av flora og fauna i og omkring vatna.

Selv om disse vatna er fisketomme, har vi stor forståelse for de naturverdier

som slike vanntyper representerer.

Storvatnet vil bli regulert 78 m. I tillegg til den store reguleringen vil

vatnet bli tilført store mengder breblakket vatn. Det viktigste næringsdyr-

et marflo vil forsvinne, og den øvrige bunnfauna vil utarmes. Storvatn vil

derfor bli verdiløst som fiskevatn etter en eventuell utbygging.

Glomdalsvatnet er idag ikke blakket. Ifølge tidligere utbyggingsplaner ville



vatnet bli så lite berørt av utbyggingen at Reguleringsundersøkelsene av

prioriteringshensyn ikke har utført fiskeribiologiske undersøkelser i vatnet.

Ifølge den siste utgitte utbyggingsplan (desember 1977) er det imidlertid

planlagt bygd en ventil i tverrslaget ved Glomdalsvatnet. Da det er vanske-

lig å forutsi hvor store deler av året vannet vil forbli blakket, kan ikke

skadene på fiskebestanden i Glomdalsvatnet vurderes, men breblakket vann

er generelt svært uheldig for fisken og dens næringsgrunnlag.

Blakkåga og Tverråga vil bli tørriagt nedenfor overføringsstedet, mens

Røvassåga nedenfor samløpet med Blakkåga vil få klart vann, fordi breblakk-

et vann fra Blakkåga og Svartisåga fjernes. Også elvene nordvest for Lang-

vatnet vil bli tørrlagt nedenfor overføringsstedene. Glomåga vil få sterkt

redusert vannføring. Storvasselva blir tørrlagt like nedenfor overførings-

stedet, men et par sideelver vil gi en begrenset vannføring. Fiskebestand-

ene i elvene som helt eller delvis tørrlegges vil bli sterkt skadelidende. I

Røvassåga vil det imidlertid bli tilstrekkelig vannføring til at det kan bli

en betydelig bedre fiskeproduksjon enn tidligere. Dette skyldes avløpet

fra Røvatn kraftstasjon og en viser i den forbindelse til vurderingen av

Nord-Ranautbyggingen.

Konklusjon

Lillevatnet i Storvasselva er et populært utfartssted fra Melfjord. For å

holde vannstanden på nåværende nivå kan det være aktuelt å bygge en

terskel ved utløpet. Et par andre terskier nedenfor Linevatnet bør også

vurderes. Det forventes en økt innblanding av brepåvirket vann i Stor-

vatnet. Det er derfor ikke ønskelig å foreslå slipp av mistevannføring i

en slik situasjon.

Glomdalsvatnet trues av tilførsler av breblakket vann i flomperioder. Det

bør vurderes om den planlagte tappeventilen ved Glomdalsvatn kan plasser-

es et annet sted hvor det breblakkede vannet gjør mindre skade f.eks.

ved inntaket i Glåmåga. Subsidiært bør det fastsettes et manøvreringsregle-

ment for flomvannet ved Austerdalsvatn som tar mest mulig hensyn til fiske-

interessene i området. Samme forholdet gjelder for Svartisvatnet. For å

unngå at Svartisvatnet blir blakket av brevann, er det viktig at avløpskan-

alen fra Austerdalsvatnet stenges permanent.
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Mange lengre elvestrekninger (Blakkåga, Glomåga, utløpselv Austerdalsvatn,



iråga, Storvassely) blir sterkt berørt av den planlagte utbygging. Fiske-

teressene på disse elvestrekeningene er imidlertid små, og det er derfor

ke aktuelt å stille krav om minstevannføringer av hensyn til fisket. Biotop-

rbedrende tiltak i form av terskelbygging, samling av eiveløp må imidlertid

rderes etter utbygging.

ilt

vil først ta for seg de planiagte magasin.

ed Austerdalsvatnet vil ei oppdemming på 4 m demme ned ca. 500 da.

ette er arealer som tidligere har vært naturlig neddemt. Viltproduksjonen

vatnets nærområder er ubetydelig og oppdemminga vil derfor være av

en negativ betydning for viltinteressene.

-ørnefossvatnet (Flatisvatnet). Den planiagte oppdemming av Bjørnefoss-

atnet vil legge omlag 3,4 km2 under vann. Ca. 2/3 av dette arealet har

]ttig vegetasjon (fjellvegetasjonstyper, pionervegetasjon m.m.). Rik vege-

3sjon utgjør ca. 16% (Aune og Kjærem 1978c). Viltproduksjonspotensialet i

et planiagt neddemte området er svært lite. De noe mer produktive områd-

r, sett fra viltsynspunkt, vil bli spart. Dette er liene på øst- og vestsida

alføret nedenfor Bjørnefossvatnet. Her har en større bjørkeskogsområder

høgstaude-, lågurt-, blæbær- og storbregnetypen. Innslaget av vier er

jså betydelig sine steder. I tilfelle regulering, blir mindre forekomster av

isse typene satt under vann (Elven 1978).

dag er det ett eigvald i området. Dette valdet omfatter Austerdalen, Glom-

3len og Vesterdalen.

ed Storvatnet vil 640 da bli neddemt i forbindelse med det planlagte maga-

n. Rike vegetasjonstyper utgjør ca. 44% av dette arealet (Aune og Kjærem

).cit.). Storvatnet ligger i bjørkeskogsbeltet. Den planlagte oppdemminga

5 27 m vil legge beslag på hogstaudebjørkeskog i den bratte nordøstsida

vatnet og noe høgstaudeeng. På sørvestsida av Storvatnet vil arealer

2:c1 blåbærbjørkeskog og greplyng - rabbesivhei bli satt under vann. Dette

I redusere hekke- og vinterområdene for lirype lokalt. Fjellrypa vil også

sitt leveområde redusert fordi den under ekstreme værforhold trekker

i bjørkebeltet.
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Storvatnområdets verdi som småviltjaktområde ventes ikke å bli særlig redu-

sert.

I følge Jonasson (1976) vil en reduksjon i vassføringa nedstrøms et maga-

sin generelt føre til at elvekantvegetasjonen gradvis forandrer seg. På de

øvre deler av elvestrendene øker innslaget av trær og busker, mens tallet

på urter og grasvekster går ned. Lyselskende og konkurransesvake arter

vil gå tilbake. Den positive gjødslingseffekten av vårflommen vil ta slutt og

arter som har nytt godt av denne, vil med tiden gå tilbake. Jorda på tid-

ligere oversvømte areal vil bli sure, plantenæringsstoffene vaskes ut og en

får utviklet et podsoljordsmonn. Elvekantvegetasjonen vil som følge av dette

på lang sikt få redusert mangfold og bli mer ensformig.

Redusert vannføring i Blakkåga vil på lang sikt kunne gi vegetasjonsforand-

ringer i de nærliggende områder til elveleiet. Mer eller mindre tørriagte

elvestrekninger kan føre til at grunnvannstanden senkes langs elva. Omfang-

et av dette avhenger av topografi, jordsmonn og vegetasjon.

Hvilke virkninger dette har på viltet er vanskelig å si. I en flat U-dal vil

virkningene kunne bli mer omfattende m.h.t. areal enn i en trang V-dal

som f.eks. Blakkådalen. Vegetasjonsforandringene skulle f.eks. kunne øke

vinterbeitene til elg, samtidig vil elgens sommerbeite reduseres. Vinter-

beitene for lirype vil øke. Det samme er tilfelle for hare.

I Blakkåga vil normalvannføringen bli sterkt redusert fra Var'dogaskjåkka

og nedover til samløpet med Røvassåga. De antatte virkninger av dette er

nevnt ovenfor. Blakkåga går flere steder stor og stri, spesielt i nedre

deler slik at redusert vannføring vil være positiv for elgens forflytninger.

Vinterstid vil dette gi tidligere islegging. Dette kan lette trekket av elg

mellom Blakkådalen og Røyassdalen.

Virkningene av redusert normalvannføring i Glomåga antas å bli noeniunde

de samme. M.h.t. de andre elvene som blir regulert Tverråga (Brundalselva),

Knabbåga, Glomdalselva, Tverråga, Leiråga, Matmoråga, Yfire Stelåga, Indre

Stelåga, Storvilåga og Storvassåga er virkningene på viltet vanskelige å

forutsi. På lang sikt vil en nok også her kunne forvente vegetasjonsforand-

ringer, men disse trenger ikke nødvendigvis å bli av negativ karakter.
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Den 18,5 km lange Melfjordvegen vil krysse det før nevnte elgtrekk mellom



Rana og Rødøy. En forventer ikke at dette vil bety noe for opprettholdelsen

av elgbestanden i Rødøy. Rødøys elgbestand trekker i dag i større grad

innen kommunen. Virkningene av vegen vil ellers avhenge av bruken av

den og vegtrasens plassering i terrenget i forhold til trekkvegen.

Anleggsvegen fra Leiråmo til Trolidalen vil berøre områder med gran- og

blandingsskog. I dag er det ett elgvald i området.

Anleggsvegen (10 km) til Flatisvassdammen videreført fra den kommunale

vegen langs Glomåga vil få sidegrener til tverrslag ved Tverråga og Glomdals-

vatnet. Vegen er nødvendig for driften av kraftverket (NVE 1978). Den

vil til dels legge beslag på høgstaude- og gras/urterik bjørkeskog spesielt

de nedre deler. Dette er sommer- og vinteroppholdssteder for elg og lirype.

To eigvald ligger i området.

Sidevegen til Austerdalen vil bli lagt i områder med lyngrik bjørkeskog.

Skadevirkningene på viltet vil bli minimale og vil begrense seg til vegens

nærområder.

økt ferdsel og forstyrrelser i tilknytning til anleggsvegene vil generelt ha

negativ virkning på dyrelivet i vegenes nærområder.

Glomdalen vil bli mindre benyttet som sommer- og vinterområde for elg i

'anIeggsperioden p.g.a. forstyrrelser av anleggsvirksomheten i forbindelse

med steinbrudd, brakker og tipper ved Tverråga, dam- og vegbygging.

Erfaringer viser at elgen i slike avsidesliggende områder er svært sky.

Bjørkeskogsområder av verdi for lirype vil også båndlegges og økte forstyrr-

elser vil kunne nedsette produksjon. Det samme vil kunne inntreffe i for-

bindelse med liknende aniegg ved Glomdalsvatnet og i Austerdalen. Leiråga

og Glomåga er planlagt overført til Storvatnet i Rødøy. Redusert vanntilførsel

og endret flomforløp vi gi virkninger for deltaområdet i vestenden av Lang-

vatnet i tilfelle normal vannstand ikke blir opprettholdt. Et slikt våtmarks-

område har stor biologisk produksjon både når det gjelder dyre- og plante-

liv. Endringer i vannføring vil kunne redusere denne. I landsplanen for

myrreservater er området foreslått fredet som myrreservat/fuglereservat

etter naturvernloven (Buset, udatert). I følge Moksnes og Vie (1977) har

området stor verdi som hekkeområde for en rekke fuglearter, spesielt vade-

fugl og ender. Deltaet har også betydning som oppsamlings-og rasteplass

for ender og vadere på trekk.
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Melfjorden vil få langt større ferskvannstilførsel enn i dag (NVE 1978).

Dette må på lang sikt antas å endre livsmiljø og næringstilgang for sjøfugl

og pattedyr (f.eks. oter og steinkobbe) i indre deler av Melfjorden. Disse

forandringene trenger ikke å bli av negativ betydning for disse dyregrupp-

ene.

Stenging av anieggsvegen tii Flatisvassdammen for alimenn ferdsel bør vur-

deres både under og etter anleggsperioden.

Tipper, brakker m.m. bør plasseres konsentrert og i områder med enten

liten botanisk og/eller zoologisk produksjonsverdi.

Glomdalen, nedre deler av Vesterdalen, Austerdalen og i Storvatnområdet

bør det etableres et forsterket jakt- og fiskeoppsyn for å øve kontroll med

jaktutøveise og ferdsel i de områder som i forbindelse med utbyggingens

anleggsveger blir lett tilgjengelige.

Konklusjon

Oppdemmingen av Austerdaisvatnet vil være av liten negativ betydning for

viltinteressene. Flatisvatnet vil demme ned 3,4 km2 svært lite viltproduktive

områder. De antatt beste områder for lirype vil bli spart. Ved Storvatnet

vil oppdemmingen redusere lirypas hekke- og vinterområder lokalt. Områd-

ets verdi som småviltjaktområde ventes ikke å bli nevneverdig redusert. De

planlagte overføringer vil på lang sikt gi vegetasjonsforandringer i kantom-

rådene til elver og bekker. Disse forandringene trenger ikke å bli av nega-

tiv betydning for viltet. Redusert vannføring i Blakkåga vil på sine steder

være av positiv verdi for eigens forflytninger bl.a. eigtrekket mellom

Blakkådalen og Røvassdaien. Trasèen for Melfjordvegen faller flere steder

sammen med et elgtrekk mellom Rana og Rødøy. Virkningene av vegen av-

henger av bruken og den endelige plassering av vegen. Anleggsvegen til

Flatisvassdammen vil legge beslag på sommer- og vinterbiotoper for elg og

lirype. Steinbrudd, brakker og tipper ved Tverråga, dam og vegbygging i

Glomdalen vil ha negativ virkning på dyrelivet i området i anleggsperioden.

Det samme vil til dels være tilfelle ved Glomdalsvatnet og i Austerdalen.

Slike anlegg bør søkes konsentrert og plassert i fattige områder m.h.t.

vegetasjon og dyreliv. Stenging av anleggsvegen til Flatisvassdammen for

allmenn ferdsel bør vurderes. Redusert vannføring og endret flomforløp i

Glomåga og Leiråga vil kunne endre den botaniske og zoologiske verdi av
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deltaområdet i vestenden av Langvatnet. En sterk økning av ferskvannstil-

førselen til Melfjorden antas å endre livsmiljø og næringstilgang for sjøfugl

og pattedyr (f.eks. oter, steinkobbe) i indre deler av Melfjorden. Det vil

være behov for et forsterket jakt- og fiskeoppsyn i vestre deler av Rana
ti

og østre deler av Rødøy både under og etter anleggsperioden.

DVF har videre foretatt en samlet vurdering av planene. Fra denne
vurdering framgår at lakseinteressene i Melfjordprosjektet er små.
Det tas bare noen få laks i nedre del av Storvasselva i Melfjord.
Så vidt angår innlandsfisket, har DVF vurdert verditapet som lite.
Det er særlig Storvatnet og Storvasselva som blir berørt, og det
knytter seg idag små innlandsfiskeinteresser til dette vassdraget.
Verditapet for storvilt er vurdert som lite, og småviltinteressene
vil få lite verditap. Melfjordutbyggingen vil totalt sett gi meget
svak konflikt med vilt/fiskeinteressene. Av spesielt verneverdige
områder er trukket fram Langvassdeltaet.

DVF har også foreslått konsesjonsvilkår for Saltfjell/Svartisut-
byggingen. Disse omhandler samtlige prosjekter, og lyder:

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som
t(

har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar de nødvendige

hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av

utbyggingen, reguleringene og den øvrige drift av anleggene. Herunder

skal konsesjonæren i rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen

forurensning av vassdragene, samt dekke utgiftene til nodvendig jakt-og

fiskeoppsyn i anleggstiden.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for vilt

og ferskvannsfisk:

å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen fler-

årig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvali-

tet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes,

å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking,

oppfåring og transport,
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å bekoste tiltak i de vassdrag som berøres av utbyggingen for å sikre

oppgang og fremme fiske av f.eks. laks, sjøaure, sjørøye og innlands-

fisk, herunder bygging av fisketerskler, gjennomføre opprenskninger,

hindre erosjonsskader m.m., for å redusere skadevirkninder på fisket.

å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte området,

å anordne sperregitter foran tappetunneler og utløpet av kraftstasjon-

ene,

å bekoste planlegging, bygging, vedlikehold og drift av fisketrapp

forbi dammen/kraftverket, og sørge for nødvendig vann til trappa.

Anleggets eier tilpliktes dessuten å anordne fisketeller og fiskefelle i

trappa etter nærmere bestemmelser av DVF,

g• å bekoste vilt- og fiskeribiologiske samt ferskvannsøkologiske under-

søkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i fellesfinansiering

av større biologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som

berøres av utbyggingene og reguleringene,

å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom reguleringene fører til over-



befolkning eller forverring av de naturlige forhold,

å bekoste installasjoner for å bedre vannkvaliteten dersom reguleringen

av et forsurnet vassdrag har medført, eller forventes å medføre, en

forverring av vannkvaliteten,

j• å bekoste målinger av gassovermeting i vassdrag, samt eventuelt gjenn-

omføre tiltak å fjerne gassovermetinger,

h. å etablere et øvre vanninntak i Kjemåvatn og Ramskjellvatn.

III

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale år-

lige beløp til hver av kommunene Rana, Rødøy, Meløy, Beiarn, Skjærstad

og Saltdal på henholdsvis kr 100.000,-, kr 10.000,-, kr 20.000,-, kr 50.000,-,

kr 30,000,- og kr 50.000,-

Beløpene skal indeksreguleres med 10 års mellomrom. Beløpene skal nyttes

etter nærmere bestemmelse av kommunestyrene til opphjelp av fiske i kom-

munene. Vedtekter for bruk av beløpene skal godkjennes av Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk.
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Konsesjonæren plikter å bygge og drive et eget klekkeri/oppdrettsanlegg,

eller delta med partsinnskudd i et klekkeri/oppdrettsanlegg for produksjon

av yngel/settefisk/smolt dersom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finn-

er dette nødvendig.

V

Eventuell bygging av issperrer i vassdragene krever samtykke av Direkto-

ratet for vilt og ferskvannsfisk.

VI

Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår ska-

der som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonær-

en utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som departe-

mentet eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står

i rimelig forhold til det som derved vinnes.

Statens Naturvernråd har avgitt uttalelse av 19. februar 1983 om
arealdisponeringen i Saltfjell/Svartisområdet. Den generelle ut-
talelsen fra rådet er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering, mens
det fra konklusjonen i rådets standpunkt siteres:

11Statens Naturvernråd vil i det følgende gi sin

vurdering av kraftutbyggingsprosiektene, forsvarets

planer om hovedskytefelt og de framlagte verne-•

planer i Saltfjell-Svartisenområdet.

Selv om alle kraftutb in s ros.ektene berører

store naturverdier er Statens Naturvernråd av

den o fatnin at man i en avveiin mellom de

foreli ende interessekonflikter må akse tere

hovedtrekkene i Stor-Glomrordutb in en samt

deler av Melf'ordutb in en.4
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Videre uttales:

Stor-Glomf'ord-o Melfjordutby in en

Rådet vil understrekeSvartisenshelt avgjørende

betydningfor områdetsklimatiskebiologiskeog

kvartærgeologiskeprosesser. Dette innebærerat

Bogvatnetikke bør reguleresog overføres. Verne-
verdienesom er beskreveti fylkesmannensverneplan-

utkast samt områdetsbetydningfor reindriftsnæringen,

tilsierat inngrepi dette områdetvil være særlig
uheldig. Rådet år inn for at BO vatnet og Øvre
Blakkå a tas ut av Stor-Glomfjordutbygingen og

at vannførinen fra Nedre Blakkå a kan utn,ttes
i Melfjordutbygginen.

Innen nasjonalparkforslagetsnordøstligedel ligger

Engabreensom er Svartisensbest kartlagte brearm
både historiskog geologisk gjennom 200 år.
Engabreenhar også en betydeliginteressei frilufts-
livsammenheng.Den planlagteanleggeveii dette om-

rådet vil etter rådets oppfatningvære svært uheldig

og skjemmende. Rådet vil henstilledepartementetå
vurderehvorledesnaturskadenekan minimaliseresi
en slik rad at takrennepros.ektetkan opprettholdes.

Med hensyn til den del av Melfjordutbyggingen som

omfatter regulering av Bjørnefossvatnet (Flatisvatnet)

vil rådet framheve de verdier som er dokumentert i

dette området. Bjørnefossvatnet er geologisk sett et

helt nytt vann hvor man har en enestående mulighet

til å studere innvandring, kolonisering og pioner—

samfunn i innsjøer.
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Området har således betydelig verdi som referanse

for naturvitenskapelig forskning. Området er land-

skapsmessig storslått med bretunger som omkranser

vatnet. Ved en overføring av vann fra Flatisgreina

til Storvatngreina som kommer inn fra vest, synes

man å kunne få tilbake en relativt stor del av den

kraftandel av den som tapes ved at Flatisgreina faller

ut. Dersom inngrep i dette området kan unngås, vil

det dessuten være mulig å bevare en passasje ned til

Nordfjorden. Dette vil i så fall være det eneste

sted i Norge der det er mulig å få kystområder med

i en nasjonalpark. Rådet anser dette som me et

vikti o må frarå denne delen av Melfjordutby ingen.

Ved den østlige del av Melfjordutbyggingen vil

- ytterligere inngrep i Austerdalsvatnet medføre

skader i den verneverdige Austerdalsmorenen. Rundt

Glomdalsvatnet og Pikhågan er det meget verneverdige

karst- og grottefelt og Glomdalsvatnet bør ikke ut-

settes for reguleringer utover dagens tilstand. Ved

bygging av overføringstunellen østfra, må det treffes.

tiltak for å sikre de porøse kalksteinsårene med

verdifulle grotter mot lekkasjer. Rådet forutsetter

at inn repene i området kan utføres på en skånsom

måte o samarbeid bør søkes med Mil'øvernavdelin en

hos Fylkesmannen i Nordland.

En realisering av Stor-Glomfjord- og Melfjordut-

byggingen innen overnevnte rammer antas å kunne gi

ca 1800 GWh fastkraft.
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Landbruksdepartementet har avgitt uttalelse av 07.04.83. Fra kon-
klusjonen siteres:

Prinsipalt må vi altså gå imot kraftprosjektene i
Saltdal Beiarn o Nord-Rana. Subsidiært og forutsatt
godt samarbeid med reinelere og lokalsamfunn om anleggs-
perioden - kan vi godta delvis utbygging i Beiarn. Størst
vekt legger vi på å berge kjerneområdene for reindriften
i Saltdal. Atter subsidiært er vi derfor om nødvendig
innstilt på å godta delvis utbygging i Nord-Rana. Vi
minner i så fall om at reindrifts-interessene i Nord-Rana
stort sett avtar fra øst mot vest.

For prosjektene i Melf'ord o Stor-Glomfjord har vi ikke
særlige motforestillinger. Men vi gjentar at våre
forutsetninger gjelder for samtlige prosjekter som helt
eller delvis vil bli realisert."

11
Det var til uttalelsen vedlagt et notat fra skogavdelingen av
august 1982. Fra denne siteres:

5. Melf'ordutb in en

Enkelte steintipper vil legge beslag på produktiv skogamark.

Utbyggingenmå likevel sies ikke å ha negativekonsekvén8ér air

betydningfor skogbruket,

OPPSUMMERING

Nord-Ranautbyggingenog Saltdalutbyggingen medfører relatJvt

store negative konsekvenserfor skogbruket. Gjenholmt£1

kan virkningeneav Saltdalsutbyggingenreduseressterk.

Beiarnutbyggingen vil ha en viss negativvirkning tor sko,,gbrukell

mens Storglomfjordutbyggingen og Melfjordutbyggingetfikke

ha konsekvenserav betydning.

Nordland f lkeslandbruksst re har i møte 03.11.81 fattet enstemmig
uttalelse i saken. Det vises til utarbeidetrapportsom konkluder-
er med at skadene for jordbruksproduksjonenog skogbruksproduksjon-
en totalt sett ikke vil bli noe stort problem. Fylkeslandbruks-
styret tilrår at Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingengjennom-
føres etter de framlagte planer, men mener at skadevirkningenepå
landbruket er for dårlig utredet til at det er mulig å ta stilling
til utbyggingsprosjektene i Saltdal, Beiarn og Nord-Rana.
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Nordland Bondela har avgitt uttalelse 1. september 1981.

Fylkeslaget er ikke kjent med at det vil oppstå store problemer for
landbruksnæringen i forbindelse med Melfjordprosjektet.
Fylkeslagets hovedkonklusjon er slik:

Nordland Bondelag har ingen innvendinger mot eventuelle ved-

tak om utbygging av Melfjord og Stor-Glomfjordprosjektet.

Dette innbefatter også Trollberget Kraftstasjon som

geografisk tilhører Beiarn.

På det nuværende tidspunkt finner vi ikke å kunne tilrå

Saltdal Beiarn og Nord-Ranaprosjektene utbygget.

Dette har sammenheng med at konsekvensene av disse utbyggingene

for landbruksnæringene vil bli negative, og ikke er til-

strekkelig utredet ifølge gjeldene lovverk.//

11

Nordland bonde- o småbrukarla har avgitt uttalelse av 05.08.81.
Organisasjonen tilkjennegir dyp skepsis til de foreliggende planer.
Uttalelsen er av generell art, og er derfor omta1t i Hovedstyrets
samlede vurdering.

Fiskeride artementet, uttalelse av 30. august 1979:

flOmhandlede sak har herfra vært forelagt Kystdirektoratet og
Fiskeridirektoratet.

Kystdirektoratethar i brev av februar 1979 uttalt at på
grunnlag av gitte vurdering tilrås det at det i forbindelse
med eventuell konsesjon settes vilkår om at konsesjonæren
pålegges nødvendige sikringstiltaki form av f.eks. isbry-
ting i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
i. Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.

Eh viser forøvrig til vedlagte fotokopi av Kystdirektoratets
brev.

Fiskeridirektoratet har i brev av 17. august 1979 uttalt'at
saken har vært forelagt Havforskningsinstituttetog fiskeri-
sjefen i Yordland.



Det fremgår av Havforskningsinstituttetsbrev av 23. april
1979 at det ved vassdragsreguleringergenerelt først og fremst
er den økte vintervannføringen som en tror kan føre til biolo-
giske 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
forandrer den vertikale lagdelingen av tetthet. Strømmen ut
fjorden i overflatelaget og likeledes den inngående "kompen-
sasjonsstrøm" i 10 - 20 meters.dyp vil øke. De biologiske

konsekvenser av slike fysiske endringer vet en lite om. Un-
dersøkelsene som pågår i Skjomen og i Ryfylkefjordene, tar
nettopp sikte på å belyse slike spørsmål.

Når det gjelder fanzstmengde og fiskeslag sOm fiskes.i de ak-

tuelle områdene viser en til vedlagte kopi av ekspedisjon av
25. juli 1979 fra Fiskerisjefen i Nordland. Det fremgår her
at det i fylket ikke føres noen fiskeristatistikk som gjør det
muliz å nåvise hvor szore fangstkvanta av forskjellig slag
som blir tatt i de enkelte fjordområder. Statistikken omfat-

ter heller ikke de fangster som faller utenom organisert om-
setning (til ezet forbruk o.1.).

I Fiskeridirektoratetforelizzer det heller ikke statistikk
som viser hvor store fanzster som er fisket i de berørte fjord-
områdene. Det er imidlertid helt klart at det i disse fjord-
områdene foregår en del hjemmefiske oz at en eventuell regule-
rinz hvis den medfører økt islesging av områdene, vil føre til
en begrensning i nmringsgrunnlaget til de som bor i de berørte
fjordområdene. Dette vil da izjen kunne få betydning for bo-
setningsmønsteret i områdene, - noe som også Sørsjona-Utskarpen
fiskarlag og Rana Fiskenemnd er inne på i sine uttalelser angå-
ende reguleringen.

Kraftutbyggingen i Saltfjell-Svartisenområdet vil bli en av
landets største vassdragsreguleringer. En slik regulering vil
føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjordene, med
virkninger som vil avta med økendeavstand fra ferskvannskilden.
Når det gjelder endringer i de fysiske forhold i kystfarvannene,
utenfor de berørte fjordene, gjør en sammenligningav de store
naturlige variasjoner i ferskvannstilførselentil kystfarvanne-
ne med de relativt små endringer den nåværende regulering med-
fører, det lite sannsynlig at en regulering av den størrelses-
orden det her søkes om, kan ha noen påviselig fysisk virkning.

Forskerne er altså enige omat en slik regulering som den omsøk-
te vil føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjord-
er og muligens kanskje også i kystfarvannene utenfor.Det spørs-
mål som den siste tiden har vært gjenstand for debatt er om og
eventuelt i hvilken grad slike fysiske endringer fører til end-
ringer i de forskjellige deler av økosystemet. Som nevnt oven-
for forskes det nå på dette området. Endelige rapporter fra
undersøkelsene i Skjomen og Ryfylkefjordene vil ifølge Havforsk-
ningsinstituttets referat fra et seminar i Bergen, datert 12.
juni 1979, ikke kunne foreligge før henholdsvis i 1981 og heni-
mot 1990.
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De foreløpige resultatene fra Skjomen og Ryfylkefjordene samt
undersøkelser i andre fjorder, både regulerte og uregulerte,in-
dikerer at isforholdene vanligvis forverres i en fjord etter en
vassdragsregulering, men det finnes også eksempler på det mot-
satte, f.eks. Masfjorden.

Fiskerisjefen i Nordland konkluderer i sin uttalelse med at en
bør være ytterst forsiktig med å iverksette en så omfattende
kraftutbygging som det her er tale om, før en har fått bedre
kjennskap til de konsekvenser en slik regulering vil få for
fisket.

Fiskeridirektøren er også av den oppfatning at en bør være var-
som med å foreta slike inngrep i vassdragene som kan føre til
vesentlige endringer i ferskvannstilførselentil marineresipi-
entene, - og en slutter seg derfor til Fiskerisjefens uttalelse
i denne saken.

En viser forøvrig til vedlagte gjenpart av Fiskeridirektørens
brev med bilas.

Fiskeridepartementet slutter seg til det som er anført av
Fiskeridirektøren os Kystdirektøren.

Det bør vises forsiktighet med å foreta slike inngrep i
vassdragene, som vil medføre vesendige endringer i fersk-
vannstilførselen til marineresioientene. Smrlig gjelder
dette før en får bedre kjennskap til de konsekvenser en slik
regulering vil få for fisket.

Dersom det blir gitt konsesjon, må det pålegges søkeren å
foreta nødvendig isbryting i de områder som måtte få forver-
rete isforhold. Videre bør søkeren pålegges å yte komoensasjon
til oppsitterne av de berørte områder før eventuelt tap av næ-
ringsgrunnlaget.1

n 	

Fiskeridirektoratet har avgitt uttalelse i saken 17. august 1979.
Denne uttalelsen er i det vesentligste gjengitt i uttalelsen fra
Fiskeridepartementet av 30.08.79, og medtas derfor ikke her i sin
helhet. Siste avsnitt gjengis:

Forøvrig vil en be om at det dersom det blir gitt konsesjon

til å foreta den omsøkte kraftutbyggingen, pålegges søkeren å besørge

nødvendig isbryting i de områder som måtte få forverrede isforhold

på grunn av kraftutbyggingen og videre pålegges søkeren å yte kompen

sasjon til oppsitterne i de berørte områder for inngrep i nærings-

grunnlaget."

Fiskeridirektoratets Havforsknin sinstitutt har avgitt uttalelse av
23. april 1979. Denne uttalelsen er også i det vesentligste gjen-

gitt i uttalelsen fra Fiskeridepartementet.
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Fiskerisefen i Nordland har avgitt uttalelse av 25.07.79. Fra
uttalelsen siteres:

Me1fjord og Tjongsfjord,Rødøy kommune, sjaikartnr, 62.
 •• • dimmipdffiNødeD

Radøy er en ganske betydeligfiskerikommunei fylkesmålestokk.

Ved fiskeritellingeni 196o var det i kommunen ialt 488 fisker*,hvorav

112 med fiske som eneyrke,272 som hovedyrkeog 1o4 som biyrke. I 1971

var tallenehenholdsvis361, 82, 148 og 131. De fleste av disse er

bosatt i kommunenskyst-og øydistrikter.

I selve Melfjordfinnes ingen godkjentefiakemottak.I Tjongsfjord

er ett mottak. Videre finnes i nærheten av nevnte fjorder og ellers

omkring i kommunenytterligere7 godkjentefiakemottak.Samlet leve-

ranse til disse i 1976 var ifølge oppgave fra Norges Råfiaklagpå
3.392 tonn råfisk (unntattsild og laks) til en verdi av 4.924.000.-

kroner.

Fiskenemndaanslår den årlige gjennonsnittligefangstmengdefra Mel-

fjord til ca. loo tonn torsk og 2oo tonn småsei,og fra Tjongsfjord

ca, 3oo tonn torsk og 400 tonn småsei, som hovedaakeligtas med

snurpenoti tidsrommetdesember april. I tillegg kommer en del andre

fiskearter,særliguer, sild og reker. En ikke ubetydeligdel av det

kommersiellefiske som foregår i kommunen skriverseg såledesfra Mel-

fjord og Tjongsfjord.

Som i de øvrige berørte fjorder foregårdet i Melfjord og Tjongsfjord

dessuten et ganske omfattendefiske til dekning av befolkningenseget

forbruk.0

/1
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itiet‘4J.for øvrig tramgåav vedlagteuttalelserfra tink~
nemndeffitialtdisse.erbekymretover de konsekveneeren eventuellkraft-

utbygg1n i førsterekke for laks-ogsjø-ørretflake,mon ogall

for detletPrige4:figrgo,og for isleggingi deler av de berertefjordi-

områder.Det herskerennå storusikkerhetom den innflytelseallke

reguleringerkan få på utviklingenav iivet i sjøen.Etter ain opp-

fatningbør en derforvære ytterstforsiktigmed å iverksetteen må

omfattendekraftutbyggingsom det her er tale om før en har fått noe

bedre kjennskaptil disse forhold.1(

Kystdirektoratet tilrår i sin uttalelse av februar 1979 at det i

forbindelse med evt. konsesjon pålegges nødvendige sikringstiltak

f.eks. i form av isbrYting dersom dette skulle bli nødvendig. Det
er her trukket fram Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.
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Rødø Fiskenemndhar avgitt slik uttalelseav 03.04.79:

"Angåendefiske på Melfjorden,så foregårdet et relativtlite
fiske nå, da de flestefiskereder er fraflyttet,men det er noen
som driver litt hjemmefiskeetter torsk og litt torsk blir nesten
årlig tatt med snurpenot. Alt fiske foregår i tidsrommetdesember
april. Noe småsei blir nesten årlig om høsten tatt med snurpe-

not. Jeg er kommet frem til ca 100 tonn torsk og ca 200 tonn små-
sei, som en årlig gjennomsnitt. Ellers fiskes litt uer og reker.

Når det gjelderTjongsfjordenså fiskes der betydeligmer, da det
er mange fiskere som driver hjemmefiskesom binæringog noen få som
helårsfiske.

Jeg har fått opplyst at der fiskesca 300 tonn torsk årlig og ca
400 tonn småsei blir fisket årlig med snurpenot.

Fisket foregårhovedsakelighøst og vinter."

Fiskeride artementet 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 nas'onale kontaktutval for vassdra sre ulerin er har i sin
rapport av 30.09.82 gitt sin uttalelse i saken, og utdrag av denne
er avgitt 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 Salt-
fjell/Svartisenprosjektet. I tillegg kommer kostnader til evt.
oppfølgingsundersøkelser.

Hr.adv. Erik Bryg uttalee på vegne av runneiere i Langvass-
grenda,datert 27, juli 1981:

Grunneierne i Langvassgrenda har henvendt seg til meg i forbindelse

med Statskraftverkenes planer for utbygging av Melfjord kraftverk

ved overføringer fra Rana kommune.

Grunneierne har valgt tre tillitsmenn, nemlig Thorvald Granlund,

8632 Skonseng, Gunnar N. Granlund, 8632 Skonseng og Nils Nilsen,

Bordvedaven, 8632 Skonseng.

Grunneierne har gitt en foreløpig uttalelse datert 20. oktober

1979 til Vassdragsdirektoratet.
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Jeg skal senere sende direktoratet en partsliste med oppgave over

eiendommene. De eiendommene det gjelder støter til Glomåga, Leiråga

og nordre samt nordvestre del av Langvatnet med Glomågadeltaet. Det

er disse eiendommer som i første rekke blir skadelidende ved at man

overfører Flatisvatn-feltet med øvre del av Glomåga og Tveråga til

Melfjordbotn samt Glomdalselva, Knabbåga og midtre del av Glomåga

samt Leiråga til Storvatnet. Dette innebærer en betydelig redusert

vannføring i Glomåga og nedre del av Leiråga mot Langvatnet.

Jeg skal ikke her gå detaljert inn på de forskjellige skade- og

ulempesposter som vil oppstå ved overføringene for gårdene. Stikk-

ordmessig kan jeg nevne tap av elv som sjølgjerde (dette gjelder

såvel elvene som Glomåga-deltaet), virkninger på grunnvannstanden,

forurensningsvirkning, elven og isen som transportåre, skjemmet

utseende m.v.

Jeg skal i det følgende konsentrere meg om de synspunkter som

grunneierne har og krav de mener bør imøtekommes, såfremt ut-

byggingsplanene blir gjennomført.

Grunneierne ber om at man sløyfer overføringen av Glomdalselv

og Knabbåga. På denne måten vil man berge Glomdalsvatnet som

fiskevann og dessuten bedre vannføringsforholdene noe i selve

Glomåga, og kanskje også bevare denne ihvertfall delvis som

fiskeelv. De overføringer det her er tale om kommer ikke

fra breområder, slik at det er særdeles verdifullt vann i

næringsmessig henseende som i tilfelle overføres. Det midlere

avløp fra disse to feltene utgjør knapt 1 m3/sek. og skulle bety

lite for utbyggingsplanene i forhold til gevinsten ved at de

ikke tas med.

Grunneierne vil bestemt motsette seg at man stenger overføringen

fra Flatisvannet i flomsituasjoner, og i stedet sender vannet

gjennom det gamle elveløpet. Dette vil kunne føre til betydelige

skadevirkninger og minske eventuell positiv effekt av overføringen.

For grunneiernes tilslutning til planen kreves det derfor at det

anordnes forbislippingsmulighet fra kraftverket til Melfjorden

som kan nyttes når kraftverket står - eller hvor man av andre

årsaker ønsker å stenge overføringen fra Flatisvannet.
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Når det gjelder overføringen til Storvatnet, gjør de samme for-

hold seg gjeldende, men her må det kunne gå an å la vannet fra

tunnelen gå i det gamle elveløpet fra Storvatnet til Melfjorden,

som da vil kunne tjene som forbislipping. Dersom dette ikke er

ønskelig, må det anordnes en felles forbislippingsmulighet for

begge aggregater til Melfjorden.

Jeg går ut fra at det vil bli pålagt bygget terskler for å

bedre forholdene i de tørrlagte elvene, og dette må selvsagt

også gjelde Leiråga. Terskelplanen bør være klarlagt før hoved-
styret tar sitt standpunkt til søknaden, slik at også grunneiernes

syn på terskelplanen kan komme til uttrykk overfor hovedstyret

før sluttbehandlingen. For flere av grunneierne er det av stor

betydning hvorvidt og hvor man plasserer tersklene.

Terskelplassering og utformingen av disse må også ses i lys av

kravet om at man ikke vil ha stengt overføringstunnelene. Jeg

ber opplyst om Vassdragsdirektoratet vil gi pålegg om utarbeidelse

av terskelplan,

Ved denne utbyggingsplanen bør det vurderes om man også kan

tilføre jordbruket totalt fordeler. Dette gjelder i første

rekke de lavereliggende deler av Glomåga-deltaet og lavtliggende

jord ved Langvatnet. Skal man få til dette, må øverste regu-

leringsgrense for Langvatnet senkes minimum 30 cm. Dette bør

kunne gjøres'på bakgrunn av at en stor del av nedslagsfeltet

til Langvatnet nå føres over til Melfjord kraftverk og utnyttes

der i stedet. Imidlertid må det vurderes om en slik senkning av

vannstanden i Langvatnet kan få negative følger for visse områder,

f.eks. øyene som ligger høyere. Jeg ber Vassdragsdirektoratet

foranledige at en slik jordbruksfaglig vurdering blir foretatt.

Det er selvsagt tilstrekkelig med en mer grov vurdering for å se

om man vil få en jordbruksfaglig effekt av vesentlig betydning

ved en slik senkning av høyeste regulerte vannstand i Langvatnet.

Jeg går ut fra at en slik vurdering kan skje i samråd med herreds-

agronomen i Rana og det landbruksfaglige utvalg.
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Jeg savner også en vurdering av hvorledes reguleringen av Lang-

vatnet i praksis vil arte seg ved den omsøkte utbygging av Mel-

fjord kraftverk, Stor-Glomfjord kraftverk og Nord-Rana kraftverk.

Jeg ber herunder også redegjort for hvorledes reguleringen av

Langvatnet i praksis vil arte seg, såfremt Nord-Rana-utbyggingen

sløyfes og man bare får utbyggingen av Melfjord og Stor-Glomfjord

kraftverker med tilhørende overføringer fra Langvatn-feltet.

Det landbruksfaglige utvalg kan ikke ses å ha gitt noen vurdering

av virningen på tilgrensende jord ved vannstandssenkningen neden-

for Berget som følge av overføringene. Jeg ber om at dette blir

gjort.

I dag har Langvassgrenda en dårlig sikret kraftforsyning på

grunn av at det bare er én linje uten reservemuligheter som

går til grenda.

I forbindelse med utbyggingen av Melfjord kraftverk bør det

sørges for at det bygges kraftlinje som også kan tjene som

fremtidig sikring av kraftforsyningen til Langvassgrenda.

Det må tas opp med Helgeland Kraftlag.

Gårdene i dette området lever utelukkende av jord- og skogbruk,

og beiteutnyttelse er en meget vesentlig del av jordbruksnæringen.

Forstyrrelse av beiteforholdene vil derfor gripe sterkt inn, og

jeg må be om at hovedstyret gir uttrykk for at det skal settes

opp gjerde for bufe der elver eller elvegrener ikke lenger

danner tilstrekkelig gjerde.

Grunneierne har også bedt meg påpeke at det må settes opp grense-

merker i forbindelse med utbyggingen, fordi grensene svært ofte

nå følger mindre elveleier som vil tørke ut og bli tilvokset av

skog ved overføringene. Dette må skje i samråd med jordskifte-

verket.
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Ved utbyggingen av Melfjord kraftverk vil man få en betydelig

trafikk på veien fra Røvassåga langs Langvatnet og til Berget.

Dette har grunneierne allerede erfart i betydelig grad som følge

av byggingen av den såkalte Melfjord-veien. Den veien som i dag

ligger her er ikke egnet for slik trafikk. Det bør derfor opp-

rettes avtale allerede nå mellom Statskraftverkene og kommunen

for å sikre en forsvarlig veistandard og fast dekke på denne

veien.

Av det utsendte materialet er det vanskelig for grunneierne å

se hvor anleggsveiene irealiteten vil bli bygget og hvilke av

disse som vil bli påregnet holdt åpne og vedlikeholdt etter

utbyggingen. Dette har betydning for vurderingen av positive

og negative sider ved utbyggingsplanen, og jeg ber om å få en

klar oversikt over anleggsveienes sannsynlige trasé med opplys-

ninger om standard på disse, hvorvidt de vil bli opprettholdt

etter utbyggingen som følge av NVE's eget behov. Også anleggs-

veienes status er av slik karakter at det bør klarlegges før

hovedstyret gir sin innstilling.

Jeg har ikke fått undersøkt de enkelte gårders hjemmelsdokumenter

i detalj, men fra tidligere erfaring regner jeg med at ihvertfall

noen gårder er solgt fra Staten etter at denne kjøpte Coldevin-

godset, slik at det er enkelte gårder som har de såkalte

A-klausuler gående ut på at Staten har tilbakeholdt vann- og

strandrettigheter og.sikret seg rett til overføring av elver

uten erstatningsutbetaling. Disse spørsmål har Stortinget

tatt prinsipielt standpunkt til tidligere i en rekke skjønn

og vedtatt å se bort fra klausulen, dog slik at man ikke har

gitt disse eiendommene 25% tillegg til erstatningene som øvrige

eiendommer får samt ikke tilkjent fallerstatning. Jeg går ut

fra at det blir forholdt på samme måte ved denne utbyggingen.

Det jeg ber om, er at de få eiendommene det antageligvis gjelder

også får lovens 25% tillegg som er knyttet til selve skadevirk-

ningene. At Staten ikke vil gi fallerstatning kan derimot ak-

septeres.
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Som det vil fremgå, motsetter ikke partene i Langvassgrenda seg den

planlagte overføringen til Melfjord kraftverk - bortsett fra de be-

skjedne planendringer som her er krevet og som jeg går ut fra vil

bli imøtekommet. De krav som er av rent erstatningsmessig karakter

finner jeg det tilstrekkelig å ta opp i forbindelse med det skjønn

som må holdes dersom utbyggingen blir vedtatt. Mine parter har

imidlertid klaget over at de erstatninger som de i sin tid ble

tilkjent ved Langvatn-reguleringen forlengst har tapt sin reelle

verdi på grunn av kronesynkningen siden takstene ble fastsatt i

1965. Partene har derfor bedt meg rette en inntrengende henstilling

til hovedstyret og øvrige konsesjonsmyndigheter om snarest å foreta

en revisjon av vassdragsreguleringsloven, slik at regulering av

tilkjente erstatninger skjer hvert 5. år. Det er av stor betydning

for de enkelte parters holdning til utbyggingsplanen, ikke bare i

Langvassgrenda, men også for øvrig i Rana-distriktet at man nå får

ordnet med en skikkelig indeksregulering av erstatningene.

Som det fremgår av foranstående, er det bedt om forskjellige utred-

ninger, og når disse foreligger kan det komme nye krav eller endrede

krav fra mine parters side overfor hovedstyret og andre konsesjons-

myndigheter.

Jeg tar derfor forbehold om å komme tilbake til utbyggingsplanene

når det foreligger mer materiale. For ordens skyld nevner jeg

også at nærværende uttalelse inkluderer de synspunkter som grunn-

eierne har gitt uttrykk.for i brevet av 10. oktober 1979 til

Vassdragsdirektoratet.V

uttalelse på vegne av Røvassdalen Grunneier1ag,
datert 28. august 1981:

På vegne av Røvassdalen Grunneierlag skal jeg få gi følgende ut-

talelse til de fremlagte planer. Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom

på at nærværende uttalelse ikke er endelig, fordi det er forskjel-

lige forhold som etter grunneierlagets oppfatning må avklares nær-

mere før laget kan ta endelige standpunkter og fremme endelige krav.
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Røvassdalen Grunneierlag het opprinnelig Engan Grunneierlag, og

grunneierlaget behandlet utbyggingssaken i et møte 10. oktober

1979. På bakgrunn av dette sendte grunneierlaget inn en rede-

gjørelse for grunneierlagets standpunkt samt konsesjonskrav såvel

når det gjelder Nord-Rana-utbyggingen som Melfjord-/Glomfjord-

utbyggingen. For fullstendighets skyld vedlegger jeg kopi av

denne ekspedisjonen og viser til det som der er sagt og de krav

som der er referert.

På bakgrunn av senere utredninger når det gjelder skadevirkninger,

og konferanse med grunneierlaget, skal jeg få gi følgende tilleggs-

uttalelse på vegne av laget :

Dersom Nord-Rana-utbyggingen med kraftstasjon med utløp i

Røvassåga ikke kommer til utførelse, vil planene for over-

føringer til Melfjord og Stor-Glomfjord innebære en meget

betydelig reduksjon sommer som vinter av vannføringen i Røvassåga.

Noen redegjørelse for vannføringene under denne forutsetning i

Røvassåga foreligger ikke. I NIVA's redegjørelse av 13. mars d.å.

finnes imidlertid størrelsesorden på reduksjonen. Vannføringen

blir da så beskjeden at grunneierlaget ikke kan akseptere Blakåga-

overføringen til Melfjord. Overføringen til Stor-Glomfjord kan

imidlertid aksepteres.

Nærmere utredninger over den situasjon man vil få ved de planlagte

overføringer, såfremt Nord-Rana-utbyggingen ikke kommer til ut-

førelse, foreligger ikke og grunneierlaget krevet at det ut-



føres konsekvensanalyser for jordbruk, fiske m.v. under den forut-

setning at Nord-Rana-utbyggingen sløyfes. Nærværende og tidli.gere

uttalelse bygger på den søknad som nå foreligger.

Såfremt Blakkåga-overføringen til Austerdalsvannet skal gjennom-

føres, vil laget kreve at sideelvene Var'dogasjåkka (til Blakk-

øya) og Tverråga (til Svartisåga) holdes utenfor overføringen.
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Som positiv effekt ved overføringene er det pekt på fjerning

av kaldt, slamholdig brevann og reduksjon av flommer. Det fore-

slås derfor ingen reduksjon av overføringene ved at man sløyfer

enkelte grener eller sideelver.

Det er videre et absolutt krav fra grunneierlagets side at man

ikke stenger overføringstunnelene, slik at man også får det

vann som disse fører tilført i det gamle elveleie under flom-

situasjoner. Det må derfor ordnes med forbislipping i kraft-

stasjonen i Melfjord, slik at man ikke stenger overførings-

tunnelene såfremt ett eller begge aggregater stoppes.

Grunneierlaget vil også motsette seg at man bruker den gamle

tunnelen fra Austerdalsvannet til Svartisvannet for slipp av

vann i flomsituasjoner.

For Røvassåga er det såvel sommer som vinter av meget stor be-

tydning hvorledes kraftverket vil bli kjørt. Det samme gjelder

naturligvis manøvreringen av Stormsjø-magasinet, som igjen

henger sammen med kjøringen av kraftverket. Det er et krav

fra grunneierlagets side at man får en manøvrering av magasinet

og kjøring av kraftverket som best mulig er tilpasset jordbruket,

og gir minst mulig skadevirkninger om vinteren.

Kjøringen må derfor planlegges i samråd med landbrukssakkyndige

når det gjelder vår, sommer og høst, samt issakkyndige når det

gjelder vinterkjøringen. Det må utarbeides et mer detaljert

program som det forutsettes at også grunneierlaget får til

vurdering før det fastsettes.

Muligheten for å la utløpstunnelen fra kraftverket munne ut i

selve Langvatnet bes vurdert. Dette for å unngå frostrøyk-

problemer. Det må samtidig vurderes hvorvidt en slik løsning

vil kunne føre til frostrøyk eller andre problemer for de som

sogner til Langvatnet. I denne forbindelse vil grunneierlaget
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på ny kreve at det blir opprettet en klimastasjon i selve Røvass-

dalen. Grunneierlaget er overbevist om at det materiale man har

bygget på, ikke er tilstrekkelig til å få vurdert frostrøykvirk-

ningene i Røvassdalen. Frostrøykproblemet er så klart sentralt

når det gjelder Røvassdalen at det er helt uforsvarlig å unnlate

å undersøke dette spørsmål best mulig ved egen klimastasjon i

dalen.

7. Grunneierlaget vil kreve at det snarest mulig i samråd med grunn-

eierlaget, på et tilgjengelig sted i Røvassåga blir satt opp en

målestav som viser såvel hvilken vassføring man har i m3/sek. som

høyden på elven under de forskjellige vannføringene. Dette er

meget viktig for at grunneierlaget og andre som er interessert

kan danne seg et bilde av hva de forskjellige vannføringer i

realiteten vil bety i praksis. Det bør også ordnes med film

eller fotografering som viser hvilke forhold man vil ha for-

skjellige steder ved forskjellige vannføringer i naturlig til-

stand.

8, Det er mulig noen av eiendommene er solgt av Staten med den

såkalte A-klausulen, hvoretter grunneierne ikke skal ha erstat-

ning for skader og ulemper ved utbygging. I likhet med Stor-

tingets avgjørelse i tilsvarende saker i Rana, forutsetter

grunneierlaget at det blir sett bort fra denne klausulen, slik

at de som rammes får full erstatning for alle ulempe- og skade-

virkninger. Grunneierlaget vil også kreve at de som har denne

klausulen får 25% tillegget til erstatningene i likhet med

andre som rammes av utbyggingene.

9. De årlige erstatninger som ble tilkjent ved Langvatn-utbyggingen

har stått uendret siden 1965, og har ikke lenger noen sammenheng

med de skader og ulemper denne utbyggingen påførte og påfører

eiendommene. Det kreves at de årlige erstatninger blir gjen-

stand for indeksregulering hvert 5. år, og dette må også gjelde

med tilbakevirkende kraft for Langvatn-utbyggingen.



Uttalelsen fra En an runneierla (nå Røvassdalen gr. eierlag) fra
møte 10.10.79 som det var vist til ovenfor, er slik:

M21_,V.X0PD/ UTBYGG1NGF.N

=AN ClaTNETEPLM T ROVASSDALEN.

Annlege;sti-afikk på vegnettet i Høvassdalen vil føre til

stor slitasje. Grunneierlaget krever derfor at vegstandarden

heves i hele dalføret, ou at det legges fast dekke på

vegene, blant annet for å unngå støvplage.

Alle steder der forandring i vannstand og isforhold vil

føre til ødeleggelse eller forringelse av tradisjonelle

transportveger for skogsvirke må dot bygges skogsbilveger.

Kraftlimjenettet i Røvassdalen er svakt, og dårlig

spenning og byppige strømbrudd er en stor plage.

Det kreves derfor at kraftlinjenettet i Røvassdalen

forsterkes. Det må også bygges ei overføringslinje fra

Melfjord til Røvassdalen som kan innkobles i tilfelle

brudd på det ordinære linjenettet.

For å sikre grunnvannstanden, eksistenSgrunnlaget for

fisk, ou for å sikre et utseende mest mulig likt det

opprinnelige, må det lages terskler i vassdragene som

blir berørt av utbyggingen.

Der hvor man har.gronnvannsbrønner må vanntilgangen

sikrt:s.

Wrte og bej.teforholdene for fisken i vassdragene blir

odeLiQt. Det kreves ;;t:det bijr drevet kultur for å

sikr-t en god flski2bastctnci[.
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Elvene danner i mange tilfeile gjerde for bufe. Der

hvor endringer i vannstand odelegger oller redns.-?rer

dette naturlige gjerde må det bygges permanente gjerder

som også må vedlikeholdes av vassdr7.agsvesenet.

For å unngå uheidige variasjoner i en ellers liten

vannføring må ikke den nåværende Svartistunnellen brukes

som reguleringstunnel, men det må føres noe vann til

Svartisvatnet for å sikre sirkulasjon i nedbørsfattige

perioder. Dette har også betydning for elveløpet videre

nedover, fra Svartisvatnet til Røvassåga.

Det kreves at annleggsveger som legges på privat grunn

og som ikke går inn i det offentlige veinettet etter

utbyggingen stenges for alminnelig ferdsel, og at

grunneieren får bruksrett til disse veiene.

9.Det kreves at vassdragsvesenettar kontakt direkte med

de grunneiere som får annleggsvirksomhet på sin grunn,

god tid før konsesjonsbehandling. Dette for at disse

grunneierne skal få legge fram sine syn på plassering

av brakkebyer, steintipper, o.s.v. Grunneierne er lokal-

kjente og kan legge fram detaljer på planleggingsstadiet

for å sikre et best mulig forhold under utbyggingen og

et best mulig resultat etter utbyggingen.

Grunneierlaget krever en utsettelse av konsesjons-

behandlingen av Melfjordutbyggingen til de igangværende

grunnvannsundersøkelser og meteorologiske undersøkelser

er avsluttet og analysert av NVE og fagfolk innen

landbruksnæringen.

Eventuelle krav som måtte være uteglemt i de

ovenfornevnte punkter må det være anledning til å legge

fram for et senere skjønn.(c
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Adv. Geir Haugen har i brev av 06.08.81 uttalt b1.a.:

Strandtindene reinbeitedistrikt:
t(Distriktet brukes idag av to reineiere som flyttet inn i området
i 1977. De er således fremdeles i'etableringsfasen, slik at
hele distriktet foreløpig ikke er utnyttet. Det område som blir
berørt av Melfjordutbyggingen brukes således ikke systematisk
idag, men inngår i planen for den fremtidige bruk av distriktet.

Det er meningen at områdene nord for Melfjordbotn Storvatn

skal nyttes som sommerbeite, og områdene sør for Melfjordbotil
som høstbeite. Gruppen nytter idag de sørvestlige deler av
Strandtindene distrikt, og distriktet Hestmannen som vinterbeite
og de øvrige deler som vår-, sommer- og høstbeite.

Før reindriften i distriktet er fullt utbygget er bruk av
områdene nord for Melfjordbotn - Storvatn nødvendig for å få
tilfredstillende utnytting av beitene i distriktet."

-

Melfjordutbygginaa:
'4I reindriftsutredningen på side 37 påpekes det at for Strand-

tindene reinbeitedistrikt vil beitetapene i forbindelse med
magasinene i Storvatn og Glomdalen, anleggsvegene, steintippene,
brakkebyene m.m. få store negative konsekvenser.

Trekk- og drivingsleiene for rein i områder som berøres av denne
utbygging er mange steder smale og kronglete. Det gjør at
selv små inngrep hvis de er uheldig plassert kan medføre store
ulemper for reindriften. I utredningen pekes det på at det
vil være svært vanskelig å komme med rein fra områdene sør
for Melfjordbotn til områdene nord for fjorden. Det gjøres
oppmerksom på at de gamle flytteleiene over Storvatn, samt
vest for vannet vil ved regulering av vannet, samt på grunn av
dammen og vegbygging m.m. blir totalt sperret. Det går også
en gammel flyttelei lengre øst rundt vannet og over Storvasstind
Denne er lengre enn de andre og vil også bli berørt av Melfjord-
vegen og kraftlinjene. I utredningen heter det på side 38
angående dette: "Det er etter dette klart at for reineierne
i Strandtindene blir flytteleiene rundt Melfjordbotn praktisk
talt stengt. Dette kan i verste fall bety at området nord for
Melfjorden bare kan utnyttes ved økt arbeidsinnsats og store
kostnader, f.eks. bruk av ferge for flytting av rein eller
utbygging av ny flyttelei.

En vil peke på at det ved eventuell utbygging i Melfjorden
må bygges/utbedres ny flyttelei for rein rundt Melfjordbotn
og opp til områdene nord for Melfjorden".
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Når det gjelder skadevirkningene for Dunderland distrikt
vil anleggene og dammen i Glomdalen sperre en gammel flyttelei
som går forbi Bjørnfossvatn og opp Vesterdalen til Glommen.

En regulering av elven Glomåga som danner grense mellom
distriktene Dunderland og Strandtindene vil medføre fare for
sammenblanding av distriktenes rein.

I sammendraget vedrørende denne utbygging skriver reindrifts-
utredningen følgende:

Tap av verdifulle sommerbeiter i Glomdalen.
Sperring og innsnevring av flytte- drivings- og trekkleier
i området Storvatn Glomdalen som gjør utnyttelsen av beite-
områdene nord for Melfjord vanskelig.
Sperring av gammel flyttelei gjennom Vesterdalen.
Redusert sperreeffekt av Glomåga og dermed dårligere distrikt5-
grenser og økt fare for sammenblanding av rein fra de to
distrikter.
Redusert sperreeffekt av Blakkåga og dermed merarbeid ved
samling av rein.
Fare for rimdannelse på beitene i Glomdalen.
Tap av rein på grunn av usikker is på magasinene.
Anleggsvirksomhet som skaper problemer for flytting og
utnytting av Strandtindene distrikt.
ødelagt beitero i anleggstida.
Forstyrrelse av almenheten dersom anleggsvegene blir åpne for
almen ferdsel under og etter anleggsperioden.
Skader og ulemper ved bygging og drift av kraftlinjer.
Merarbeide for reineierne.

En kan slå fast at for en den reindrift som i dag.drives om
Dunderland distrikt, vil ei eventuell utbygging i Mlefjord
etter de fremlagte planer få relativt liten betydning.

Størst negativ virkning får en i forbindelse med inngrepene
Blakkådalen for denne reindrift. Men driftsmulighetene i
Dunderland distrikt blir redusert.

For reindrifta i Strandtindene distrikt vil ei eventuell
Melfjordutbygging medføre tap av beiteland, innsnevring og
sperring av flytte- trekk- og drivingsleier, og derved store
vansker og kostnader med å utnytte beiteområdene nord for
Melfjord.

1/

3 REINDR1FTSNÆRINGENS SYN PÅ DE ENKELTE UTBYGGINGER

Samtlige utbyggingsprosjekter vil medføre betydelige skader
og ulemper for reindriften.
En innser imidlertid at det neppe vil være mulig å få stanset
samtlige utbyggingsprosjekter. En har foretatt en prioriterin5
av prosjektene og har kommet frem til følgende:
Reindriftsnæringen vil å sterkeste motsette se at Saltdals-______
utbyggingen, Beiarnutbyggingen og Nord-Ranautb g in en

g'ennomføres.
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En er villig til å godta Melfjord-og Storglomfjordutbyggingen
mot at de tre forannevnte utbyggingsprosjekter skrinlegges.
Imidlertid er det et vilkår for godkjennelse av Melfjord-
prosjektet at det bygges en ny flyttelei for reinen rundt
Melfjordbotn og opp til områdende nord for Melfjorden.

For reindriftsnæringen er det ikke mulig å foreta en
prioritering blant de tre utbyggingsprosjektene som:en går
imot. Alle tre er like viktige for reindriftens eksistens
i området, o det må være klart at hvis Nord-Ra
og Beiarnutb in en 'ennomføres vil natur ru nl
reindriften bli revet bort. Det innebærer at det beste
?-6-1-51el eomra e i Nor an fylke blir ødelagt.//

Il

Adv. Geir Hau en understreker videre i brev av 12. oktober 1981
betydningen av at de foreliggende planer blir vurdert samlet, og at
også de eksisterende/planlagte inngrep tas med i en slik samlet
vurdering.

NVE vil her kort få bemerke at disse krav i det vesentligste er
tatt til følge i og med at det er utarbeidet en rapport over den
virkning de eksisterende inngrep i området har hatt på reindriften.

Adv. Haugen har videre i brev av 7. desember 1982 foreslått konse-
sjonskrav for de enkelte utbyggingsprosjekter. ForMelfjordprosjek-
tet er følgende uttalt:

5. Melfjordutb Q in en

Skadevirkningene for reindriften er omhandlet i den sakkyndige
utredning på side 34-40, og i mitt brev av 6. aucust 1981 på
side 4-5.

Ved denne utbygging er ikke tapet av beitearealet så vesentlicE
mens det er stenging av trekk- og flyttleier som utgjør den
største del av skadevirkningene for reindriften.

Det vil være et krav fra Strandtindene reinbeitedistrikt at
forholdene legges til rette slik at en kan komme med reinen
fra området sør for Melfjordbotn til områået nord for fjorden.
Det kan være aktuelt å bygge en bro over Melfjordvegen, slik
at reinen_an passere mest mulig uhindret. Alternativt kan
det komme på tale å lage en korridor ved hjelp av reingjerder.
De nærmere enkeltheter må avtales mellom NVE og reinbeite-
distriktet.
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Lnlea svirksomheten må foregå slik at det skapes minst mulige
problemer for reindriften. Det må etableres et nært samarbeid
mellom reineierne i Strandtindene reinbeitedistrikt og NVE,
slik at anleggsvirksomheten i de mest kritiske perioder kan
stanses slik at reinen kan få anledning til uhindret å trekke
til sine beiteområder.

Det må opprettes et særskilt næringsfond for reindriften
på kr. 100.000,-.c(

videre uttales:

Generelle konses'onskrav

De østlige utbyggingsprosjekter vil for Harodal/Dunderland
reinbeitedistrikter medføre en vesentlig innsnevring av deres
muligheter til å utnytte vinterbeitenecs.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, 40 mil,
er det lite-aktuelt å bruke området.

I og med at de østlige utbyggingspiosjekter vil gjøre det
nødvendig å bruke konvensjonsområdet„.ogi61-det-clerfor.være..:-- _
riktig at utbyggeren står for-de tiltak som er nødvendige
i denne forbindelse. De direkte kostnadene sorn~reine_iezne.
• vil bli utmålt i ekspropriasjonsskjønnet.

Det vil bli reist konsesjonskrav om at NVE står for bygging
av en sekundærbolig i Storsund -området, og at det blir
bygd gjerde både i Storsundw:rådet.'i og på Saltfjellet til
samling av reinen samt lasteramper.

Alternativt kan det komme på tale å kreve at forholdene legges
til rette for tilléggsf6ring 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 ut-
bygginger at anleggsvegene fører til økt ferdsel inn i sentral
reindriftsområder, slik at reinen unødig forstyrres.

Bet dnin en av at konses'onskravene.imøtekommes

Selv om samtlige kOnsesjonskrav som foran er stilt opp blir
imøtekommet, vil skadevirkningene for reindriften bli betydeli41
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 bet deli
risiko for at slaktin en kan bli så vanskelia .ort at hele det
økonomiske runnla for reindriftsnærin en Saltf.ellet
aller bort.
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Det stilles et krav fra reindriften at det ike blir tatt
stilling til Saltdalsutbyggingen før slakterisituasjonen er
nøye analysert av et lite utvalg.
Hvis Saltdalutbv in en 'ennomføres med re ulerin av
R em vatn er det sannsvnli nt det fra det en ida vet at
samene Saltf'ellet m slutte med reindrift.,

Bvis K'emåvatn, Stormdalen o lille o store Gåsvatn tas ut
av utb ins lanene vil skadevirkninaene for reindriften bli
bet deli mindre.

Det fremgår av det som er nevnt ovenfor at de største og mest
kostbare konsesjonskrav da vil bortfalle.

Je vil sterkt understreke at utbetalin av erstatninaer OQ
onDrettelse av nærinasfond ikke vil kom ensere fullt ut skade-
virkninaene for reindriften.

I motsetnin til andre rimærnærin er kan'retndriften ikke_,
k'ø e se n tt beiteland til kom ensas'on for det som r ta t
slik at reindriftsnærinaen kommerlan t d rli ere ut ved inn-

re enn andre. nærin er.

Det viktigste for.reindriften er å få gjennomført.tiltak som
kan dempe skadevirkningene og som de-kommende generasjoner- -
også kan dra nytte av.

Jeg vil også fremheve saet.moment at reindriftssamene og-i --
særdeleshet de som bor på Saltfjeflet er totalt avhengig av
hva reindriften kan-gi-dem av utkomme. Deres kultur.pg„b0-:,
setning er utelukkende_basert på at de kan opprettholde._sln_
næring som de--er så nært knyttet _ -

Det vil vare en sosiet1 o kuturell tra edie hvis reindrifts-
Samene 4sa Salt »eilet skal bli tvun et til å o i sin næring

å crunn av inn re som c'ennomføres mot deres vil'e i et
cmr de hvor samene i flere hundre ar har utøvd sin reindrift.

Jeg kan opplyse at hvis full utbygging av de østlige prosjekte
blir besluttet av Stortinget, vil det sannsynligvis bli vurder
som et brudd på det vern som minoritetene har gjennom folke-
retten. Det vil således bli reist søksmål med påstand om at
utbyggingsvedtaket er ugyldig slik det nå er adgangitil etter
det resultat som Høyesterett kom til,i Alk.a-dåmmen. t

f(
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Norsk Sameråd, uttalelse fra møte 24. og 25. september 1981:

aPå bakgruna av at også tidligere er gjort innarep i disse
områder som har ført til betydelige innskrenkningar for
reindriften, er rådet primmrt i mot de forellagende planer
som ytterlig vil føre til innskrenkninger. Rådet har
imidlertid ogaå registrert at områdets reindriftsutøvere
ikke har reist alvorlige innvendinger mot utbygging av
Store Glomfjord og Melfjord med vilkår for at en ny
flyttelei bygges oq rådet likager for sin del dette til grunn.

Pva angår de andre utbygginqaplaner er innvendingene fra
de berørte reineiere så sterke, jfr. orså uttalelsen
fra reindriftsagronomen i mordland fylke, at rådet ikke
kan tilrå utbygging før det er foratatt grundigere ut-
redninger oq før samerettsutvalgets vurderinger oq utred-
ninger foreliager.'

lq"

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

Reineiernes advokat har i brev av 6.8.1981 til Fylkesmannen i Nord-
land (gjenpart til NVE) uttalt at de berørte reinelerne er villig til
å godta Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingene mot at de tre andre
delutbyggingene skrinlegges. Imidlertid er det et vilkår for god-
kjennelse 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
punkter. De viser en positiv holdning til samarbeid med andre
interesser i området og andre interessegrupper burde være like
positiv til samarbeid med reindriftsnæringen.

Vassdragsreguleringene i Saltfjell/Svartisområdet ligger i et om-
råde som omfattes av Samerettsutvalgets mandatområde. NRL går derfor
imot et hvert inngrep i området før Samerettsutvalget er ferdig med
sitt arbeid.‘4

(

Uttalelsen er ellers generell, og er omtalt i Rovedstyretssamlede
vurdering.

Nordland Reindriftsamers lkesla 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
helhetsvurderingav 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 plan1agte inngrep.
Uttalelsen er omtalt i Bovedstyrets smmlede vurdering.
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No disk samisk institutt uttaler i brev av 2. november 1981 at de
foreløpig ikke kan anbefale noen form for utbygging i Saltfjell/
Svartisenområdet.

Nuorrta-Sålto Såmi* Si—da uttaler i brev av 11. september 1981
bl.a. at de er av den overbevisningat Saltfjell/Svartisenutbygg-
ingen vil få katastrofale følger for den eksisterende reindrift i
området. Uttalelsen er forøvrig omtalt i Bovedstyrets samlede
vurdering.

Reindriftsa ronomen i Nordland har i uttalelsen fra områdestyret i
møte 17.12.81 pekt på generelle skader og ulemper for reindriften,
og dette er omtalti Hovedstyrets samlede vurdering.

La efo den i Nordland har i brev av 26.109.79 bl.a. uttalt
følgende om Strandtindene reinbeitedistrikt:

3.2. Strandtindene reinbeitedistrikt.

Distriktet nyttes under ett med Hestmannen reinbeitedistrikt,

som er et øydistrikt og nyttes til vinterbeite.

Strandtindene distrikt er således i første rekke et  somrner-
beitedistrikt, men mønstret når det gjelder bruken av distriktene

er ikke helt fast.

Strandtindene distrikt har således også i betydelig utstrekning

blitt benyttet under vinterbeitingen.

Reinbcitekommisjonenhar beregnet beitekapasitetenfor de to

distriktene til 1.500 rein. Også dette tallet er sansynligvis

for.høyt.

Der er idag én reineier i distriktet,Reinantallet er oppgitt

til 330.

Reindriften er imidlertid under oppbygging og en ny reineier

vil allerede i løpet av innevwrende år, sAfremt noe uforutsett

ikl4ekommer til, flytte inn i distrikte-L;med 200 rein.°

om skadene i Strandtinden% reinbeitedistrikt uttales:

4.4. Strandtindenoreinbeitedistrikt  Me1flordutbygginen.

a) Ta2 av beitemark ved neddemmina.

Det vil ved reguleringen av Glomga, Austerdalsvatnet og Storvatnet

bli neddemt et areal på tilsammen ca. 4,6 km2 jfr. pkt. 1.4.



Reindrifteni distrikteter under oppbyggingog de av oppdemmingene
berørte områderhar ikke vært nyttet til reinbeitepå lang tid. En
har derfor ingen oversiktover de eventuelleskadevirkninger.Det
samme gjelder de følger tørrloggingenav bekker og elver i området
måtte få,

b) An1ensveger.


Inkluniveveg fra Langvan til Melfjordbotnvil det bli bygd
35,5km veg i forbindelecmed den plånlalteutbygaing,

Al 	
Sluttbemerkningene er slik:

//I skisseringenav skadevirkninene for rcindrifteni de
enkeltedistrikter.veden utbyLi:gingetter de foreliggende
planer•har en bl.a. sekt å peke på konkrete skadar og ulemper
næringenkan vente seg.

En må også regne med skader og ulemper av mere generell
karakter.Det gjelder t, eks. virkningenav usikker is på
regulertevatn og vassdrag.Dette kan føre til at flyttingene
blir vanskeLiggjortoe direkte tap ved at rein omkommer.Den
almindeligeferdsel for de som skal passe på dyrenevil også
bli hemmet.

Genereltvil også gjelde at reineiernetaper fiskemuligheter
de tidligerehar hatt,

Med hensyn til anleggsvegerhar erfaringenVist at disse ken
skape store ulemper ved den biltrafikksom det blir åpnet for.

Den messeutfluktsom på denne måten blir skapt ken med ett
bringe en rekke forstyrrelserinn i beiteområderhvcx-reinen
tidligerehar kunnet beite i fred og rol både under kalvings-
tiden og ellers.Kravet om hytteområderved slike veger.komwer.
gjerne samtidgmed at vegen blir bygget.

Dette med anleggsvegerog denibrstyrrelsede bringermed seg
for-reindriften er et forhold som særlig bør-beaktes i konse-
sjonsvilkåreno dersom konsesjon blir eitt.

Det er forøvrig allerede klart at konsesjonssøknaden møter.

sterk motstand selv om den, når.det gjeldel- omfanjet av fore-
slåtte utbygginger.,er identiskmed Saltfjell/Svartisutvalgets
innstilling.

Det er i første rekke forslni,:etom gjennomføringav de ut-
byggingsplaner som omfttes av Saltdalutbyggingen og Nord-R=a-

utbyringen som møter motstan4.

Det kan være verdt å morke ses dette av deft p,rann at det ogs:1

er disso reguleringeno som vi] f6ro til de største skade-
virkningene for reindriften."
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Nils 3. Blind Olof A. Kuhmunen har i brev av 02.11.79 uttalt

følgende om Melfjordutbyggingen:

Dette er den utbygging som vil ha minst skadevirkninger.
# Strandtind reinbeitedistrikt blir berørt da anlegg av veg over
til Melfjordbotn vil krysse en flytteveg og det vil bli for-

styrrelser i sommerbeiteomrdene.Q

Det uttales videre:

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.11

ti

Norske Turistforeningers Forbund har avgitt uttalelse i brev av

20.08.81. Forbundet har prioritert verneinteressene etter

følgende rekkefølge:

Nord-Ranautbyggingen
Beiarn-utbyggingen

Saltdal-utbyggingen
Melfjord-utbyggingen
Stor-Glomfjordutbyggingen.

Forbundet uttaler videre:

• Melf'ord-utb in en.

Forutsatt at ihvertfall "Stormsjø" går ut av Nord-Rana-utbyggingen,
kan ikke både Bogvatnet og øvre Blakkåga 2_g.avløpet fra midtre
Blakkåga fraføres Raudvassdalen. En senking av Bogvatn vil være meget
skjemmende, og den nesten fullstendige tørrleggingen av store deler
av Blakkåga vil sterkt forringe naturopplevelsen langs ruten her. Den
østre delen av overføringen til Storvatn (øst for Austerdalsvatn) bør
utgå. I de vestlige deler vil spesielt grotte- og karstområder, og
Glomdalen kvartærgeologiske interessante områder, berøres. Ved Svart-
isvatn og østerdalsisen er det et intenst turistbesøk.//

Konklusjonen er slik:

Norske Turistforeningers Forbund henstiller på det sterkeste til NVE
'om at Nord-Rana-utbyggingen med Stormdalsmagasinet tas ut av plan-

leggingen. Disse inngrep vil akade fotturismen meget vesentlig, og
vil gjøre hele Saltfjell-Svartis-området mindre tiltrekkende og
redusere dets verdi som rekreasjonsområde. For de fire andre utbygg-
ingsprosjektene henstilles det om at de påpekte endringsforslag tas
til følge, eventuelt at alternative løsninger spkes. Virkningene av
en eventuell Beiar-utbygging må søkes redusert.`(

Uttalelsen er ellers også omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
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Bodø og OmegnsTuristforeninghar i brev av 7. juli 1981 gått imot
Saltdal-, Beiarn- og Nord-Ranautbyggingene.

Rana Turistforenin har avgitt utta1else av 28.09.79 og 04.08.81.
Fra sistnevnte uttalelse siteres:

MELFJORDUTBYGGINGEN.

Blakkådalen

Blakkådalen er av en helt annen karakter enn Stormdalen trang
og vill,frodig og trolsk.Den er ikke hver manns eie der den
slynger seg oppetter på østsiden av Svartisen,men setter krav
til den som vil ta seg frem der,sommer som vinter.

Dersom Blakkåga og tilgrensende elver overføres vestover,
vil vi ta livsnerven fra dalen.En sterkt redusert vannføring
vil forandre helheten i Blakkådalen fullstendig.
Dersom Bogvatnet dreneres nordover og Blakkåga vestover,blir
området nedenfor Storrødvann antakelig uttørket.

Blakkådalen ER vill,men ikke villere enn at folk har kunnet
livnære seg der fra 1775 til 1910,og blitt brukt som ferdsels-
åre mellom Beiarn og Rana,i likhet med Stormdalen,Tespdalen
og Bjøllådalen.Tradisjonen til de gamle brukerne av fjell og
dal vil bli tatt vare på av en ny generasjon brukere av
fjellet: Det være seg jegere,fiskere,fotturister,bre- og
fjellklatrere.
Idag har Rana Turistforening en stor hytte i Blakkådalen og
merket sommerrute over til Beiarn.
Om vinteren brukes elva som ferdsels&re.En sterkt redusert
vannføring i Blakkåga vil umuliggjøre ferdsel der vinterstid.

østerdalsisen østerdalsvatn

Nedre Blakkåga og flere mindre elver er planlagt overført
til østerdalsvatnet og videre vestover.
østerdalsisen er en av Ranas største turistattraksjoner og
Skandinavias største breavsnitt.Etter varme sommere er nedre
del av brekappen sterkt redusert og avsmeltingen vil trolig
øke ved en opp- og nedtapping av et regulert østerdalsvatn,
selv om HRV "bare" vil ligge 4 m høyere enn dagens nivå..

Isen er "åpen for alle".Båttrafikken over Svartisdalsvatnet
letter adkomsten både for den alminnelige sommerturist og
den mer avanserte breturist.
Om sommeren er det guiding av besøkende på isen.
Ferdsel på bre krever erfaring og øvelse,men her kan den
uinnviedeførstegangsbesøkendeoppleve et av naturensundere
på og omkring isbreen og morenene på nært hold.
Det må være vår oppgave å bevare likevektenfog overlate
til naturen hvorvidt iskanten skal gå frem eller tilbake,
og ikke la steintipper erstatte naturlige morenerygger.
Dette er naturmuseum i sin mest levende og lett-tilgjenge-
lige form.



Glomdalen Vesterdalen Grotteområder

Svartisenområdet har e-t av Nord-Europasrikeste karstom-
råder.Grottenesutviklingi kalkfjell er avhengig av grunn-
vannsnivå,vanntilsigog vegetasjonsutviklingpå overflaten.
Breenesbevegelserspiller en avgjørenderolle for alle
disse forutsetningene.
Vår viten om isbreenesarbeid på landskapeter mangelfull
fordi sporenepå overflaten vil være utsatt for vann-,vind-
og temperaturbearbeidelseretter at isen har trukket seg
tilbake.Overflatevegetasjonen,jorddannelserm v tildekkerog
vanskeliggjøravlesningen.

I grottenederimotfinnes sporene etter variasjoneri grunn-
vannsnivå-freatiskeog vadose soner-,vanngjennomstrømmings-
mønsteret,dryppsteinersom kan daterespog som gir mulighet
for merinnaikt og datering av isbevegelserog andre land-
skapsformendekrefter.Dettearbeidet er bare i sin spede
begynnelsei Norge.

De siste dateringene av dryppstein fra Rana-distriktet
tyder på at grottene er adskillig eldre enn man antok inn-
til nylig.Det er muligheter for å finne urørte spor etter
dannelsesfenomener flere hundre tusen år bakover i tiden.
Grotteneer med andre ord eneståendegeologiske museer,
verdifullefor kvartærgeologien.

Det rent sportsligeaspektetfengsler også.I Rana er det
mange grotteinteressertesom har sans for både den viten-
skapelige og den sportsligesiden av det vi populært kaller
grotting.
Gmrådet Glomdalen/Pikhauganeer eneståendesett fra grotte-
sportsligsynspunkt.

Glomvatnethar underjordiskutløp, en freatisk grotte
aktiv utvikling.Iflomperioderhar vatnet et utløp til.
Det fører til stabil vannstandover lang tid og muliggjør
eksaktavlesningav hastigheteni dannelsesprosessen i
utløpsgrotten.
Å reguleredette vatnet som er unikt,fortonerseg som van-
dalisme.

Et tverrslagfra østerdalsvatnettil Vesterdalenvil skjære
gjennomkalkbelteti høydedragetvest for Glomdalengård.
Kalken er gjennomhulletsom en sveitserost,ogvi er inne i
begynnelsenav å kartleggegrotteneher.Det sier seg selv
at grotter så nær en aktiv isbre kan inneholdeviktig in-
formasjon som ikke bør ødelegges.

Faren for å punktere grotter som står under trykk er over-
hengende og kan medføre fare for tap av menneskeliv i til-
legg til naturraseringder uerstatteliginformasjonkan
gå tapt.
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slik punkteringkan komme under anleggsarbeideteller
etter at tunnelen er ferdig og satt under vatn.Korrosjonen
øker i kalken ved tilførselav store mengder overflatevatn.
En tunnel her måtte som et minimum ha en solid betongforing.

Prosjektetville også medføre anleggsveierog steinfyllinger
i tillegg til gjennomslag.
Nord i Vesterdalener Kjølvatnetsavrenningsnudd mot Stor-
glomvatnetog det er dype spor etter anleggsarbeidet.
Flatisvatnetforeslåsregulert opp til 28 m over nåværende
nivå og store deler av dalen vil bli skamfert.
Vegetasjoneni bratthengenepå last-og vestsidenvil sige
ut i vatnet i likhetmed det som ville skje i Stormdalen.
Mulighetenfor å bevare uberørt natur for generasjonene
etter oss ville bli ytterligereredusert,

AVSLUTNING.

I Rana er vatnet fra så å si alle elvene på østsidenav
riksveienført til magasineneLangvatnet,Akersvatnetog
Kalvatnet.Den"overmåtevakre og fiskerikeKvitsteindals-
elven"(DNTsårbok 1925,side32) og dalen er en saga blott.
Det døde strandbeltetrundt Kalvatnet er et deprimerende
syn.Frodigeområderrundt Akersvatneter også demmet ned.
Alt dette har vi mistet.

Vi lever som om vi var de siste levendevesener og raserer
mer natur på kort tid enn det er gjort i årtusenerfør oss.
Vi trøster oss med at skadevirkningersom ikke kan påvises
etter et par år,ikke eksisterer.
Men hva om det skjer alvorligeendringerom 50 eller 100 år?

Utbyggingensom hittil er gjort i Rana har medvirket til
at vi i Nordlandhar en energisituasjonder vi allerede
fører mer enn 1000 GWh ut av fylket.

I verneplan2 for Nordlandhar Stortingetbare vedtatt
varig vern av Sulitjelma-Skjomen og 10 års vern av Terråk-
dalen,Valnesvassdraget og Elvegardselv.

Til alle disse vassdragenefinnes vei,og områdenekan verken
sies å være uberørte eller betegnes som "kvalifisert vill-
mark".
Vedlagtekartkopierfra HelgelandTuristforeningsbøker
"Helgeland"fra 1903 og 1928,og en sammenligning med dagens
kart viser hvordan veiene eter seg inn og det snart bare er
en-dags-turer igjen.

Vi trengeruberørt natur som rekreasjonsområder.

Vi trenger en verneplan for Saltfjell/Svartisen.

Det haster ikke med å bygge ut,men det haster med å verne
noen av de fineste deler av vår natur mens de ennå er ube-
rørte.
Her ligger et stort ansvar på oss,
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HENSTILLING.

RANA TURISTFORENINGHENSTILLERTIL VASSDRAGSDIREKTORATET
AT NORJ›-RANA- OG DELER AV MEIFJORDUTBYGGINGEN TAS UT AV
UTBYGGINGSPIANENE. /1

Nordland B deun domsla uttaler på årsmøtet 1982:

Nordland Bygdeungdamalag går mot at det blir gitt konsesjon
for kraftutbygging i Saltfjell-Svartisområdet nå. Nordland har

dag et atort overakudd av elektriak kraft, som hovedsaklig
eksparteres agrover eller til Sverige. I tillegg er det under

bygging kraftanlegg som tilsammen vil gi ca. 1900 Mih årlig.
Nordland Bygdeungdomalag ber om at Belarn, Saltdal og Nord-
Ranaproajektet avvises i sin helhet p 1Jakdrunnav de store
dokumenterteakadevirkningenedisse prosjektane gi for bl.a.
primurnmringer,viltproduksjonog flake.

En ber om at ogaå Nolfjord-,og Stor-Glomfjordprosjektet avvises

inntil det er dokumentert behov for ny kraft i landadelen, og at

det er utarbeidetalternativereguleringsplanersom tar hensyn

til verneverdiene."

Folkeaks.onen S ar Saltf.ellet (FSS) har avgitt flere uttalelser
saken, datert 1. august 1979, 24. oktober 1979, august 1981 og
30. august 1982.

FSS sin konklusjon er slik:

-

FSS går mot reguleringsinngrep i Saltdalsvassdraget, Beiarnvass-

draget (inkl. øvre del av Beiardalen og Gråtådalen) og Nord-Rana-

vassdraget.

Saltdal-, Beiarn-, Nord-Rana- og deler av Stor-G1omfjordprosjektet

må således ikke gjennomføres.

- FSS kan akseptere inngrep i de vestlige fjellområder dersom det kan

dokumenteres kraftbehov og

negative virkninger.for livet i havet kan utelukkes.

it
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- ødeleggende inngrep må unngås ved Engabreen, Flatisvatn, Pikhaugen

Glomdalsvatnområdet og Austerdalsismorenen.

Deler av Svartisen må med i et verneområde slik at Bogvatnregu-

leringen må utgå som et minimum.11

111

Folkeaksjonens uttalelser er ellers omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

Folkeaks'onen S ar Saltf'ellet - avdelin Rana uttaler i brev av
august 1981 følgende om Melfjordutbyggingen:

//En rekke områder som blir berørt av denne utbyggingenhar store
verneverdier:

A. Blakkådalen er en av de ytterst få rene breelver som idag ikke
er p vir e av menneskelige inngrep. -
Det vil derfor være av stor betydning at denne elva vernes som studi4
og referanseområde,og for å øke spennvidden i verneområdet.Dalen
er også foreslått vernet av naturvernkonsuelnteni Pordland, og er
av Statens naturverninspektørfor Sør-Yorge gitt høy verneverdi.

Blakkådalen er en av de bedre elgvall i Rana.

Bjellådalener en hengende sidedal på vestsiden av Blakkådalen.
Kombinasjonenav tildels kalkrike berggrunn og bekker med tilførsel
av slam fra breene gir her spesiellevilkår for plarteveksten.
Botånisk raport vurderer denne dalen verneverdig.

I Blakkådalen har Turistforeningenegen hytte, og ferdselen dit,
både sommer som vintrr er stadig økende, spesielt nå også som
bresporten er iferd med å øke i distriktet. Den nederste del av
elva brukes bl.a. om vinteren som ferdselsvei opp til forbi
Blakkådalsgården.

D: AUsterdalsvatnetAusterdalsismorenen.

Austerdalsisenmed Austerdalsvatnetog morenen er ifølge friluftsra-
porten en av Ranas største turistattraksjoner.De fleste reiser med
båt over Svartisvatnet,mange gåt rundt vatnet. Aktivitetenpå selve
breen er stadig økende, og hver sommer arrangeresdet brekurs.
En regulering av vannet med 17 meter mcllom høyeste og laveste re-
gulerte vannstand vil sterkt forringe områdets naturr og opplevelsea-
verdi.

Ifølgebotanisk raport er området ved østerdalsmorenensvært høy.
F.eks. an nevnes a en idag ikke hat et eneste tilsvarendemorene-
system som er verna i Yorge.

Ved en regulering vil det være stor fare for at morenemasse vil
rase ut i vannet.
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Glomvatnområdet.

I området rundt Glomvatnet fins et større karst og grotteområde
som bør vernes mot inngrep av forskjelligeslag. Her fins rene grot-W
systenerog bl.a. "paraplyfenomener"hvor flyttblokkerstår på
kalksteinpilarer.

"En eventuell gjennomføring av l'elfjordutbyggingavil føre til en
rekke tekniske inngrep i Glomdalen-Pikhaugan-Austerdalsområdet,
bl.a. anleggsveier,tipper, tuneller, steinbruddm.m. Hvordan
dette virker inn på grottenes framtidigeutvikling, vet en lite om.
Det er imidlertidpå det rene at karstlandskapetvil forringer."
Sitat fra friluftsraporten, s.108.

B'ørnforsvatnetPikhau an.

I området rundt Pikhaugan fins også rike grotteområder.
Om Bjørnforsvatnet(Flatisvatn) heter det i ferskvannsbiologiskeog
hydrografiskeundersøkelser i Saltfjell-Saartisområdet,del VI,
"Oppsummeringog vurderinger", side 55:

"Flatisvatnet(Bjørneforsvatnet)gir en eneståendemulighet til å
kunne studere innvandringsforhold,kolomideringog pionersamfunn
i sjøer. Vatnet befinner seg på et utviklingstrinnsom våre sjøer
gjennomgikkfor 8-10 000 år siden.
I Europeisk sammenheng er Flatisvatn en svætt sjelden sjøtype
som utvilsomt har meget høy verneverdi".

Området er foreslått innlemmet i nasjonalparkfra fagutrederen.
Et magasin i Flatisvatnet,med en reguleringshøydepå 47 meter,
vil dessuten heve vannstanden til et slikt nivå at det blir
umulig å passere forbi for å komme opp Vesterdalen sommerstid.

Lan assdeltaet.
Dette er et myr og våtmarksområdemed et areal på 3000daa.Yyr og g
grunntvannsområdeneer av særlig betydning for ender og vadere.
Områ:deter av størrelsesordenunikt for Nord-/Torgesinnlandsstrøk.
Området er å landsplanen for myrreservaterforeslått fredet som
myrreservat/fuglereservat.

Yonsekvenser for 'ordbruket.

La-livassr_,renda.

Langvassgrenda er ikke nevrftmed et eneste drd i jordbrukksraporten.

Det kreves utarbeidet en konsekvensanalysefor jordbruketi
Langvassgrenda,som en følge av at det meste av vannføtingeni
utløpet av elva i Langvatnet blir overført til Yelfjord.

Røvassdalen.

Overføringen av Dlakkåga, Bjellåga, Tverrelva og Austerdalsvatnet
til Melfjord vil redusere i en kraftig redusert vannføring i
Røvassåganedenfor samløpet med Elakkåga. I flomperioderkan dette
være positivt, men jordbruksraportenpeker på at endel arealer
vil få tørkeproblemer,med redtsert produksjon og behov for vanning.
Det kreves en konsekvensanalyse for jordbrukettotalt, hvor en
utelatelse av Nord-Ranaprosjektet blir vurdert.
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Konsekvenserfor reinnærin en.

I reindriftsraportensummeres tap og ulemper ved Melfjordutbygginga
på side 40:

" Tap av verdifulle sommerbeiteri Glomdalen.
Sperring og innsnevring av flytte-drivings-og trekkleier i
området Storvatn -Glomdalen som gjør utnyttelsen av beiteom-
rådene nord for Melfjord vanskelig.
Sperring av gammel flyttelei gjennom Vesterdalen.
Redusert sperreeffektav Glomåga.
Redusert sperreeffekt av Blakkåga.

Konsekvenserfor Ranaf'orden.

Den innerste del av Ranafjorden er sterkt forurenset. En overføring
av store deler blakker brevatn til Melfjord kan føre til ytterligere
forurensningav fjorden, jfr. NIVA's raport side 4:

" De økte brevanntilførslenetil Melfjorden antas å gi negative eff-



ekter for fjorden og de berørte vassdrag, med dette er problemer
som ikke omfattes av denne mximiz± undersøkelsen.Imidlertidbør

effekten av brevannoverføringenefra Rana til Melfjorden undersøkes
nærmere"

Det kreves en konsekvensanalyse for virkningene på Ranafjorden.

KONKLUSJON:


Ingen inngrep i de berørte områder for en konsekvensanalysefor
jordbruketi distriktet er utført (Langvassgrendaog Røvassdalen)
og før konsekvensene for forunensningi Ranafjorden er klarlagt.

ødeøeggendeinngrep må unngås i Blakkådalen,Austerdalsvatnet/
Austerdalsismoreren,Pikhaugen/Glomvatnetområdetog ved Bjørnfors-
vatnet.
Detkreves utredet alternativereguleringsplanersom tar hensyn
til disse dokumenterteverbverdier.

fl
Konsekvensenefor livet i havet kreves utredet,

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) har i sin uttalelse av
oktober 1981 uttalt at de prinsipalt går imot enhver utbygging i
Saltfjell-Svartisenområdet inntil det er utarbeidet en bruks- og
verneplan for hele området.

Subsidiært vil de fraråde at de planlagte prosjektene Nord-Rana-,
Beiarn- og Saltdalutbyggingen blir gjennomført.
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Om Melfjordutbyggingen uttales bl.a.:

Store naturvitenskapelige verneverdier knytter seg til området

ved Austerdalsisen. Sett i sammenheng med området amkring

Glomvatnet og grotte-/karstlandskapet ved Pikhågan, utgjør

denne del av Saltfjellet et verdifullt friluftsområde som idag

er lite berørt av menneskelige inngrep. Anleggsveien til

Flatisvatnet/reguleringen av Austerdalsvatnet og deplanlagte

overføringer av Knabbåga, Glomdalselva og Austerdalsvatnet vil

sterkt påvirke naturvern- og friluftsinteressene i dette området,

dessuten vil anleggsveien virke negativt på dyrelivet ved bl.a.

å beslaglegge sommer- og vinterbiotoper for både småvilt og

storvilt.

Den sterke reguleringen av Blakkåga vil forringe Blakkå-

dalen som turområde, det samme gjelder det attraktive frilufts-

området omkring Svartisvatnet, som får anleggsvei.

Samarbeidsrådet for naturvernsaker går inn for at Austerdalsvatnet

tas ut av utbyggingsplanene, herunder også averføringen av

Knabbåga og Glomdalselva. Således vil man spare det verneverdige

området Austerdalsvatnet- Glomvatnet. Dersom anleggsveien til

Flatisvannet blir bygd, må traséen legges slik at den ikke

berører grotte-karstområdene ved Pikhågan. Videre går SRN

imot at Blakkåga, herunder også sidedalen Bjellåga, reguleres

slik som planlagt, da Blakkådalen bør inngå som en naturlig del

av Saltfjellet nasjonalpark.

Overføringen av vann fra Glomåga til Storvatnet må ikke finne

sted, da dette vil påvirke Glåmådeltaet ved Glåmågas utløp i Lang-

vatnet. Glomådeltaet bør fredes som myrreservat/fuglereservat,

slik som foreslått i landsplanen for myrreservater.



Natur Un dom har i uttalelse av 1981 gitt følgende konklusjon
for Melfjordutbygging

Melfjordutbyggingen har mange skadevirkninger, men de er likevel mindre
enn ved mange andre kraftutbyggingsprosjekter, sett i relasjon til kraft-
mengden. Natur og ungdom vil ikke tilrå at det gis konsesjon før virk-
ningene på liv i hav er utredet og funnet akseptable. Videre må det ut
fra den gode kraftsituasjonen i fylket gis en bedre begrunnelse for nød-
vendigheten av utbyggingen enn i dag.

Natur og ungdom vil i alle tilfelle gå sterkt i mot overføringen av Knabb-
ågaog Glomdalselva. Ved å unnta disse, sikres også Langvassdeltaet en
forhåpentligvis tilstrekkeliq vannmengde. Dette kan kompensereS ved at
Blakkågas øvre del ikke overføres-til Storg1omjordvatnet, slik vi har,
foreslått det i pkt 3.3.3..

Vi vil også gå sterkt i mot inngrepene i Austerdalsvatnet. Vannet bør
ikke brukes som flomdempingsmagasin, men holdes på tilnærmet konstant
annstand, fortrinnsvis dagens.

Anleggsveien til Flatisvassdammen må ikke ødelegge Pikahug/Glomdalsvatn-
området. Alternativ trasé må finnes. (Drift gjennom tunnelen bør vur-
deres om dette er mulig).

Flatisvassdammen bør ikke bygges, av hensyn til de dokumenterte vernever-
diene. Natur og Ungdom vil gå sterkt i mot at både Bogvatnet og Flatisvatneti
reguleres.

Vi vil sterkt kritisere at det ikke er utarbeidet alternative planer som
tar hensyn til det anførte. Videre vil vi beklage at vegutløsning for
Melfjordbotn er blitt brukt som middel til å få utbyggingen akseptert i
denne bygda. Det er et samfunnsansvar å sikre folk vei, veiutløsning skal
ikke være betinget av velvillighet overfor kraftutbyggere eller andre
interesser.#

/1

Sammendraget er slik:

Ut fra de store skadevirkninger utbyggingene vil medføre, går Natur og
Ungdom sterkt imot at det gis konsesjon for Saltdalsutbyggingen, Beiarn-
utbyggingen og Nord-Ranautbyggingen. For Stor-Glomfjordutbyggingen og
Melfjordutbyggingen vil vi ikke tilrå at konsesjon gis med mindre en del
nrmere definerte krav er oppfyllt.t1

It

Norsk Ornitolo isk Forenin har avgitt uttalelser både i 1979 og
1981. I uttalelsen av 1979 framheves 3 spesielle områder:

Kvitbergvatnet. Med sitt særegne deltaområde og det spesielle

fuglelivet i området, bør det få en høy vernestatus. De

viktigste artene i området finnes i gruppene ender og vadere.

b) Langvassdeltaet i Rana. I ornitologisk sammenheng et

betydelig våtmarksområde med høy verneverdi. Også her er
ender og vadere de viktigste gruppene.
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c) Stormdalen-Bjønådalen-Tespdalen-området. Disse høyproduktive

områdene er meget rike på fugl. Disse tre dalførene bør etter

vår mening utgjøre kjerneområdet i en framtidig nasjonalpark

på Saltfjellet.

uttalelsen av 01.10.81 er bl.a. uttalt:

ifitMåtmarksfuglene som neker i fjellet har et spesielt behov

under trekket, særlig om varen. Sesongen i fjellet er kort

for disse fuSlene, noe som krever at de kommer i gang med

reirbyging og egglegning så tidlig som mulig. iianser derfor

at fuglene nærmest følger issmeltingen innover fjellet om

våren. Først kommer de til de lavestliggende og tidligst bare

våtmarkene. Herfra foretas sbeidetokter og straks det er

mulig slår de seg ned lenger inn i terrenget. For å spare tid

og ikke minst energi, synes det derfor viktig at fuglene har

rekker av våtmarkslokaliteter innover til hekkeplassene.

I dette perspektivet er NOF opiptattav Kvitbergvatnet i Saltdal

kommune, noen av vatna som Lakselva i Skjerstad kommune passerer,

og deltaet i Langvatnet, Rana kommune.

Langvassdeltaet, der Glomåa munner ut i Langvatnet i 1-ana

kommune, har betydelige ornitologiske verdier. stedet har

mange elementer i form av elve-, bekkeløp, myrer, kanaler og

småtjern med til dels godt utviklet kantskog. Lokaliteten

fyller derfor kravene mange arter stiller til hekkeplassene.

Lokaliteten er også mye brukt av ender og vadere som raste-

plass og ventested.

NOF vil peke på at vassdraget er 10-års vernet mot kraft-

utbygging, og at de omsøkte kraftutbyggingsplanene sterkt vil

berøre både vanntilgangen til deltaet og den store massetil-

førsel som Glomåga gir deltaet.
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NOF innser den sentrale betydning som særlig Glomåga har for

Melfjordutbyggingen, og vil ikke gå imot denne utbyggingen som

sådan. Men de verdier som dette våtmarksområdet representerer

krever en nøye vurdering av både vanntilførsel/massetransport

og vann-nivå i Langvatnet. NOF ber derfor om at det foretas

en nærmere faglig vurdering, hvor minstevannføring i Glomåga

og manøvringsreglementet for Langvatna vurderes med tanke på

å opprettholde nødvendig grunnvannstand i våtmarksområdet, og

nødvendig minstevannføring i elvesystemet, særlig i vårflommen,

U

Søndre Nordland F lkesla av Norges Jeger- og Fiskerforbund uttaler
i brev av 29.10.81 følgende om Melfjordutbyggingen:

ArPlanen omfatter stort sett overføringer av blakkete, kalde
og næringsfattige vassdrag samt oppdemminger uten tap av
større produktive landareal. Skadene på innlandsfisk og
jaktbart vilt er således relativt beskjedene. Det eneste
som må påpekes fra vår side er at Glomdalsvatnet må for-
søkes spart for brevann (flomvann) og at Langvassdeltaets
funksjon som viktig våtmarksområde for fugl må opprett-
holdes. Deltaet er idag et viktig hekkeområde for en lang
rekke fuglearter, spesielt vadefugl og ender. Deltaet har
også betydning som oppsamlings- og rasteplass for ender og
vadere på trekk.
FOR SIKRING AV DISSE VERDIER NÅ LANGVASSDELTAETBEHOLDEEN
VISS MINSTEVANNFØRING. SETT I LYS AV PROSJEKTETS KARFT-
PRODUKSJON HAR NORDLAND FYLKESLAG AV NJFF ELLERS INGEN
INNVENDINGER TIL DEN OMSØKTE MELFJORDUTBYGGINGENfi

Fylkeslaget konkluderer med å fraråde Beiarn-, Saltdal- og
Nord-Ranautbyggingen.

Familien Forsmo o Storhau , uttalelse av september 1979:

Iflg. reguleringsDlanen og Deres søknad om ekspropriasjon av fall-

rettighetene i ovennevnte område, vil vi som eiere av største

parten i storvassdal-området - bli de mest skadelidende. Ca. 3/4

deler av skogen hører bl.a. inn under våre merkeområder. I denne

forbindelse vil nevnes at vi allerede i 1935 hadde sakkyndig

takstmann fra Bodø. Bare skogen var antydet å inneha en økonomisk

verdi å minst en million norske kroner.

Ved neddemming av storvatnet vil alt flatlandet, hvorav største del-

en er dyrket område, samt den rikeste del av liene med skog og
gressiand.gå tapt.
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På sørsiden i storvassdalenligger Jæger,s eiendom.Tjønnbekken,

som kommer ned fra sørsiden - fra melfjellet, er grenseskill mellom

Jæger,s og vår eiendom. Denne eiendom har vi hevdvunnet bruksrett

til 'ennom over 30. år.

I turrist-sammenhengforetok vi fredning av fisket i storvatnet

i en 5 års periode.

Det vi med dette vi her har pekt på, er å vise at når neddemmingen

er foretatt, så vil det øvrige landområdersom blir igjen, ibereg-

net også det som strekker seg mot Rana kommunegrense - ha liten

eller ingen verdi for oss.Eiendommenhar tilhørt slekten i gene-
rasjoner. For oss har den verdier utenom den økonomiske.
ønsket vi å selge eller overdra noen av våre rettigheter i storvass-

området kunne vi forlengst ha imøtekommetfristende tilbud.

Samtli e av oss eiere av nr. 25. br.nr. 5 Storvassdal i Rødø
herred: Vi vil sterkt rottestere mot den eks ro rias'on som

Direktoratet for  statskraftverkene har innledet. 0

Kåre Storrødvatn peker i brev av februar 1982 på muligheten av å
bygge en anleggsveg opp gjennom Blakkådalen til Beiarn, for på den
måten å få en helårsveg fra Mo i Rana til Beiarn. Denne skulle
også være en bedre løsning enn den eksisterende over Saltfjellet.

Nordland Venstre uttaler i brev av 09.08.81 bl.a.:

Melfjord-utbyggingen.

Av hensyn til forskning og undervisning burde rlatisvatnet
vært holdt utenom regulerinciwn. Verdien av dette vatnet
kan imidlettid konpenseres ved at Rogvatnet og Øvre
Blakkåga holdes utenfor Stot-Glomfjord-utbvggingen.
Glomdalsvatnet må videre ikke reguleres ut over dagenS
nivå.

Nordland VenstrQ  finner  for øvrisi visse vilkår å
kunne godklenne at konsesjon blir gitt for Neltjord-- ,

UtbyTfingert,k1

Om konsesjonsbetingelsene utjles:

tppediand Vcntiu vil komme tilbake til nærmere spesifiserte
- konesjonsb::!tillel'ernr uttalel,scn fra de bflyTM°te kamkuner

forelig5er. Vi.21re vil en home ti.lbakQtil spørsmA

tr(1.49t for veger og kriftlinjer, rigg-

områd(2:c, minsLevannf(i5ring og man7,vringsreglement.
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Nordland Venstre vil imidlertid allerede nå undcxstreke
at forutsetningene for de to utbvggingene som tilr;:ides
(Stor-Glomfjord og Mcifjord) er at det dokumenteres et
klart behov for krafta i landse,elen, at det gies ke)mpensa-
sjon i form av bl.a. arbeidsplasser og vegutbygging, og

at Nordland fylke og de berørte kompluner får disponere
ca. 60 % av kraftmengda. Det er videre en forutsetning
at krafta benyttes til å sikre bestående, eller skape
nye arbeidsplasser i områder med svakt eller ensidig
næringsliv, til videreforedlina og til forbedring av
arbeidsmiljøet i eksisterende bedrifter i landsdelen.

Nordland Venstre vil til slutt uuderstreke at det
konse,Jjonsvilkårene må inngå klare forplikte]ser til å
foreta undersøkelser av virkningene på livet i havet.
Skull2 dec her vise seg å oppstå skadevirkninger, må
de gitte requleringsbestemmelser omgående endras! I

Nordland Un e Venstre sier i sin uttalelse av 08.08.81 følgende om

Melfjordprosjektet:

liordland Unge Venstre vil 54 mot at det gis konsesjon

for Melfjordutbmingen

Vi kan 114 med på at deler av dette prosjektet bygges ut,

men ikke fgr rPt Pr dokumentert reelit behov for mer

kraft i fylket, ol før (l_et Pr kJarlap:t hvilke følger det

vii gi for livet i havet.

Nordland UV vil gå inin for lat i'latisvcItnet, øvre del

av 81codatqa. 05 deler av Svartien varig vern som

del av den fralintdige SQÅrtfj«1!-Svartisennasjonalpark.

ifordLandUnge Venstre,ber on cuk det Ji.rlagPtaLterna-

tive re~e~ssplaner som tar hensyn til doirun'enterte

vPrneverdier.11

t(
Konklusjonen er slik:

INGEN KRAPTUTBYGGING t SALTPJZLL-SVARTISOMRÅDST PØR DET
ti

ER DOKUMUTERT BEROV POR NY KRAT I PYLKET, OG FØR

DET ER KLARLAGT RV1LKE FØLGER PROSJSKTENEVIL PÅ FOR

LIV 144VET.

YORn- RAYA, 8EUR2'1, og SALTDALSPROSJEXTETavvises på

bakvitinn av de mange alvorlige skadd'Virkningene.0



Direktoratet for Statskraftverkene har i brev av 27.02.84
underrettet Vassdragsdirektoratet om at det hydrologiske
grunnlagsmaterialet er revidert. Melfjordutbyggingens
produksjonsgrunnlag er redusert med 2%. Brevet lyder slik:

ilSom nevnt i vårt brev av 16.11.83 arbeides det med en
revisjon av de hydrologiske data som ligger til grunn for
vår plan av desember 1977. Dette arbeidet ventes å være
fullført ut på sommeren 1984.

Vi har tmidlertid på det nåværende stadium nokså gode
indisier på hvordan det reviderte hydrologiske grunnlaget
vil bli, og finner det derfor riktig å informere om dette
før Hovedstyrets behandling av søknaden.

Saltfjell - Svartisområdet er relativt godt dekket av
vannmerker med lang observasjonsserie når det gjelder de
store vassdragene. For de mindre delfeltene derimot var
det inntil henimot slutten av 1960-årene få eller ingen
observasjoner. Det vil si at man hadde gode data for den
totale avrenningen fra de store nedbørfeltene, men
manglet kunnskap om hvordan denne fordelte seg innen de
enkelte feltene. I sairliggrad manglet observasjoner fra
høytliggende nedbørfelter.

Da Statskraftverkene forberedte sin planlegging i området
ble det derfor opprettet en rekke vannmerker i de øvre
deler av vassdragene. Da planen skulle ferdigstilles
hadde disse nye vannmerkene en observasjonstid på 5-6 år.

Som kjent er begrepet "normaltilsig" eller "midlere års
tilsig" knyttet til en bestemt observasjonsperiode, her
1930-60. For å beregne et slikt tall for disse nye vann-
merkene, ble de observerte vannføringene sammenlignet med
samtidige vannføringer ved et eldre vannmerke for å kunne
rekonstruere vannføringsdataene for perioden 1930-60 ved
de nye vannmerkene. Beregningsmåten er beskrevet i utred-
ning S-83.

Det vannmerket som ble brukt til denne sammenligningen
var VM 720, Skarsvatn i Lakselva. Her er det nå oppdaget
en profilforandring som har medført feil observasjoner,
også i denne sammenligningsperioden, slik at de beregnede
vannføringsseriene for de nye vannmerkene har fått for
høye verdier.

Vannføringsmåling i en elv utføres som kjent ved at man
daglig (eller kontinuerlig) måler vannstanden et sted
elva der man på forhånd har målt seg fram til en relasjon
mellom vannstand og vannføring (vannføringskurve). Denne
relasjonen er bare riktig dersom elvas bunngeometri
holder seg uforandret ved vannmerkets bestemmende profil.
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dette tilfelleter utløpsosenved Skarsvatnvannmerkets
bestemmendeprofil.Her har elva i sluttenav 1960-årene
gravd seg litt ned i bunnen,sannsynligvisover en lengre
periode.Endringeni vannstandhar vmrt så litenat ingen
merket det eller reagertepå det. Det var først etter en
grundiganalyseav flere års vannføringsdata(med den
"nye"utløpsprofilen)at feilenkunne oppdages.

Dette forholdgir det størstebidrag til den endring 1.
avløpstallenerevisjonenførermed seg, men det blir også
innarbeidetvirkningenav at vi nå har lengreobserva-
sjonsserier,bedre isreduksjoner,bedre kjennskaptil
breenesnettobalanseetc.

I hovedtrekkvil det nye hydrologiskegrunnlagetvise
størreavrenningfra de lavereliggendefelterog mindre
fra høyfjellsfeltene.Endringeneer størst for de sen-
traledelene av Saltfjelletog minst for de vestlige
delene av planområdet.Dette medførermindre produksjon
de planlagtekraftverkog større restvannføringeri de
nedenforliggendeelvestrekninger.Av nedenforstående
tabellframgårat endringeneer størst for Beiarn-og
Saltdalsutbyggingen.Det må presiseresat dette er fore-
løblgetall,et endeligog fullstendigdatasettvil først
kunne beregnesnår det nye hydrologiskegrunnlageter
ferdigbehandlet.

Reduksjon Produksjoni GWh Red.
tilløp Oppr. Nytt i %

grunnlag grunnlag

Stor-Glomfjord 3 1326 1270 4
Beiarn 19 452 370 18
Saltdal 17 577 480 17
Nord-Rana 4 1049 1000 5
Melfjord 3 692 680 2

Sum Svartisen




4096 3800 7

Tilsvarende får endringene virkning på prosjektenes øko-
nomi, her uttrykt ved rentabilitet (foreløpige tall):




Opprinnelig Ny




Stor-Glomfjord 14,0 % 13,5 %
Beiarn 17,5 % 14,5 %
Saltdal 14,5 % 12,0 %
Nord-Rana 14,5 % 14,0 %

Melfjord 11,0 % 11,0 %
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Kravet til rentabilitetut fra lønnsomhetsbetraktninger
er 7,5 %. Det er derfor klart at selv om rentabiliteten
for f.eks.Saltdal-prosjektetgår ned fra 14,5 % til 12
%, er det fortsattet økonomiskgunstigprosjekt.Det er
heller ingenprosjektdelersom blir ulønnsommepå grunn
av endringeni det hydrologiskegrunnlaget.

Ingen av dimensjonene(reguleringsgrenser,installasjoner
etc.) som har betydningfor behandlingav søknadenvil
bli endret.

Vi vil komme tilbakemed de endeligetall så snart disse
foreligger,men vi venter ikke at de vil avvikevesentlig
fra den som her er presentert.ti

Direktoratet for Statskraftverkene har i brev av 05.06.84
kommentert de innkomne uttalelser for så vidt angår Melfjord-,
Nord-Rana- og Saltdalutbyggingen. Nedenfor siteres det som angår

Melfjordutbyggingen:

1(
1. Melfjordutbyggingen

Kostnader

vår plan av desember 1977 har vi oppgitt kostnadenetil
885 mill kr ref. prisnivåpr 3. kvartal 1976. Heri var
medregnet 10% kalkulasjonsrentesom utgjorde 156 mill. kr.

Vårt siste overslagbaserer seg på prisnivåpr 01.01.83.
Her er kostnadeneeksklusivrenterberegnet til 1481 mill
kr. Inklusiv7% kalkulasjonsrenteer kostnadeneberegnet
til 1703 mill kr. Dette tilsvareren midlere årlig pris-
stigningpå 11 %. Dette beløp brukes ved verdivur-
deringer. Det må ikke forvekslesmed budsjett-tallsom
tilleggesen nominellrentebelastningetter regler bes-
temt av Stortinget,for 1984 12,5 %.

H drolo I. Produkson, Rentabilitet

Som beskrevet i vårt brev av 27.02.84er det hydrologiske
grunnlag reviderti forhold til vår plan av desember
1977. Dessuten er forutsetningenefor det fremtidige
produksjonssystemetendret, kfr. pkt. 3.1.5 og 4.1 i
tek/økplan. Det regnes nå ikke lengremed kjernekraft
systemetog det antas et noe lavere fastkraftnivåi det
norske samkjøringssystemeti avskrivningsperiodenenn vi
gjorde 1 1977. Dette medfører at netto egenproduksjon
ved Melfjordutbyggingenmed reduksjoni Langvatn fra-
trukket blir endret fra 692 Gwh til 660 Gwh. Fastkraft-
økningen endres fra 562 Gwh til 516 Gwh.
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Basert på vårt siste overslag og en energiverdipå 27
øre/kwh fastkraft,blir rentabiliteten10%. Denne
energiverdienforutsetterat prosjektetkommer på nettet
litt før midten av 1990-årene.

Fer eleie i Melf ordbotn

Foruten landingsplassfor vårt spesialskip"Elektron"er
vårt behov for kai i Melfjordbotnsterkt begrenset. Vi
kan derfor ikke forplikteoss til å delta i utbyggingav
et fergeleie.

Lokale ressurser

Lokal arbeidskraft,varer og tjenestervil bli benytteti
den grad de er konkurransedyktigei pris og kvalitet.

Vassfors in o kloakkanle i Melf ordbotn

Det bør forhandlesom hvilken grad anleggetsog bygdas
behov på dette områdetkan samordnes.

K striksveienRe as en-Strømsvik

Vi kan ikke delta med forskotteringav midler til denne
veien, fordi vi Ikke har noen nytte av den. Vl minner om
at vi har forskottertbygging av veien Melfjordbotn-
Berget.

Var'do ask åkka Tverrå a G1omdalselvao Knabbå a

Disse bekkene representererfølgendeproduksjoni
melfjord kraftverk(fratrukketreduksjoni Langvatnog
Reinsforsenkraftverker):

var'dogaskjåkka 7,0 Gwh
Tverråga 12,0 Gwh
Glomdalselva 2,5 Gwh
Knabbå a 5 5 Gwh
Sum 27 0 Gwh

Kostnadeneved å ta disse med ligger langt lavereenn
gjennomsnittskostnadenfor prosjektet. Vl mener dessuten
at det som oppnås ved å ta de ut ikke står I forholdtil
produksjonstapet.

Vl opprettholderderfor søknaden.
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Vassførin sforholdi.Røvasså a ved o startin o over-
føring

Vi er oppmerksompå at det kan oppstå problematiskevass-
førings-og vasstandsforholdi Røvassågadersom igang-
setting av overføring til Melfjord og oppstarting av
Røvatn kraftverkikke blir koordinertpå en hensikts-
messig måte.

Dog mener vi at avvik fra en absolutt samtidighetmå
kunne diskutereshvis tungtveiendehensyn tilsier det og
skadevirkningeneer akseptable.

Bortfall av Nord-Ranautbyggingen.
Konsekvenserfor Melf ordutb in en

Dersom Rovatn kraftverkikke bygges og Melfjord-
utbyggingengjennomføressom omsøkt, blir restvass-
føringen i Røvassågaved Lomahaugen24% av den naturlige.

Blakkågaoverføringener i vår søknad begrunnetmed at den
har positiv virkningpå vassføringsforholdenei Røvass-
dalen, mens den står svakt økonomisk. Hvis Røvatn kraft-
verk faller bort, faller også argumentenefor Blakkåga-
overføringenbort, og den bør følgelig ikke gjennom-
føres. Den representereren netto produksjonpå 130 Gwh
(fratrukkettap 1 Langvatn/Reinsforsen).

Uten Røvatn kraftverkog Blakkågaoverføringen,men med
Melfjordutbyggingen forøvrig og Stor-Glomfjordutbyggingen
som omsøkt, blir restvassføringenved Lomahaugen63% av
det naturlige.

Flomavlednin Austerdalsvatn

Rana kommune ber om følgendemanøvreringsrekkefølgefor
lukenepå overføringenBlakkåga-Austerdalsvatn-Storvatn:
Først strupes lukenmot Blakkåga. Ved store flommer
åpnes luken mot Svartisvatn,og ved de største flommer
åpnes luken 1 tverrslagetved Glomdalsvatnet.

vårt forslag er å åpne luken mot Glomdalsvatnfør luken
mot Svartisvatn.

Vi mener at kommunensforslag til rekkefølgeer uheldig.
Ved middels store flommervil da alt flomvannetledes til
Røvassåga,noe som igjen fører til at Røvatn kraftverkmå
strupes eller stanses tidligereenn det ville vmre nød-
vendig etter vårt forslag,med tapt kraftproduksjonog
økt fare for flomtap til følge.
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Ved å åpne Glomdalslukenførst, fordelesflomvannetpå en
bedre måte. I Glomåga er også faren for skadeflommindre
pga. det planlagte Flatisvatnmagasinet.

Veier


Veiene i Langvassgrenda,Røvassdalenog Svartisdalensom
blir helastet med anleggstrafikkvil bli forsterketog
rustet opp i den grad anleggstrafikkengjør dette nød-
vendig og slik at de etter at anleggeneer ferdighar en
akseptabelstandard for den trafikksom da skal benytte
dem. Spørsmåletom fast dekke må vurderes i de enkelte
tilfeller.

Veien Bjørnå-Lillerøvatnvil ikke bli benyttettil tung-
trafikkog vil følgeligheller ikke bli rustetopp av
oss. Vi vil for atkomst til tverrslageti Svartisdalen
benytte veien Storrøvatnet-Lillerøvatnetsom forøvrigble
bygget med støtte fra Konsesjonsavgiftsfondet.

Statskraftverkenehar ikke behov for ny vel mellom Sne-
fjellå og Bordvedaven.

Statskraftverkeneer oppmerksompå grotteforekomsterog
karstlandskapi Glomdalen,og vil ta tilbørlighensyn for
å unngå å gjøre unødig skade ved veibyggingetc.

Terskler i Storvassåa Melf ordbotn

Spørsmåletforutsettesvurdert av skjønnsretten.

Steinmasseri Glomdalen

Nordland fylke sier i sin uttalelseat steinmassersom er
planlagt deponert i Glomdalenbør i samarbeidmed vei-
vesenet bringes ut av dette området.

vi vil minne om at det her dreier seg om svært store
masser, ca 600 000 m3. Vi kan ikke se at det finnes
behov for masser av en slik størrelsesordeninnen økono-
misk kjøreavstandfra Glomdalen. Det ville derfor bli en
meget stor ekstrakostnadom dette kravet skulle følges.
Bergarten i dette området består hovedsakeligav glim-
merskifer og kalkstein. Erfaringsmessigvil en tipp med
slike materialer,når den gis den rette behandling,raskt
hli tilgroddog gli inn i landskapetpå en tilfreds-
stillendemåte.

166



Plasseringog utforming av tippenvil bli gjort i sam-
arbeid med bl.a. Natur- og landskapsavdelingeni Vass-
dragsdirektoratetY

Direktoratetfor statskraftverkene har i brev av 05.06.84uttalt
flgende om Melfjordutbyggingen:

Det vises til tidligerekorrespondanse,senestbrev av
21.02.84.

I de etterfølgendeberegningerer brukt den foreløpige
revisjonav det hydrologiskegrunnlageti området (se
vårt brev av 27.02.84).

Enkelte av de vurdertealternativer vesentlig
forskjelligfra det omsøkteprosjekt.Beregningeneav
produksjonog kostnaderer da foretattut fra en
skjønnsmessigfastsettelseav installasjon,effektkostnad
etc. En optimaliseringav alternativenevil derfor
sannsynligvisvise noe andre tall enn de som her er
angitt.Vi mener imidlertidat grunnlageter godt nok til
at vi kan trekkesikre konklusjoner.I beregningeneer
brukt kostnadsnivå01.01.83.Verdien av 1 KWh fastkraft
er satt til 27 øre, noe som tilsvarerat
Melfjordutbyggingenskal komme i drift litt før midten av
1990-årene.

1 MELFJORDUTBYGGINGEN SOM OMSØKT

Utbyggingener beregnetå gi en midlereegenproduksjonpå
ca. 760 GWh/år,mens produksjoneni Langvatnog Rein-
fossenkraftverkerreduseresmed 96 GWh/år slik at
nettoproduksjonenblir 664 GWh/år.Av dette er 515 GWh/år
fastkraft.Dette gir en kapitalisertverdi på 2223 mill.
kr. Kostnadeneer beregnettil 1703mill, kr, slik at
netto nytteverdiblir 520 mill. kroner.

2 UTEN ØSTOVERFØRINGEN. (BLAKKAGA M.M.)

overføringener beregnetå gi en midlereproduksjonpå
160 Gwh/år i melfjordkraftverk.Reduksjoneni Langvatn/
Reinfossenblir 30 GWh/år, slik at netto produksjons-
økning blir 130 GWh/år.Overføringenvil gi 90 GWh/år
fastkraft.Kapitalisertverdi blir 418 mill, kroner,mens
kostnadeneer av omtrent samme større1se.

Overføringener imidlertidbegrunnetut fra andre hensyn
enn de økonomiske.(Flomforholdenei Røvassdalen,se
virkningsboka).

Dersom Røvatn kraftverkikke bygges,bør denne over-
føringensløyfes.Uten østoverføringenvil Melfjord-
utbyggingengi en netto produksjonsøkningpå 535 GWh/år
hvorav 425 GWh/år er fastkraft.
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3 UTEN ØSTOVERFØRINGOG UTEN REGULERINGI
AUSTERDALSVATNET

Austerdalsvatnetreguleresv.h.a.overføringstunnelentil
Storvatnet.Reguleringskostnadeneer såledesmeget lave.

I forholdtil alternativ2 gir dette kun en litenendring
egenproduksjon,mens fastkraftreduksjonenblir 10

GWh/år.Netto nytteverdireduseresmed 10 mill, kroner
forholdtil alternativ2.

En utbygginguten østoverføringenog uten reguleringav
Austerdalsvatnet,(menmed overføringav Austerdals-
vatnet) gir følgeligen produksjonsøkningpå 535 GWh/år,
hvorav 415 GWh/år er fastkraft.

4 MED FLOMDEMPNINGSMAGASINI AUSTERDALSVATNET,ELLERS
SOM OMSØKT

Alternativetforutsetteroverføringøstfra til Auster-
dalsvatnet,videre derfra til Storvatnet.Austerdals-
vatnet blir dermed ikke uberørt, og vannstanden vil

variere i takt med vannføringene innenfor de omsøkte
reguleringsgrenser.

I forhold til omsøkt plan gir dette en liten reduksjon (3
GWh/år) i netto produksjon, mens fastkraftreduksjonen
blir 10 GWh/år. Netto nytteverdi reduseres med 25 mill.
kroner i forhold til omsøkt plan. Alternativet gir en
netto produksjonsøkning på ca. 660 GWh/år, hvorav 505
GWh/år er fastkraft. Netto nytteverdi er 495 mill. kroner.

5 AUSTERDALSVATNETUBERØRT,DVS. OVERFØRINGSTUNNELEN GÅR

FORBI AUSTERDALSVATNETDIREKTETIL STORVATNET

DersomAusterdalsvatnetskal forbliuberørtav utbygg-
ingenmå østoverføringenføres i tunnelforbi Austerdals-
vatnet og inn på den planlagtetrasévest for vatnet.
Dette gir en økt tunnellengdepå ca. 3 km som relativt
grovt er beregnetå koste 38 mill. kr. Austerdalsvatnet
tas inn som et bekkeinntak.

En slik løsningvil redusereoverførtevannmengdertil
Storvatnet.I beregningeneer antatt samme overførings-
kapasitet(50 m3/s) for overføringen til Storvatnet
(samme som til Austerdalsvatneti omsøkt plan).

forholdtil omsøkt plan gir dette en reduksjonpå 55
GWh/år i Melfjordkraftverk,mens Langvatnet/Reinfossen
Eår en økning på 13 GWh/år, slik at netto reduksjon blir
42 GWh/år.

Fastkraftreduksjonenblir 50 GWh/år. I forholdtil omsøkt
plan er netto nytteverdiredusertmed 235 mill kroner til
285 mill. kroner.

Alternativetgir en netto produksjonsøkning på ca. 620
GWh/år, hvorav 465 GWh/år er fastkraft.
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6 MELFJORDUTBYGGINGEN UTEN KNABBÅGAOG GLOMDALSELVA

Disse elvenevil gi en netto produksjonsøkningpå 8
GWh/år,mens fastkraftøkningener 5 GWh/år.Kapitalisert
nytteverdiblir 26 mill kroner,mens kostnadeneved å ta
tilløpeneinn på overføringstunnelener beregnettil 11
mill. kroner.Netto nytteverdiblir dermed 15 mill.
kroner.

7 MELFJORDUTBYGGINGENUTEN MAGASIN I FLATISVATNET

Flatisvatngrenener ikke utbyggbaruten magasinet
Flatisvatnet.

En vil da stå tilbakemed en mulighetfor en "utvidet"
Storvatngren,ved at tilløpenetil Flatisvatnettas inn
på overføringstunnelenAusterdalsvatnet-Storvatnet.
(Sammenmed det som i omsøkt plan er kalt "restfelt
Glomåga".)Overføringenfra nordsidenav Melfjorden
(Matmoråga,Stelågam.m.) er ikke lønnsomi en slik
utbygging.

Vi har foretatten grov vurderingav dette alternativet.
Utbyggingenvil gi en produksjonpå ca. 525 GWh/år,mens
Langvatnetog Reinfossenfår en reduksjonpå 95 GWh/år,
slik at netto produksjonsøkninger 430 GWh/år. Fastkraft-
økningenblir 285 GWh/år.Kostnadeneer grovt anslåtttil
1050mill, kroner,mens kapitalisertnytteverdiblir 1310
mill. kroner.Netto nytteverdiblir følgelig260 mill.
kroner.

I forholdtil det omsøkteprosjektgir alternativet230
Gwh/år mindre produksjon,mens fastkraftenreduseresmed
230 GWh/år. Kostnadeneavtar med ca. 650 mill, kroner,
mens kapitalisertproduksjonsverdi kapitaliserte
driftskostnaderavtar med ca. 910 mill. kroner,slik at
netto nytteverdiavtar med 260 mill. kroner.

Det må her presiseresat en slik løsninger vesentlig
forskjelligfra det omsøkteprosjekt,og at vurderingen
ikke byggerpå en optimalisering.Dersom Flatisvatnettas
ut av planen,må vi derfor foretaen ny totalvurderingav
Melfjordutbyggingen,der også en utbyggingmot Rana-
vassdragetblir vurdert.

ut fra dette har vi derfor ikke funnetdet hensiktsmessig
å gå nærmere inn på de øvrige alternativenei brev av
21.02.84,spm 4 f.

8 BOGVATNETOG ØVRE BLAKKAGAOVERFØRTTIL MELFJORD
KRAFTVERK

de omsøkteplaner er tilløpenetil Bogvatnetog øvre
Blakkåga (tilsammenca. 214 mill. m3/år) foreslått
overførttil Trollbergetog Holandsfjordkraftverker.
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Trollbergetkraftverk(ca. 70 GWh/år) er ikke lønnsomt
uten overføringen.Videre gir overføringenen økt pro-
duksjon i Holandsfjordkraftverkpå ca. 280 GWh/år.

Dersom tilløpenefra Bogvatnetog øvre Blakkågaoverføres
til Melfjordkraftverk,vil dette gi en økt produksjon
der på ca. 40 GWh/år. Det er da regnetmed de samme
dimensjoner(installasjon,magasinog overførings-
kapasitet)som i omsøkt plan. En optimaliseringvil gi en
noe større produksjon.

Den valgte løsninggir en netto produksjonsøkningpå ca.
310 GWh/år i forholdtil en overføringtil Melfjord.
Kostnadeneved overføringtil Storglomfjordkan relativt
grovt angis til ca. 300 mill. kroner. (Trollberget
kraftstasjonsamt overføringstunneler.)Den omsøkte
overføringer følgteLgklart lønnsom,også i forholdtil
en overføringtil Melfjord.
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Hovedstyret vil bemerke:

Den søknad som nå foreligger fra NVE-Statskraftverkene gjelder eks-

propriasjons- og reguleringstillatelse for Melfjord-prosjektet
Nordland fylke. Planen vil berøre Rødøy og Rana kommuner.

Planen omfatter utbygging og regulering i de sydvestlige deler av
Ranavassdraget og i vassdrag som renner til Melfjorden. Følgende
vassdrag blir berørt:

Glomåga
Svartiselva
Blakkåga (midtre del)
Leiråga
Storvassåga
4 bekker på nordsiden av Melfjorden.

De nedbørfelter i Melfjordutbyggingen sam har naturlig avløp til
Ranaelva, utnyttes i dag i Langvatn kraftverk. Dette kraftverket
utnytter ti1løpet til Ranavassdraget i fallet mellom Langvatnet og
sjøen. Langvatnet reguleres mellom HRV k. 43,7 og LRV k. 41,0,
magasinvolum 54 mill m3. Kraftverket har en installasjon på 90
MW og en midlere års produksjon på 360 Gwh. Feltene som fraføres
ved Melfjordutbyggingen representerer i middel 95 Gwh/år.

Reguleringstillatelse for Langvatn kraftverk ble gitt ved kgl.res.
av 12. mai 1961.

Det er Statskraftverkene som er eier av Langvatn kraftverk.

Det er ikke andre kraftverk enn Langvatn i de berørte vassdrag i
dag. Austerdalsvatnet er imidlertid tidligere senket ved en over-
føringstunnel til Svartisvatnet. Dette er gjort for å unngå de
store flommene som tidligere var i vassdraget. Tærska1dvatna i
øvre del av Glamåga er overført til Fykanåga (Stor-Glomvatnet).

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 behand-
lingen av Verneplan I i 1973. Melfjordprosjektet er ett av fem
prosjekter som den samlede planlegging omfatter. Hovedstyret frem-
mer nå separate innstillinger om hvert prosjekt. Disse er sett
sammenheng i den samlede vurdering som Hovedstyret gir i vedlagte
uttalelse om det verneplanforslaget for Saltfjell/Svartisområdet
som Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet.

P1anleggingen av Saltfje11/Svartisprosjektet har pågått siden 1973
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.

Når det gjelder alternativer til de nå omsøkte planer har gjennom-
gående trekk ved planutviklingen vært forsøk på å utnytte vannet
fra et høyere nivå. F.eks. har det vært vurdert et alternativ med
takrenne på sydsiden av østre Svartisen med breinntak under 9ster-
dalsisen på 800 m's nivå. Undersøkelser har imidlertid avdekket en
fjelltopografi som gjør dette umulig.
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Det er også vurdert å pumpe eget og overført tilløp til Austerdals-
vatnet opp i Flatisvatnet, for å bedre magasinforholdene. Overfør-
ing av Reingardslivatnet og Mangholmvatnet til Austerdalsvatnet er
også vurdert, videre er vurdert utbygging mot Langvatnet i stedet
for mot Melfjordbotn. Alle disse alternativer er funnet mindre
lønnsomme enn det valgte alternativ. Det er hel1er ikke funnet
vesentlige fordeler i sammenligning med den valgte plan i form av
reduserte skader og ulemper.

Plan og søknad 


Melfjordprosjektet omfatter utbygging og regulering i de sydvest-
lige deler av Ranaelva og av vassdrag som renner til Melfjorden.

Det er planlagt følgende magasiner:

Magasin Nat. vannspeil HRV




LRV Magasin




ved damsted opp kote ned kote mill.m3

Austerda_Lsvatnet 208 x) 4 212 13 195 30

Storvatnet 168 27 195 51 117 107

Flatisvatnet 265 55 320 - 280 136

x)
Austerdalsvatnet er idag senket til k. 208 ved en overførings-
tunnel til Svartisvatnet.

Det søkes videre om tillatelse til følgende overføringer:

Overlørijr._

 Avløpet fra midtre Blakkåga (restfelt etter overføring
Stor-Glomfjord) (126,5), Var'dogaskjåkka (12,1), Bjøllåga
(32,5) og Tverråga (18,2), tilsammen 189,3 km3 nedbør-
felt, overføres til Austerdalsvatnet.

Avløpet fra Austerdalsvatnet (99,5), Glomdalselva (3,4),Knabbåga (7,7) og midtre Glomåga (restfelt ndf. Flatis-
vassdammen) (11,0), tilsammen 121,6 km2 nedbørfelt, samt
avløpene under a) overføres til Storvatnet.

Avløpet fra Leiråga, 36,8 km2 overføres til Storvatnet.

Avløpet fra øvre Glomåga (Flatisvatnet) (92,5), bekk ved
Blåktind (1,3), Blåktindelva (8,2), Tverråga (21,5),
Storvikåga (1,8), Indre Stelåga (15,6), Ytre Stelåga (5,6)og Matmoråga (7,6), tilsammen 154,1 km2 nedbørfelt, over-føres til tilløpstunnelen for Melfjord kraftstasjon og kanlagres 5.Flatisvatnet.
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Etter at planen for Melfjordutbyggingen har vært lagt fram for
distriktethar en videre bearbeidelseav det hydrologiskematerial-
et ført til en revisjonav dette som har resulterti en samlet re-
duksjon av tilløpettil kraftverket med 3%, jfr. brev fra Stats-
kraftverkenedatert 27.02.84. Det er mer detaljerteobservasjoner
av vassføringerunder planleggingstidensom har gitt endret fordel-
ing av avløpetover nedbørfeltet,men det dreier seg også om feil
grunnlagsmaterialetsom er oppdagetpå et sent tidspunktog som har
gitt det vesentligstebidrag til reduksjonen.

I den følgendegjengivelseav hovedleddenei den tekniske plan er
de korrigerteavløpsdataanvendt.

For omsøkt overførtefelter gjelder følgendedata:

Feltetsnavn Ca. inn- Areal Midlere avløp Bre-




takskote




dekning




m.o.h. km2 m3/s mi11.m3/år %

Blakkåga 235 126,5 10,02 315,9 20
Var'dogaskjakka 240 12,1 0,73 22,8




Bjøllåga 240 32,5 2,67 84,2 30
Tverråga 315 18,2 1,49 47,0




Austerdalsvatn 208 99,5 9,69 305,6 6o
Glomdalselva 220 3,4 0,30 9,4




Knabbåga 220 7,7 0,65 20,3




Glomåga
(restfelt) 220 11,0 1,13 36,0




Leiråga 240 36,6 4,09 129,1 30
Storvatnet 168 25,7 2,22 70,0




Sum Stor-
vatn-grenen




373,4 32,98 1040,3




Glomåga





(Flatisvatnet)265 92,5 10,88 343,1 6o
Bekk Blåktind 330 1,3 0,15 4,7 40
Blåktindelva 330 8,2 1,04 32,8 80
Tverråga 330 21,5 2,76 86,8 6o
Storvikåga 350 1,8 0,18 5,8




Indre Stelåga 350 15,6 1,92 60,5 1 0
Ytre Stelåga 350 5,6 0,66 20,8




Matmoråga 350 7,6 0,83 26,3




Sum Flat-
isvatn-grenen




154,1 18,42 580 8




Sum Melfjord kraftverk




51,40 1621,1
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Melfjord kraftverk består av to grener med forskjellig fallhøyde
utnyttet i fe1les kraftstasjon og felles avløpstunnel. Storvatn-
grenen utnytter fallhøyden mellom Storvatn og sjøen (Melfjorden).
Flatisvatn-grenen utnytter fallhøyden mellom Flatisvatnet og sjøen.

Melfjord kraftstasjon vil bli plassert i en utsprengt hall i Mel-
fjordbotn. Atkomst- og avløpstunnel blir henholdsvis 610 m og
1800 m lang. I stasjonen installeres 2 vertikale Francisaggregat-
er, ett for hver av utbyggingsgrenene. Kostnadsoverslagene pr
01.01.83 inklusiv 7% kalkulasjonsrente er beregnet til 1703 mill
kr. Netto egenproduksjon ved Melfjordutbyggingen (fratrukket
reduksjonen i Langvatn) er beregnet til 660 Gwh i et middels år,
fordelt med ca 390 Gwh om sommeren og ca 270 Gwh om vinteren.
Fastkraftøkningen er beregnet til ca 515 Gwh/år.

Rentabiliteten er beregnet til 11%. Denne energiverdien forutsett-
er at kraft fra prosjektet kommer på nettet litt før midten av 1990
årene.

Flatisvatngrenen


Aggregatet for Flatisvatngrenen blir på 77 MW. Midlere brutto
fallhøyde utgjør 306 m, og den midlere energiekvivalenten er
0,715 kwh/m3. Produksjonen i et midlere år er beregnet til ca
360 Gwh fordelt med ca 190 Gwh om sommeren og ca 170 Gwh om vinter-
en. Fastkraften er beregnet til ca 290 Gwh/år. Tilløpstunnelen
for Flatisvatn-grenen blir 10275 m lang, med et tverrsnitt på
23 m2. På tilløpstunnelen tas inn bekk ved Blåktind, Blåktind-
elva og TVerråga via sjakter. De nederste 3400 m av tilløpstunnel-
en drives fra stasjonsområdet, mens resten drives fra et tverrslag
ved Tverråga i Vesterdalen. Overføringstunnelen fra Matmoråga til
Melfjordbotn blir ca 8,8 km lang. Den er planlagt drevet fra sta-
sjonsområdet, og den koples inn på tilløpstunnelen fra Flatisvatn-
et, slik at det overførte vatn kan lagres i Flatisvatn. TUnnelen
får et tverrsnitt på ca 8 m2 ved konvensjonell drift, og ca
5 m2 hvis det blir benyttet fullprofilboring. Bekkene Storvik-
åqa, indre og ytre Stelåga og Matmoråga tas inn via sjakter. Tun-
nelen forsynes med stengeventil. Det blir bare ett magasin i Flat-
isvatngrenen, og det dannes ved at det bygges en steinfyllingsdam i
Glomåga ca 400 m ovenfor Blåktindelva. Glomåga demmes opp 55 m til
HRV, og reguleres 40 m mellom HRV k. 320 og LRV k. 280. Flomløps-
arrangementet i Flatisvatn er dimensjonert for å avlede en flom på
200 m3/s (500-årsflommen). Arsavløpet fra det nedbørfeltet som
vil nyttiggjøre seg magasinet er beregnet til 580,8 mill m3.
Magasinvolumet blir på ca 136 mill m3, hvilket tilsvarer 23% av
tilløpet. Det finnes ingen reelle alternative reguleringsmulighet-
er i.området, og magasinet er derfor avgjørende for denne utbygg-
ingen. Det ligger et lite vatn i magasinområdet i dag, dette er
kalt Flatisvatn eller Bjørnefossvatn.

Storvatngrenen

Aggregatet i denne grenen blir på 103 MW. Midlere brutto fall-
høyde utgjør 169 m, og den midlere energiekvivalenten er
0,384 kwh/m3. Produksjonen er i et midlere år beregnet til
300 Gwh, fordelt med 200 Gwh om sommeren og 100 Gwh om vinteren.
Fastkraften er beregnet til 225 Gwh/år.



Tilløpstunnelen for Storvatngrenen blir 1350 m lang med tverrsnitt
44 m2. Den drives i sin helhet fra stasjonsområdet til inntaket
i Storvatnet.

Blakkå a-Austerdalsvatn

Total tunnellengde her blir ca 20,4 km, herav er ca 2,5 km den
eksisterende tappetunnel fra Austerdalsvatnet. Den nye tunnelen er
tenkt drevet fra et tverrslag nær utløpet av Svartisvatnet. Tverr-
slaget, samt tunnelen mot Austerdalsvatn er planlagt med et tverr-
snitt på 25 m2 mens tunnelen mot Blakkåga er planlagt med 15 m2
tverrsnitt (fullprofilbores). Ved fullprofilboring slipper man
tverslag og veg i Blakkådalen.

Blakkåga, Var'dogaskjåkka og Bjøllåga tas inn via korte sjakter,
mens inntak av Tverråga krever en sjakt på ca 140 m. Sjaktene og
inntaket er konstruert med sikte på å unngå gassovermetning. Like
før sammenkoplingen med tappetunnelen fra Austerdalsvatn plasseres
luke som kan manøvreres under flom. Likeledes monteres luke
tappetunnelen.

Arsavløpet fra de felter som overføres er beregnet til ca 470 mill
m3, flomtapet er beregnet til ca 70 mill m3. Dette vatnet
benyttes i dag i Langvatn kraftverk. Overføringen er kostbar,
verdiøkningen pga. overføringen er beregnet til 418 mill kr, mens
overføringskostnaden er i samme størrelsesorden.

Overføringen er derfor i vesentlig grad også begrunnet med at den
vil ha klare fordeler for bl.a. flomforholdene i Røvassdalen. For-
di det kommer store vassmengder ut i Røvassåga fra Røvatn kraftverk
(Nord-Ranaprosjektet) er det nødvendig å fraføre en del vatn fra
vassdraget for å unngå uønskete, store vassføringer i Røvassdalen.
Dette skjer gjennom tunnelen Blakkåga-Austerdalsvatn. Produksjons-
økningen i Melfjord kraftverk pga. denne overføring er i middel
160 Gwh/år. Det tapes ca 30 Gwh/år i Langvatn kraftverk, slik at
netto produksjonsøkning blir ca 130 Gwh/år i middel.

Austerdalsvatn-Storvatn

Tunnellengden blir ca 12,5 km, og tunnelen blir i sin helhet drevet
fra et tverrslag ved G1amdalsvatnet. Tverrsnittet blir ca 35 m2.
Underveis tas Glomåga og Glomdalselva inn via korte sjakter. og
Knabbåga via en ca 310 m lang grentunnel. Ved inntaket av Glomåga
vil evt. flomtap fra Flatisvatnet passere. I tverrslaget ved Glom-
dalsvatnet plasseres en ventil for å øke tappekapasiteten fra
Austerdalsvatnet under flom.

Vatnet slippes ut i tverrslaget og videre ut i Glomdalsvatnet som
er ca 2 m lavere. Herfra vil flomvatnet gå ut i elva nedenfor
Glamdalsvatn. Før Austerdalsvatnet ble drenert østover via tappe-
tunnelen, hadde Austerdalsvatnet avløp til Glomdalsvatn. Vassdrag-
et kan derfor ta den vassmengden som kommer, og denne vil bli langt
mindre enn de tidligere flommer.

Arsavløpet fra de felter som overføres (ekskl. Blakkåga-overføring-
en) er beregnet til ca 371,3 mill m3. Verdiøkningen pga. over-
føringen er beregnet til ca 390 mill kr, mens overføringskostnaden
er beregnet til ca 310 mill kr. Det er således en lønnsom over-
føring.
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Leiråga-Storvatn

Tunnelen blir ca 5,4 km lang med tverrsnitt på 13 m2, og den
drives fra et tverrslag i Leirodalen. Leiråga har i inntaksområdet
tre hovedløp, samt en mindre bekk, slik at det blir fire inntak på
tunnelen. Arsavløpet på de felter som overføres er beregnet til
129,1 mill m3. Vatnet utnyttes i dag i Langvatn kraftverk.
Verdiøkningen pga. overføringen er på ca 130 mill kr, mens over-
føringskostnadene er beregnet til ca 120 mill kr. Overføringen er
således lønnsom.

Det er to magasiner i Storvatngrenen, Austerdalsvatnet og Storvatn-
et.

Austerdalsvatnet


Austerdalsvatnet var opprinnelig et bredemt vatn som hadde sitt
avløp mot Glamdalen. Pga. store flammer i Svartisdalen og Røvass-
dalen ble vatnet i 1950-årene senket fra ca k. 273 til k. 208, ved
hjelp av en senkningstunnel mot Svartisvatnet. Kote 212 er valgt
til HRv, og oppnås ved at det monteres en luke nær utløpet av senk-
ningstunnelen. Vatnet senkes til LRV k. 195. Flommen er tenkt av-
ledet gjennom tverrslaget ved Glomdalsvatn. Er det behov for
ytterligere flamavledningskapasitet må luken i tappetunnelen åpnes.
Arsavløpet fra de felter som kan nyttiggjøre seg magasinet er
beregnet til 775,5 mill m3. Magasinvolumet er beregnet til ca
30 mill m3, hvilket tilsvarer ca 4% av tilløpet. Magasinet må
derfor sees på sam et rent flamdempingsmagasin for de overførte
felter i Svartiselva og Blakkåga. Verdien av innspart flomtap er
beregnet til ca 25 mill kr, mens magasinkostnadene er svært
beskjedne.

Storvatnet

Magasinet etableres ved at vatnet senkes 51 m til LRV k. 117 ved
hjelp av tilløpstunnelen, og demmes opp 27 m til HRV k. 195 ved at
det bygges en steinfyllingsdam ved utløpet av vatnet. Flomløpet
arrangeres som sideoverløp nær dammens nord-vestre anslutning. Fra
overløpskanalen fører en sjakt ned i omløpstunnelen.

Arsavløpet til de nedbørfelter som vil nyttiggjøre seg magasinet er
beregnet til ca 1040,3 mill m3. Magasinvolumet er beregnet til
107 mill m3. Sammen med Austerdalsvatn (30 mill m3) fås da et
magasinvolum som tilsvarer ca 13% av tilløpet. Total demningskost-
nad blir ca 85 mill kr, mens verdien av demningsmagasinet er ca 200
mill kr. Magasinet er som kombinert inntaksmagasin og regulerings-
magasin av helt sentral betydning for Storvatn-grenen. Driftsimu-
leringer viser at flomtap bare vil forekomme i ukene 30-42. Vatnet
har lav magasinbrasent, og stor forskjell mellom HRV og LRV. Etter
at det ikke lenger er risiko for flomtap holdes vasstanden i nær-
heten av HRV, og magasinet tømmes raskt like før vårflommen.

I Rødøy kommune er samtlige berørte vassdrag i privat eie. I Rana
kammune er de nedre deler av Leiråga, Glomåga og Blakkåga, samt
Svartiselva opp til brekanten i privat eie. Resten av vassdragene
ligger i statsalmenning, hvor staten eier fallrettighetene.
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Skader, ulemper og fordeler
Ma asinområdene

Storvatnet


Magasinet etableres ved at vatnet senkes 51 m til LRV k. 117 og
demmes 27 m til HRV k. 195. Total reguleringshøyde blir da 78 m.
Oppfyllingen av vatnet vil vanligvis starte ca 1. juni, og de
fleste år vil vasstanden nærme seg HRV ca 15. juli. Om sommeren og
høsten vil så vasstanden pendle over de øverste metrene for å ut-
jevne flamtoppene. Det neddemmes i alt et areal på ca 640 dekar,
bestående av fjell, ur og til dels områder med rike vegetasjons-
typer.

Det er ikke registrert fortidsminner i neddemmingsområdet. Vatnet
er i dag middels næringsrikt, og det er bare ørret i vatnet. Fisk-
en har god tilvekst, men bestanden synes å være noe for stor i for-
hold til næringsgrunnlaget, men ved riktig beskatning av fiskebe-
standen ville Storvatn kunne bli et middels godt fiskevatn i natur-
lig tilstand. Med en regulering på 78 m, må vatnet antas å bli
verdiløst som fiskevatn.

Områdene ved og omkring Storvatnet er helårsbeite for li- og fjell-
rype, og blir benyttet en del til småviltjakt. En regulering vil
redusere hekke- og vinterområdene for lirype lokalt. Fjellrypa vil
få sitt leveområde redusert fordi den under ekstreme værforhold
trekker ned i bjørkeskogbeltet. Storvatnområdets verdi som små-
viltjaktområde ventes ikke å bli særlig redusert. Det går en
trekkveg for elg langs Storvatnets sørside. Evt. skader på denne
er ikke spesielt nevnt i uttalelsene. Det er til dels bratt rundt
magasinet, og det er fare for at reguleringen kan medføre utglid-
ning av ur og blokker. Det forventes ikke skader pga. erosjon.
Botanisk har den sørvendte lia ved vatnet verneverdi, men er lite

aktuell i vernesammenheng, da det trolig finnes alternative amråder
fjordstrøkene nord for Melfjorden. 44% av neddemt areal har rike

vegetasjonstyper, størstedelen høgstaudebjørkeskog. Storvatnet er
også blant de vatn som har størst formrikdom og gjennomgående de
største tettheter i bunnfaunaen. For reindriften vil en del beite-
områder gå tapt, i første rekke sommer- og høstbeite. Det er
flytteleier over Storvatnet, samt vest for vatnet. Disse vil bli
sperret av reguleringen, vegen mv. Den gamle flytteleien lengre
øst, rundt vatnet og over Storvasstind er lengre enn de andre, og
vil bli berørt bl.a. av Melfjordvegen og kraftlinjene. Regulering-
en vil derfor medføre vansker med å få flyttet reinen rundt Mel-
fjordbotn, og utnytting av beitene nord for Melfjorden blir vanske-

ligere. Det er også pekt på at usikker is på vatnet kan medføre
tap av rein.

Austerdalsvatnet


Austerdalsvatnet senkes 13 m til kote 195 og heves 4 m til kote

212. Total reguleringshøyde blir 17 m. Vatnet er tidligere senket
for å unngå de store flommene i Svartisdalen og Røvassdalen. Maga-
sinet kunne vært økt noe, men pga. Psterdalsisens store turistverdi
har en ikke foreslått større magasin. Magasinet er nå i vesentlig
grad et flamdempningsmagasin, og vasstanden vil variere i takt med
den overførte vassmengde. Det er ikke nødvendig å bygge noen dam i
vatnet, da den tidligere terskelen i utløpet er intakt. Vatnet
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blir manøvrert av lukene i tunnelene. Det neddemmes ca 500 dekar,
og disse har tidligere vært neddemt naturlig.

Austerdalsvatn er fisketomt, og vatnet har nylig kommet fram av
isbreen ved dens tilbaketrekning. Slike vatn er vurdert som særlig
verdifulle i vitenskapelig sammenhenga da de i uberørt tilstand gir
god anledning til å følge nykolonisering av flora og fauna i og
omkring vatnet.

Områdene rundt Austerdalsvatnet er dårlige viltproduksjonsområder,
og det drives her lite eller ingen småviltjakt. Oppdemmingen vil
være av liten negativ betydning for viltinteressene.

Vatnet er i dag sterkt blakket, med et siktedyp på ca 20 cm. Over-
føringen av breblakket vatn og evt, erosjon i vatnet vil derfor
være uten betydning for vasskvaliteten. Austerdalsisen kalver i
Austerdalsvatnet. Variasjonen i vegetasjonen på moreneområdene er
stor, og det er der mange interessante vegetasjonssuksesjoner (ut-
viklingstrinn). Moreneområdet har en sørvendt varm li, en nord-
vendt klølig li og et flatt midtparti, og en finner derfor flere
utviklingsretninger enn en normalt kan finne på et moreneområde.
Austerdalsisorenen, egner seg svært godt som typeområde for
morenesuksesjoner, og det er registrert 160 arter på selve morenen,

bl.a. klåved og kvitstorr, som begge har nordnorsk sørgrense her.

Av de undersøkte vatn var Austerdalsvatn blant de vatn som hadde
lavest bunndyrtetthet i gruntvassonen. Når det gjelder sentrale
bunndyrs artssammensetning er bl.a. Austerdalsvatn klassifisert som
ekstremt næringsfattig. Som verneobjekt er Austerdalsvatn mindre
aktuelt enn f.eks. Flatisvatn, fordi Austerdalsvatn er senket og
gitt kunstig avløp gjennom en tunnel. De limnologiske interessene

Austerdalsvatn vil bli borte ved en regulering. Fra reindrifts-
hold er det uttalt at regulering av Austerdalsvatn neppe vil ha
særlig betydning når det gjelder direkte tap av beite. Vi kan
heller ikke av dokumentene se at magasinet vil medføre noen vansker
for flytting eller trekkveger for reinen. De botaniske interesser
som er framhevet ovenfor antas ikke å bli berørt i nevneverdig grad
ved det senkningsmagasin som er foreslått.

Flatisvatnet

Magasinet dannes ved at det bygges en steinfyllingsdam i Glomåga ca
400 m ovenfor Blåktindelva. Elva demmes opp 55 m til HRV k. 320,
og reguleres mellom denne høyde og LRV k. 280, dvs, total reguler-
ingshøyde 40 m. Det eksisterende Bjørnfossvatnet vil bli hevet
28 m over naturlig vasstand. Magasinet demmer ned ca 3,4 km2
(3400 dekar) og det hlir ca 4,5 km fra damstedet og opp til Bjørn-

fossvatnet. Magasinvolumet er beregnet til ca 136 mill m3 og
magasinprosenten blir ca 23. I det neddemte areal finnes ingen
bygninger eller verneverdige fornminner.

vatnet vil starte sin oppfylling om våren fra ca 1. juni, og vil
fra ju;i/august,nærme seg HRV. Vasstanden vil pendle noe rundt HRV
til begynnelsen av november. Deretler vil magasinet tappes jevnt

ut gjennom vinteren til vårflommen kommer. I et medianår vil HRV
v,-ere nådd ca 20. august.
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Flatisvatn (Bjørnfossvatn) er fisketamt. Vatnet har nylig kommet
fram fra isbreen etter dens tilbaketrekning og er spesielt verdi-
full i vitenskapelig sammenheng, da de i uberørt tilstand gir god
anledning til å følge nykoloniseringen av flora og fauna i og om-
kring vatnet. Områdene mot Flatisvatnet har, pga. glissen og lav-
vokst bjørkeskog, samt mye sne liten eller ingen verdi som vinter-
område for lirype. Områdene er spesielt vurdert som dårlige rype-
områder, og det blir ikke drevet småviltjakt her.

Omtrent 2/3 av det neddemte arealet har fattig vegetasjon, mens rik
vegetasjon utgjør bare ca 16%. Viltproduksjonspotensialet i det
planlagte neddemte området er svært lite. De mer produktive vilt-
områdene på øst og vestsiden av dalføret nedenfor blir urørt. Det
er ett elgvald i området (Austerdalen-Glamdalen og Vesterdalen).
Om vinteren vil lufttemperaturen ved fullt magasin kunne bli noen
grader lavere enn i uregulert tilstand, og am sommeren blir virk-
ningen noen ti-dels grader lavere. For mer enn 65 år siden strakte
Flatisen seg tvers over hoveddalen, og Glamåga hadde løp under bre-
en. I dag har bretungen trukket seg tilbake, og Bjørnfossvatnet er
blitt dannet. Breen kalver fortsatt i vatnet. Vesterdalen har
ikke spesielt høy botanisk verneverdi, men det foreligger likevel
forslag am å ta dalen med i et verneområl& som nærområde til selve
Svartisen og for samtidig å forsøke å få opprettet det første
verneområdet fra kysten til høyfjellet.

Vatnet må klassifiseres som ekstremt næringsfattig. Av de brepå-
virkete vatn er Flatisvatn i følge Kontaktutvalget for vassdrags-
reguleringer det som er klart best egnet for vern, og gir enestå-
ende muligheter til å studere innvandringsforhold, kolonisering og
pionersamfunn i innsjøer. Vatnet befinner seg på et utviklings-
trinn som de fleste av våre innsjøer gjennomgikk ved isavsmeltingen
for 8-10 000 år siden. Det uttales videre at i europeisk sammen-
heng er Flatisvatn en svært sjelden sjøtype og et viktig natur-
historisk dokument. En del av det neddemte areal er beiteland for
rein, og reindriftssakkyndige har uttalt at vel 70% av magasinom-
rådet har bra og meget bra beiteforhold. Magasinet vil medføre at

beitet i de bratte liene over HRV også i stor grad vil gå tapt pga.
at de blir utilgjengelige. Anleggene og dammen ved Flatisvatn vil
sperre en gammel flyttelei som går forbi Bjørnfossvatnet og opp
Vesterdalen til Glommen. Trekkmulighetene for rein langs Glomåga
blir også påvirket av anleggene. Isen på magsinet vil kunne være
usikker, og dette kan medføre tap av dyr. I området rundt Pikhaug-
an finnes rike grotteområder som en må holde anleggstrafikken borte
fra. Det er fryktet endringer i dreneringssystemet for grottene,
som vil endre de prosesser sam nå er i gang. Det går en umerket
turiststi opp Glomdalen-Vesterdalen og øst for Stor-Glomvatnet. Av
hensyn til de mange interessene i området, har bl.a. fylket, Stat-
ens Naturvernråd, Rana Turistforening, Folkeaksjonen Spar Salt-
fjellet m.fl. anbefalt at magasinet ikke bygges.

Elvestreknin ene
Storvasselva

Fra dammen ved Storvatnet og ned til dalbunnen vil elva bli tørr-
lagt, men pga. bekker fra øst og sør vil nederste halvparten av
vassdraget få relativt stor restvassføring. Ved utløpet i sjøen
blir restvassføringen ca 50% av naturlig vassføring. Elva har en
bestand av småfallen ørret av dårlig kondisjon, og er derfor for
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tiden av liten betydning i sportsfiskesammenheng. Fiskebestanden i
de øvre deler av elva vil bli sterkt skadelidende. Lillevatn kan
opprettholdes med en terskel i utløpet. Om lag 200 m ovenfor flo-

målet i Storvasselva ligger en foss som hindrer videre oppgang av

laksefisk. Det blir år am annet tatt noen få laks og sjøørret
nedenfor denne fossen, men skadene på laksefisket blir små ved en
utbygging. En redusert vassføring i elva kan medføre en noe endret
vegetasjon langs elva. Dette kan få en viss betydning for viltet,
men ikke nødvendigvis i negativ retning. Da det blir overført en
del breblakket vatn til Storvatn, har faginstansene frarådet slipp
av minstevassføring i Storvasselva.

Avløpet fra midtre Blakkåga, Var'dogaskjåkka, Bjøllåga og Tverråga

overføres til Austerdalsvatnet. Tverråga renner til Svartiselva,
de andre ligger til Blakkågas felt. Alle inntakskonstruksjonene
blir utført som mindre sperredammer i betong, som utføres veiløst.
Ved inntak Blakkåga blir det et lite lukehus. Blakkåga tas inn med
et felt på 126,5 km2 med en midlere vassføring beregnet til ca

10,02 m3/s, Var'dogaskjåkka med et felt på 12,1 km2 med en be-

regnet midlere vassføring på 0,73 m3/s, Bjø11åga med et felt på
32,5 km2 fleden beregnet midlere vassføring til 2,67 m3/s og
Tverråga med et felt på 18,2 km2 med en beregnet midlere vassfør-

ing på 1,49 m3/s. Tilsammen gir disse feltene en beregnet årlig
avrenning på ca 470 mill m3. Umiddelbart nedenfor inntakene vil
elvene bli tørrlagte, og vassføringen vil bli sterkt redusert

videre nedover. Ved Bjørnfoss vassmerke, som ligger i Blakkåga noe
ovenfor samløpet med Røvassåga, vil vassføringen bli redusert til
ca 9% av naturlig.

Blakkåga er sterkt breblakket, og det er ikke funnet fisk i elva.
Området nedenfor inntakene er et viktig vinterområde for elg, og
det går et viktig elgtrekk langs Blakkåga mellom Blakkådalen og Rø-
vassdalen. Blakkådalen og Bjøllådalen er helårsområde for lirype.
Det er observert jerv i dalen, og dalføret antas å være av betyd-
ning for jervbestanden i Saltfjellet. Vassføringsreduksjonen vil
kunne gi vegetasjonsendringer i nærheten av elveleiet. Dette vil
kunne øke vinterbeitene for elg, lirype og hare, mens elgens som-
merbeiter vil reduseres. Redusert vassføring vil gjøre det lettere
for elgen å krysse elva. Vinterstid vil en få tidligere islegging,
oq dette kan lette trekket av elg mellom Blakkådalen og Røvass-

dalen. Blakkådalen er et av de viltbiologisk mest verdifulle om-
råder på Saltfjellet.

Det er hovedsakelig ulike glimmerskifre i undergrunnen i Blakkågas
felt, men på østsiden er det også kalksteiner og dolomitter. Dette
har bl.a. medført en del grottedannelser, bl.a. ligger den vel-
klente Grønligrotten nederst i delfeltet. Elva har ellers svært
lav tetthet av bunndyr, og blir betegnet som ekstremt nærings-
fattig. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer mener det er

vesentlig å få vernet et vassdrag som er direkte brepåvirket, og
mener Blakkåga kan vær egnet i så måte. Det går en turistrute opp
Blakkådalen til Blakkådalshytta, og videre enten mot Beiarn, Storm-

dalen eller Bjøllådalen. Denne vil bli berørt estetisk ved at
vassmengden blir redusert.
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Blakkådalenbenyttes til reinbeiteom sommeren. Elva danner da et
gjerde for reinen. Ved reduksjoni vassføringen vil reinen kunne
trekkeover elva, og arbeidetmed samlingvil bli større. Det går
også en flyttevegned Blakkådalen,der elva danner grensenvestover.

Som før nevnt er Tverråga (Brundalselv)planlagtoverført vestover.
Samtidigblir det satt en luke i tappetunnelenfra Austerdalsvatn.
Elva nedenfortappetunnelensamt Tverrågaumiddelbartnedenforinn-
taket vil bli tørrlagt. Nedovervil vassdragetfå sterkt redusert
vassføring. Fra Svartisvatnetned til samløpTverrågablir vass-
føringenlik det den var før avløpet fra Austerdalsvatnble ledet
østover. Ved samløpetved Røvassågablir vassføringenca 20% av
nåværendevassføringog ca 70% av vassføringenfør Austerdalsvatn
ble overført (1959). I flamsituasjonervil en i enkelte tilfeller
åpne luka i tappetunnelen,men flommenevil bli betydeligmindre
enn under nåværendeforhold. Breblakketvatn vil da renne gjennom
Svartisvatnog nedovervassdraget. Svartisvatner i dag breblakk-
et, men vil etter en utbyggingmiste bretilsiget,og skulledermed
bli klart. Det sammegjelder for Svartiselva. Svartisvatnhar en
stor bestandav sentvoksenderøye,men enkelte storfiskfinnes og-
så. Det skal også være ørret i vatnet. Det forventesat Svartis-
vatn igjen kan bli et godt fiskevatnnår brefeltenefraføres,idet
vatnet blir klart, bemperaturenhøyere og lysforholdenebedret (DvF
og NIVA). Den lavere vassføringenkan medførevegetasjonsendringer
i nærhetenav elva, og en vil også få en liten temperaturnedgangom
natten am høsten. Det går veg opp til Svartisvatn,og båtrutepå
vatnet over mot Austerdalsisen. Vegen trafikkeresav mange og en
redusertvassføringvil være en estetiskulempe. Av turistmålene
Nord-Nbrgehar sannsynligvisbare Nordkappog Saltstraumenbesøks-
frekvensi samme størrelsesorden. Av hensyn til vassføringenhar
flere av de som har uttalt seg bedt om at flere av sideelvene ikke
blir tatt inn på overføringstunnelen.

Så vidt angår forholdenei Røvassåga nedenfor samløpet med Blakkåga
og Svartisåga er disse amtalt i. forbindelse med Nord-Ranaprosjekt-
et. Det nevnes her bare kort at elva vil gå åpen fra Røvatn kraft-
verk til Langvatnetfordi vintervassføringen økes til det 4-5 dob-
belte. Dette vil gi frostrøyki gjennomsnitt17 ganger i løpet av
et år. Jordbruketfår fordelerav at flamtoppenblir borte, likeså
vil en del lavtliggende arealer få fordel av den redusertevassfør-
ingen am sommeren. En del høyereliggendearealer kan få ulemper,
men totalt regnes ikke med størreproblemerfor jordbruksproduk-
sjonen. Elgen vil få vanskermed å krysse elva på den åpne strek-
ningen om vinteren, mens det blir lettere kryssingom sommeren.

Vatnet i elva vil bli klarerefordi breblakketvatn blir ført over
til Melfjord. Produksjoneni vassdragetvil øke, men da vassfør-
ingen blir forholdsvis liten er det usikkertam elva kan få betyd-
ning for sportsfisking. Elva har i dag liten betydning som sports-
fiskeelv.

Glomåga med Glomdalså a o Tverrå a mv.

Avløpet fra øvre del av Glomåga, ca 92,5 km2 med en beregnet

midlere vassføring på ca 10,88 m3/s fanges opp i Flatismaga-
sinet. I tilleggføres bekk fra Blåktind,Blåktinde1vaog
Tverråga,som alle er sidebekkertil Glomåga,til Flatisvatnet.
Disse har til sammenet felt på ca 31 km2, med et beregnet
midlereavløp på ca 3,8 m3/s. Lengre nede tas Glomåga inn på
overføringstunnelenfra Austerdalsvatnettil Storvatnetmed et felt
på ca 11 km2 med en midlere vassføringberegnettil ca 1,13
m3/s.
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Umiddelbart nedenfor inntakene vil elva bli tørrlagt. Ovenfor ned-
re inntak (overføringen til Storvatnet) vil restvassføringen bli ca
7% av naturlig, men nedenfor inntaket vil den igjen bli tørriagt.
Glomåga har tidligere to ganger blitt fraført vatn, i 1955 ble
Tærskaldvatna ført over til Fykanåga og i 1959 ble Austerdalsvatn
overført til Svartisdalen. Den nåværende vassføring er derfor ca
63% av den opprinnelige ved VM 1133, Berget. Normalvassføringen er
nå ca 20,6 mi/s. Etter Melfjordutbyggingen vil restvassføringen
her bli ca 17% av nåværende vassføring, dvs. ca 3,6 m3/s. I
dette ta11 er inkludert reduksjonen ved at Glomdalselva med side-
elva Knabbåga er planlagt overført til Storvatnet ved den før
nevnte overføringstunnel. Disse utgjør et felt på ca 11,1 km2
med en midlere vassføring på ca 0,95 m3/s. Umiddelbart nedenfor
inntakene blir elvene tørrlagt, forøvrig vil G1omdalse1va få sterkt
redusert vassføring. På grunn av næringsforholdene og breblakking-
en i Glomåga regner en med at forholdene er for dårlige til å opp-
rettholde fiskebestander som vil ha betydning i sportsfiskesammen-
heng. Det drives i dag ikke fiske i disse elvene, men noe fiske
foregår i Glamdalsvatnet.

De nedre deler av Vesterdalen/Glomdalen har en viss verdi som

vinter- og hekkeområder for lirype (nedenfor Tverråga). øverst
oppe har ,amrådeneliten verdi for vilt. Det jaktes på småvilt
Glamdalen opp til Tverråga og rundt Glamdalsvatn. Det er ett elg-
vald i Austerdalen, Glomdal-Vesterdal. Den reduserte vassføring
kan medføre noe endret vegetasjon langs elva, sam ikke trenger å
være av negativ verdi for viltet. Mindre vatn og tidligere islegg-
ing kan lette elgens kryssing av elva. Det er vanskelig å forutsi
virkningne på viltet av bekkeinntakene, men de antas å bli små. På
grunn av forstyrrelser vil elgen benytte Glamdalen mindre som beite
sommer og vinter i anleggstiden. Dette vil gjelde for dyrelivet
generelt i anleggsperioden.

Både i Glomdalen og i Svartisdal/Brundalen er det registrert verne-
verdige kulturminner, men ingen synes direkte berørt av planene.

Geomorfologisk har karstlandskapet ved Glomda1svatn verdi som
sammensatt område, bl.a. har utløpet av vatnet et underjordisk løp
i mer enn 500 m lengde. Glomåga er antagelig den mest transporter-
ende elv i naturlig tilstand i Norge. Elva har også lagt opp et
delta ved innløpet i Langvatn med en utstrekning på 7-8 km. Dette
deltaet er enestående i sin utvikling og form nasjonalt. Tunnelen
fra Austerdalsvatnet til Vesterdalen (Glomdalen) vil skjære gjennom
et kalkbelte, der det foregår en aktiv utvikling av grotter. Det
er uttalt frykt for at dette aktive grottesystemet kan få skader
f.eks. ved drenering. Geomorfologisk er Glamdalsvatnet og dets
nærområde et av fem områder i Saltfjell/Svartisområdet som har så
høy faglig verdi at inngrep frarådes. Glomåga har også store ver-
dier. Vesterdalen/Glomdalen har ikke spesiell høy botanisk verne-
verdi. Ornitologisk er det særlig Langvassdeltaet som er av stor
betydning. Det består av en rekke større og mindre bekker og elve-
løp, myrer og dammer med en stort sett godt utviklet kantskog. Det
er uttrykt frykt for at noen av disse verdier vil bli ødelagt ved
den reduserte vassføringen som blir igjen i Glomåga. Langvass-
deltaet er foreslått vernet som våtmarksområde basert på botaniske
interesser. Så vidt angår bunndyr er Glomåga blant de elver som
'narsvært lav tetthet. Fordi tilførselen av brevatn reduseres, vil
Glomåga sannsynligvis gi livsrom for flere arter og få større pro-
duksjon totalt.
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Distriktsgrensen mellom Dunderland og Strandtindene reinbeitedi-
strikter følger Glomdalen, og Glomåga danner et naturlig gjerde.
Det går også en flytteveg opp Glamdalen. En reduksjon av vassfør-
ingen vil medføre at elvas gjerdevirkning kan bli borte. Noe rein-
beite vil også gå tapt i de områder der anleggsvegen opp dalen blir
lagt, dette er vesentlig sommerbeiter.

Det går en umerket turrute opp Glamdalen-Vesterdalen mot Stor-Glom-
vatn, og knyttes til turrutenettet i dette amrådet.

Leiråga

Avløpet fra Leiråga overføres til Storvatn ved hjelp av en 5,4 km
lang tunnel. Leiråga har i inntaksområdet tre bovedløp, samt en
mindre bekk, slik at det blir 4 inntak på tunnelen. Disse utføres
som mindre betongdammer, og bygQes veiløst. Til sammen tas inn av-
løpet fra et felt på ca 36,8 km4 med et beregnet midlere avløp på
ca 4,09 m3/s, og et årsavløp på ca 129 mill m3. Elva blir
tørr1agt umiddelbart nedenfor inntakene, og vassføringen blir
sterkt redusert helt ned til Langvatnet. Det blir svært sjelden
overløp ved inntakene. Fiskeinteressene i Leiråga er små, - det er

en tynn fiskebestand i elva - og DVF finner det ikke aktuelt å
kreve slipp av minstevassføring til vassdraget. Biotopforbedrende
tiltak kan evt. komme på tale. Anleggsvegen vil berøre områder med
gran- og blandingsskog, og det er ett elgvald i området. Redusert
vassføring og endret flamløp i b1.a. Leiråga vil kunne endre den
botaniske og zoologiske verdi av deltaområdet i vestenden av Lang-
vatnet. Den reduserte vassføring kan også medføre vegetasjons-
forandringer langs elva, men disse trenger ikke å bli av negativ
karakter for viltet. Fra reindriftshold er det uttalt at overfør-
ingen av Leiråga neppe vil ha stor betydning når det gjelder direk-
te tap av beite. Områdene blir brukt til sommer/høstbeite.

Storvikå a, Indre Stelå a, Ytre Stelå a o Matmorå a

Disse elvene tas inn på tunnelen som samler opp avløp fra felter på

nordsiden av Melfjorden og fører dem over til Flatisvatnet, evt.
direkte til kraftverket. Disse elvene blir overført med et nedbør-
felt på til sammen ca 30,6 km2, med et beregnet midlere avløp på
ca 3,6 m3/s. Arsavløpet fra disse felter blir ca 113,4 mill
m3. Disse elvene stuper bratt i havet, og har ikke fiske-
interesser. Virkningen på viltet er vanskelig å si, men en vil
også her kunne forvente vegetasjonsforandringer, og disse trenger
ikke nødvendigvis å b1i av negativ karakter.

Melfjorden

Avløpsvatnet fra kraftstasjonen vil komme ut i Melfjorden. Vatnet
kemmer både fra eget felt og fra overført felt, til sammen vil det
berørte nedbgrfeltet gi en beregnet midlere avrenning på ca 1621
mill m3 pr år. En stor del av denne vassmengden kommer i løpet
av vinteren, men det er ikke forventet at dette vil medføre ispro-
blemer av betydning. Det er bl.a. fra Fiskeridepartementet fram-
satt krav am nødvendig isbryting i Melfjorden etter en evt. utbygg-
ing. DvF uttaler at den økte ferskvasstilførselene til Melfjorden
antas på lang sikt å kunne endre livsmiljø og næringstilgang for
sjøfugl og pattedyr, (f.eks. oter og steinkobbe) i indre deler av
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Melfjorden. Disse forandringene trenger ikke å bli av negativ art
for disse dyregruppene. Fiskeridepartementet har gitt uttrykk for
en generell frykt for skade ved inngrep i ferskvasstilførselen til
marineresipienter, før en har fått bedre kjennskap til virkningene.
Havedstyret vil i denne forbindelse framholde de undersøkelser som
har foregått om dette spørsmål i Skjomenfjorden. Undersøkelser før
og etter utbyggingen her konkluderer med at det ikke er mulig å på-
vise forandringer i de hydrografiske forhold under overflatelaget
som åpenbart kan tilskrives vassdragsreguleringene. Forandringene
som kan tilskrives disse sies sannsynligvis å være mye mindre enn
de naturlige variasjonene i de hydrografiske forhold som kan fram-
komme mellom to påfølgende år. Hovedstyret kan ikke se det kan
reises avgjørende innvending mot utbyggingen på dette punkt.

Det blir ellers anleggsdrift i Melfjordbotn og noe dyrket mark går
tapt i forbindelse med bygging av veg o.l.

Langvatnet

Langvatnet vil det neppe bli merkbare endringer i vasstandsfor-
holdene etter en utbygging, men i prinsippet vil vasstandspendling-
en bli mindre hyppig pga. at feltet får økt magasinprosent. Fra-
føring av brefeltene vil føre til at vatnet blir betydelig klarere

enn i dag, får høyere temperatur og bedre lysforhold. Dette vil
igjen føre til gunstig økning av produksjonen av planter og dyr i
vatnet. Ornitologisk peker deltaet der Glomåga munner ut i Lang-
vatn seg ut med store verdier, bl.a. som hekkeområde for ender og
vadefugl, og som oppsamlings- og rasteplass for ender og vadere på
trekk. Deltaet kan bli påvirket ved at vassføringen inn til delta-
pt blir redusert, men selve vasstanden blir som før nevnt tilnærmet
scm nå.

Anleggsveger 


Det vil i alt bli bygget ca 19 km anleggsveger i tillegg til den
allerede byggete Melfjordvegen på ca 18 km. Vegene legger beslag
på noe belte for vilt og rein, og vil noen steder krysse trekkveg-
ene for disse dyr. I Glomdalen vil en forsøke å legge vegen uten
for store skader på grotte- og karstområdene.

Natur- oa miljøverninteresser 


Det alt vesentlige av disse interessene er omtalt under de enkelte
magasinområder og elveavsnitt. Det er fra flere hold pekt på at
Nordland fylke har kommet dårlig ut i forbindelse med verneplanene
for vassdrag, i det bare ca 3,7 % av fylkets potensial er vernet
varig eller i 10 år, mens andelen på landsbasis er ca 12,9 %.
Dette er nå rettet opp i forslag til Verneplan III.

Det har videre fra flere hold kommet krav om at deler av prosjektet
må tas ut av planene. Særlig er det Flatismagasinet og Austerdals-
vatnet som samler mange interesser, men også Glamdalsvatnet har
iriteressante forekomster, jfr. tidligere omtale av disse vatn og
deres nærområder. Grotte- og karstforekomster, geomorfologiske
interesser og botaniske interesser synes å være de mest framtred-
ende. Nevnes bør også at Flatisvatn og Austerdalsvatn er nye vatn,
med de forskningsinteressene dette medfører.
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Deltaet i Langvatnet der Glomåga renner ut i vatnet er av interesse
ut fra ornitologiske og botaniske interesser, og er anbefalt ver-
net. Verdien av å ha en breelv uregulert er påpekt, og både Blakk-
åga og Glomåga er pekt ut som interessante i så måte. Glomåga har
sannsynligvis størst materialtransport av samtlige e1ver i Norge.

Vurderin er fra andre.

Her omtales noen av de viktigste uttalelsene. Disse er for en stor
del sitert foran i denne innstillingen.

Rødøy kommune (enstemmig uttalelse) anbefaler planene som omsøkt,
og stiller krav bl.a. om fergeleie i Melfjordbotn, permanente byg-
ninger, helsehus, vegbygging, vassforsyning, vanlige krav om fiske
og tiltak (terskler) samt krav om fond og avgifter, (næringsfond,
fond til avhjelp av skader i fjorden, reindriftsfond, fiskefond,
konsesjonsavgifter mv.). Kammunen krever videre at lokale ressurs-
er (arbeidskraft, varer og tjenester) må utnyttes i den grad det er
mulig mv.

Rana kommune (58 mot 3 stemmer) går inn for de omsøkte planer med
unntak av overføringene av sideelvene Var'dogaskjåkka, Tverråga,
Knabbåga og Glomdalselva, som kommunen mener bør holdes utenfor ut-

byggingen. Det påpekes at det må skje en samtidighet når Røvatn
kraftverk starter opp og overføringen til Melfjord blir foretatt.
Det er ellers framsatt krav om manøvrering av anleggene under flom,
og om opprusting av veger i distriktet.

Nordland fylkestingtilrår utbyggingen dersom Tverråga, Knabbåga og
Glomdalselva tas ut av planene, og Austerdalsvatnet overføres uten
regulering. Det kreves bl.a. videre at Melfjordvegen skal forbed-
res med tanke på helårsveg, at det bygges veg fra Snefjellå -
Bordvedaven, og at vegnettet generelt rustes opp.

lkesmannen i Nordland tilrår at Storvatnet blir reguleringsmaga-
sin med overføring av elvene nord-vest for Melfjordbotn og overfør-
ing av Leiråga. Flatisvatnet (Bjørnefossvatnet) bør ikke regu-
leres, og av1øpet kan evt. overføres til Storvatnet. Den østlige
overføringen fra Blakkåga tilrådes realisert, forutsatt at inntaket
av Brundalselva (Tverråga), Glamdalselva og Knabbåga utgår, og at
Austerdalsvatn ikke reguleres, men bare overføres.

F\lkesfriluftsnemnda aksepterer utbyggingen i grove trekk. Fordi
store verdier går tapt ved Flatisvatnet, må Bogvatnet og råvre
Blakkåga holdes utenfor Stor-Glomfjordutbyggingen, og heller
nyttiggjøres i Melfjordutbyggingen. Glomdalsvatnet må ikke regu-
leres (det er heller ikke med i planene). Knabbåga og Glamdalselva
må ikke tas inn på overføringene vestover. Brundalen (Tverråga) må
ikke fratas vatnet.

Miljøverndepartementet viser til uttalelse fra Tromsø Museum om at
hvis konsesjon blir gitt, må en være innstilt på betydelige etter-
undersøkelser på kulturfaglig hold.

Statens forurensningstilsyn aksepterer Melfjordutbyggingen, og
foreslår vanlige vilkår om kloakkering, overvåking mv.
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Direktoratet for vi1t olferskvannsfisk viser til at Melfjordut-
byggingen totalt sett vil gi meget svak konflikt med vilt/fiske-
interessene, og går ikke imot planene. DVF peker forøvrig på Lang-
vassdeltaet sam særlig verdiful1t. Det blir foreslått vanlige vil-
kår.

Statens Naturvernråd anbefaler at Bogvatnet og 9/vreBlakkåga tas ut
av Stor-Glomfjordutbyggingen og at vassføringen fra Nedre Blakkåga
kan utnyttes i Melfjordutbyggingen. Rådet frarår regulering av
Flatisvatnet. Avløpet kan nyttes i Storvatngrenen. Glamdalsvatn
må ikke reguleres.

Landbruksdepartementet har ikke særlige motforestillinger mot Mel-
fjordprosjektet,

Fylkeslandbruksstyret og Nordland Bondela , tilrår prosjektet.

Fiskeridepartementet med underliggende etater sier at det må vises
forsiktighet med inngrep som vil medføre vesentlige endringer
vasstilførselen til marineresipienter før en vet mer am konse-
kvensene for fisket. Ellers foreslås vilkår om isbryting og
erstatning.

Det nasjonale kontaktutval for vassdra sre ulerin er tilrår at
magasinet i Flatisvatnet utgår, og at vatnet tas inn i et mindre
inntaksmagasin like ovenfor Glomågas og Tverrågas samløp.

Reindriftsinteressene Norske Sameråd, Norske Reindriftsamers Lands-
forbund/ Nordland Reindriftsamers lkesla Norske Samers Riksfor-



bund Nordisk Samisk Institutt Nuorrta-Sålto Sami- Siljda, Rein-
driftsagrogomen_al  Lappefogden i Nordland uttaler at skadevirkning-
ene særlig vil være knyttet til inngrepene i Blakkådalen og av-
sperring av beitene nord for Melfjorden. De krever ny flyttelei
rundt Melfjordbotn og opp til amrådene nord for Melfjorden.

Adv.  GeirHauga har på vegne av to reineiere som nettopp har etab-
lert seg i distriktet pekt på de samme ulemper og framsatt samme
krav som de andre reindriftsinteressentene.

Tnristforeningene peker på at østre overføringen til Storvatnet bør
utgå (øst for Austerdalsvatn). Det pekes ellers på turistverdiene
ved Svartisvatn og 95sterda1sisen.

Folkeaksjonenjpar Saltfjellet ber om at Flatisvatn, Pikhaugen,
Glomdalsvatnområdet og Austerdalsismorenen blir spart for inngrep.

FSS, avd. Rana krever utredning over virkningene på jordbruket og
livet i havet. Videre må det ikke foretas ødeleggende inngrep i
Blakkådalen, Austerdalsvatnet/Austerdalsismorenen, Pikhaugen/Glom-
dalsvatnområdet og ved Bjørnfossvatnet.

Samarbeidsrådet for naturvernsaker går prinsipalt imot enhver
utbygging i Saltfjell/Svartisområdet inntil det er utarbeidet en
bruks- og verneplan for hele området. Dersom konsesjon allikevel
gis for Melfjordutbyggingen, anbefales at magasinet i Austerdals-
vatnet og overføringen herfra til Storvatnet, herunder overføring-
ene av Knabbåga og Glomdalselva, må utgå, Området Austerdalsisen -
Glomvatnet - Fisketjønnmoen bør vernes etter naturvernloven.
Blakkåga og Bjellåga må ikke reguleres.



Natur og Ungdom kan akseptere Melfordprosjekeee på ssevilkår
bl.a. at overføringen av Knabbåga og Glomdalseiva ntgAr. Auster-
dalsvatnet og Flatisvatnet holdes uregulert.

Norsk Ornitologisk Forening peker særlig på verdiene i Langvass-
deltaet og ber om at disse tas hensyn til.

Grunneierne i Lanlyassgyerida ber om at leev ocy Knahbåga ikke

blir overført, at flommene blir over-ført til Melfjorden, eerskel-
bygging, oppsetting av gjerde, forsterking av veger mv.

Røvassdalen Grunneierlag kan ikke godta at Blakkåga mv blir over-
ført til Melfjordutbyggingen, hvis ikke Noed-Ranaprosjektet samti-
dig blir gjennomført. Laget krever videre at Var'dogaskjåkka og
Tverråga ikke blir overført, og har merknader til manøvreringen
under flom.

For så vidt angår de øvrige uttalelsene vises til omtale tidligere

i denne innstillingen.

Hovedstyrets vurdering 


For så vidt angår kraftbehovet i Nordland, Troms og Finnmark viser

Hovedstyret til sine anførsler under den samlede vurdering av pro-

sjektene i forbindelse med behandlingen av utkast til Verneplan for
Saltfjell/Svartisområdet ved Fylkesmannen i Nordland.

Hovedstyret viser til at de som har uttalt seg synes å kunne aksep-
tere Melfjordutbyggingen på visse vilkår. Etter Hovedstyrets syn
er skader og ulemper i det vesentligste konsentrert om verneinter-
esser i Flatisvatnet og Austerdalsvatnet. GlomdaIsvatnet og områd-
et omkring har også naturvitenskapelige interesser, men disse blir
lite berørt. Når det gjelder Flatisvatn er dette det eneste ma-
sinet i Flatisvatngrenen. Vatnet er et nytt vatn, og det er derfor
hevdet å ha vitenskapelig interesse for å studere innvandringsfor-
hold, kolonisering og pione:rsamfunn i innsjøer. Et magasin her vil
avskjære muligheten for å få et sammenhengende vernet område fra
fjell til fjorden.

Flatisvatngrenen er ikke utbyggbar uten magasin i Flatisvatnet.
Det er fra flere hold pekt på mulighetene av å ta avløpet fra
Flatisvatn (Bjørnfossvatn) samt restfeltet nedenfor i Glomåga inn
på overføringstunnelen fra Austerdalsvatnet til Storvatnet. Ved en
slik løsning er det ikke lønnsomt å bygge overføringstunnelen på

nordsiden av Melfjorden - til Matmoråga. I forhold til omsøkte
prosjekt gir et slikt alternativ i middel ca 230 Gwh/år mindre pro-
duksjon, og fastkraften reduseres med ca 230 Gwh/år. Netto nytte-
verdi avtar med ca 260 mill kr. Hovedstyret viser til at hvis
Flatisvatnet tas ut av planene, må det foretas en nv totalvurdering
av Melfjordutbyggingen, hvor også en utbygging mot Ranavassdraget
blir vurdert. 5ovedstyret viser også til at en ved behandlingen av
Stor-Glomfjordprosjektet fant å kunne tilrÅ å frigi Engabrevatn til
naturvitenskapelige forskningsformål hvis dette fullt ut tilfreds-
stiller kravet til nytt uberørt vatn som studieobjekt. Hovedstyret

viser videre til at det i randområdene rundt Svartisen også finnes
flere nye vatn som en må anta tilfredsstiller de naturvitenskape-

lige forskningskrav. Grotteområdene ved Pikhågan ligger i slik
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høyde at de antas ikke å bli nevneverdig berørt. På denne bak-
grunn, og pga. de store kraftmengder Flatisvatngrenen representer-
er, finner Hovedstyret å kunne anbefale at Flatismagasinet bygges
sam amsøkt.

Austerdalsvatnet er på samme måte som Flatisvatnet et nytt vatn, og
har mange av de samme naturvitenskapelige interesser. Dette vatnet
har særliq interesse for studie av nykoloniseringen av flora og
fauna i og ved vatnet. Særlig er Austerdalsismorenenhevdet å ha
stor verdi som typeområdefor morenesuksesjoner,og det er regi-
strertca 160 arter på selv morenen. Området rundt vatnet er
ellers ikke oppgittå ha spesiellverdi verken for vilt eller rein.

Fra flere hold, har det kommetønsker om at Austerdalsvatnetikke
må reguleres,men at avløpet kan nyttes i kraftverket. Bovedstyret
har vurdert mulighetene for en slik løsning. En løsning kan synes
å være å lede det overførte vatn fra Blakkåga gjennom Austerdals-
vatnet uten av vatnet blir manøvrert. Vasstanden vil da av hydrau-
liske grunner måtte svinge i takt med den overførte vassmengden.
Den overførtevassmengdenfra Blakkågasammenmed avløpet fra Aus-
terdalsvatnetseget felt utgjør til sammennoe under 800 mill m3
pr år. For få overført denne vassmengdenuten uakseptableflom-



tap, vil vasstandeni Austerdalsvatnmåtte svinge like mye som om
vatnet var regulert som omsøkt.

Skadene blir da i realitetende samme som for det omsøkte prosjekt
om ikke større,men tilleggsfordelerved det omsøkteprosjekteter
at man får foredletnoe av vatnet til vinterkraftpga. manøvrering-
en. Dette betyr ca 10 Gwh/år i fastkraftog en netto nytteverdipå
ca 15 mill kr. Hovedstyret ser derfor ikke det foreslåtte alterna-
tiv som noe realistisk alternativ i forhold til det omsøkte, i og
med at skadene blir de samme og fordelene blir mindre, slik som
nevnt ovenfor.

Dersom Austerdalsvatnet skal forbli uberørt, og bare avløpet over-
føres, må overføringstunnelen fra Blakkåga føres forbi Austerdals-
vatnet, og vatnet må tas inn på tunnelen gjennom et bekkeinntak.
Dette vil forlenge tunnellengden med ca 3 km, som grovt beregnet
vil koste ca 38 mill kr. En slik løsning vil i tillegg også redu-
sere overførte vassmengder til Storvatnet. I forhold til omsøkte
plan vil reduksjonen bli ca 42 Gwh/år, mens fastkraftproduksjonen
blir redusert med ca 50 Gwh/år og netto nytteverdi reduseres med
235 mill kr.

Det at vatnet er senket, og tappet kunstighar også gjort sitt til
at vatnets studieverdi allerede er noe redusert, og kontaktutvalget
for vassdragsreguleringer finner ikke grunnlag til absolutt å frarå
overføring av B1akkåga gjennom Austerdalsvatn. De botaniske inter-
esser som er fremhevet på Austerdalsismorenen antas ikke å bli be-
rørt i nevneverdig grad ved det magasin sam nå er foreslått. Før
vatnet ble senket i 1959 var vasstanden på ca k. 273, slik at store
deler av morenen tiAligere har stått under vatn.

Hovedstvret viser til det ovenstående og til et magasin i Auster-
dalsvatnet er nødvendiq for å unngå uakseptable flomtap ved over-
føringene, og vil anbefale at det opprettes et magasin i Auster-

dalsvatn som omsøkt.
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Overføringen fra Blakkåga til Austerdalsvatnet er beregnet til å gi
en netto produksjonsøkning på ca 130 Gwh/år. Overføringen er
vesentlig begrunnet ut fra hensynet til å redusere flommen I Rø-
vassåga. Med Røvatn kraftverk i drift (Nord-Ranaprosjektet), ville
vassføringen nedover vassdraget hli så stor at betyde3ge ulemper
ville inntreffe dersom ikke noe vatn ble frafør, Oersw Røvatn
kraftverk ikke blir bygget, tyji overfringer ii1kesteralevatneL
derfor måtte sløyfes I så fall vil spe ,LbTlalet eeTaleeIng av
Austerdalsvatn stille seg annerledee. Rana kommune, fyiketinget,
fylkesmannen, fylkesfriluftsnemnda, grunnelere og flere naturog
friluftsinteresser har anbefalt at flere elver/bekker bør unntas

fra overføring vestover. Disse er Var'dogaskjåkka, Tverråga (Brun-
dalselva), Knabbåga og Glamda1selva. Bakgrunnen for dette er ønsket
om å bevare en viss minstevassføring i eivene Blakkåga, Svartisåga
og Glomåga. Det er også lagt vekt på at disse er fri for blakket
isvatn, slik at vassdraget nedenfor kan få fordelene av høyere
temperatur og bedrete lysforhold, og derigjennom en bedre produk-
sjon. G1omdalsvatnet vil også da kunne få bedrete forhold for
fisken, og Langvassdeltaet vil få en bedre gjennomstrømninge
Svartisåga vil bli urørt helt til samløpet med Røvassåga. Disse

bekker/elver representerer til sammen en prodbksjon på 27 Gwh/år

(Var'dogaskjåkka 7,0 Gwh, Tverråga 12,0 Gwh, Glomdalselv 2,5 Gwh og
Knabbåga 5,5 Gwh).

Kostnadene ved å ta disse med er langt lavere enn gjennomsnitts-
kostnadene for prosjektet. Hovedstyret finner allikevel å kunne
anbefale at disse elver/bekker tas ut av planene av hensyn til
vassdragene nedenfor.

Ved Glomdalsvatnet er det karstforekomster, og vatnet har under-
jordisk utløp. Det er flere grotter i området i alle utviklings-
faser. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer har frarådet inn-
grep i vatnet pga. geomorfologiske interesser. Når det gjelder om-
råder for grotter, viser Hovedstyret til at en i den samiede
vurdering har henvist slike interesser til området ved Kvitberg-
vatn, som blir foreslått tatt ut av Beiarn-prosjektet bl.a- pga.
slike interesser. Glomdalsvatnet blir ikke direkte berørt, men det
er foreslått plassert en tappeventil i tverrsiaget ved vatnet til
bruk under flomforhold. Kaldt, blakket vatn vil da bli ført ut
vatnet. Vatnet er i dag klart, og Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk, fylkesmannen m.fl. har uttalt ønske om at tappeventilen
plasseres et annet sted hvor det overførte vatn er til mindre skade
for fisken og dens næringsgrunnlag. Det er antydet en plassering
ved inntaket i Glomåga eller ved at en anordner forbitappingsmulig-
het i Melfjord kraftverk. Bovedstyret viser til at en har fore-
slått tilløpselvene Knabbåga og Glomdalselva unntatt fra overfør-
ing, og mener det da er riktig å følge opp disse tiltak med forslag
om at Glomdalsvatnet ikke blir unødig berørt. Hovedstyret foreslår

derfor at utbygger finner en annen måte å avlede flommen på enn ved
bruk av tappeventil i Glomdalsvatnet.

En nærmere vurdering av ande forhold vil bli gitt i forbindelse
med omtale av vilkårene og manøvreringsreglemehtet. Med de reduk-
sjoner som fremkommer etter de vurderinger som er gitt vil Melfjord
kraftverk komme til å vte ca 633 Gwh i middel pr og ca
495 Gwh/år som fastkraft. Netto nytteverdi er av Energidirektorat-
et beregnet til ca 355 mill kr.



På grunnlag av en innpassing av prosjektet fra 1991 og ut fra ut-
byggingskostnadene med prisnivå januar 1984 er utbyggingskostnaden
for det prosjektet Hovedstyret innstiller på ca 1788 mill kr.

Hovedstyret foretok i tiden 18. - 19. august 1976 og 1978 orienter-

ende befaring av samtlige prosjekter i Saltfjell/Svartisområdet. I
tiden 7. - 11. september 1981 ble befaring foretatt og åpne møter
noldt som ledd i behandlingen av reguleringssøknadene.

Hovedstyrets konklusjon er etter det ovennevnte at betingelsene er
til stede i henhold til reguleringslovens § 8 for å fastsette regu-
leringsbestemmelser for reguleringer og overføringer som omsøkt for
Melfjordutbyggingen, med unntak for Vår'dogaskjåkka, Tverråga,
Knabbåga og Glomdalselva som anbefales tatt ut av planen. Utkast
til reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement vedlegges.

Før Hovedstyret går inn på konkrete krav fra berørte kommuner mv.
vil en kommentere Nordland fylkeskommunes krav i sak 13/83:
Fylkeskommunen krever at den økonomiske gevinst slik utnytting av
fylkets ressurser innebærer skal tilfalle fylket. Det understrekes

også at målet for fylkets energipolitikk er størst mulig eiendoms-

og råderett over fylkets kraftressurser. Fylkestinget setter som
absolutt Alkår 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 om kravet og det er ikke nærmere konkretisert.

Statens prinsippielle syn framgår av tidligere behandling av fyl-
kers medeiendomsrettssaker i St.prp. nr 157 for 1981-82 vedr. med-
eierskap for fylkene Rogaland, Bordaland og Nordland i statens ut-
bygginger i Ulla-Førre, Eidfjord og Kobbelv. Under denne behand-

ling ble det hevdet at spørsmålet om fylkeskommuners medeiendoms-
rett 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
industrikomit&en, men det er som egen sak fremmet forslag om Sogn
og Fjordane fyikes 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 medeiendomsrett i disse. En vil
imidlertid peke på den analyse over kraftbehovet i Nordland, Troms
og Finnmark som er lagt fram som vurderingsgrunnlag i forbindelse
med denne sak og hvor det bl.a. går fram at 600 Gwh/år er forutsatt
som framtidig leveranse til MCSAL fra Svartisverkene. En viser og-
så til at det pågår forhandlinger om sikring av kraft til industri-
en i Glomfjord.

Om vilkårene bemerkes:

post 1

Reguleringsbestemmelsene foreslås gjort gjeldende på ubegrenset tid
med adgang til alminnelig revisjon av vilkårene etter 50 år.
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Konsesjonsavgifter og næringsfond, post 2

Rødøy kommune krever en konsesjonsavgift p kr 25,- pr nat.hk.

Rana kommune har forlangt andel av konsesjonsavgiftene i Melfjord-
utbyggingen, og slutter seg til den avgiftsstørrelse som Rødøy kom-
mune har forlangt. Rødøy kommune krever videre et næringsforA på

10-15 mill kr, fond til avhjelp av skadevirkninger i fjordene,
reindriftsfond og fiskefond. Kommunen viser også til den vanske-
lige sysselsettingssituasjonen, og har fleLe brev bedt om at Mel-



fjordutbyggingen må starte først. Kommunen ber også om at en tar
hensyn til muligheten for å opprette nye arbeidsplasser i kommunen.

Etter lovens bestemmelse er kraftøkningen i Melfjord kraftverk
foreløpig beregnet til ca 57 960 nat.hk.

Ved den magasingrad det gjelder her gir den vanlige beregningsmåte
av antall innvunne nat.hk et fullstendig uttrykk for den kraftøk-
ning som reguleringen gir og som skal danne avgiftsgrunnlaget

følge reguleringsloven.

Med virkning fra 17.02.84 er maksimumssatsene for avgittene satt

til kr 30,- pr nat.hk til kommuner og til kr 10,- pr nat.hk "eil
staten. Minimumssatsen er kr 1,- pr nat.hk til både staten og til
kommuner. Etter 5 år skal avgiftene justeres i henhold til engros-

prisindeks.

Ved Departementets bestemmelse 03.04.84 er fastsatt kr 16,- pr

nat.hk til kommuner og kr 4,- pr nat.hk til staten ved regulering
av Kvandalsvassdraget og ved regulering av Osenvassdraget i Gloppen
ble avgiftene ved kgl.res. 02.03.84 fastsatt til kr 18,- og kr 4,-
pr nat.hk til henholdsvis kommuner og staten.

For øvrig er det ved indeksjustering av avgiftssatser i 1982 blitt

gjeldende kommuneavgifter på kr 19,- pr nat.hk (Røldal-Suldalkonse-
sjonen fra 1962) og kr 18,50 pr nat.hk (Uste-Hallingdalsvassdraget).

Hovedstyret foreslår i Stor-Glomfjordutbyggingen kr 18,- pr nat.hk
kommuneavgift og kr 3,- pr nat.hk i statsavgift.

Beiarutbyggingen er foreslått kr 20,- pr nat.hk i kommuneavgift
og kr 3,- pr nat.hk i statsavgift, og i Nord-Ranautbyggingen kr
18,- pr nat.hk i kommuneavgift og kr 3,- pr nat.hk i statsavgift.

Melfjordutbyggingen foreslås utbygget, med bare små reduksjoner
forhold til søknaden. Prosjektet er lønnsomt med en rentabilitet

på ca 11%. Skader og ulemper vil skje i for en stor del urørte om-
råder, og det meste av kraften vil bli nyttet utenfor kommunen.
Bovedstyret foreslår derfor kommuneavgiften satt til kr 18,- pr
nat.hk og statsavgiften til kr 3,- pr nat.hk.

Når det gjelder kravene til næringsfond på 10-15 mill kr, samt til

andre fond som det ikke direkte er angitt noen sum for, mener
Hovedstyret disse bør slås sammen til ett fond, med unntak av rein-
driftsfond, som tas opp spesielt senere. Fiskefond for kompensa-

sjon for skader på innlandsfiske vil også bli tatt opp senere.
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Hovedstyret har forståelse for kommunens vanskelige situasjon sett
på bakgrunn av bl.a. sysselsettingen, men mener dette er et problem
som må løses uavhengig av denne sak. Når det gjelder kravet om
arbeidsplasser, kan Hovedstyret ikke gi noen garanti for slike.
Hovedstyret forutsetter at det opptas forhandlinger slik at lokal
arbeidskraft vil bli benyttet under ellers like forhold. Kommunen

har også stilt krav am bygging av veger og disse vil b1i omtalt
under egen post i vilkårene. Noen av de foreslåtte veger vil bedre
den generelle kommunikasjon i kommunene (Rødøy og Rana), uten at de

konkret er knyttet til noe behov i forbindelse med fremme av
anleggsarbeidet. Skal en i konsesjonsvilkårene ta hensyn til behov
for tilskudd til slike tiltak, er det rimelig å vurdere disse krav

forbindelse med opprettelse av det næringsfond som regulerings-
loven gir adgang til.

Etter en vurdering av skader og ulemper, samt verdiskapningen av
kraftverket mener Ibvedstyret at næringsfondet til Rødøy kommune
bør være på 3 mill kr. Til Rana kommune foreslås et næringsfond på
4 mill kr for overføringen til Melfjordutbyggingen.

henhold til loven forfaller avgiftene til betaling etter hvert
som regulerigen tas i bruk. Næringsfondet innbetales når reguler-
ingsbestemmelsene er fastsatt.

Bruk av norske varer, post 4

Kommunen har vist til den vanskelige sysselsettingssituasjonen
kommunen er inne i. Når det gjelder bruk og valg av norske varer
går Hovedstyret ut fra at utbyggeren under ellers like forhold
tilgodeser stedlig virksomhet.

Helsetjeneste, post 6

P.ødøv kommune har tatt forbehold om at de etableringer som blir
gjort i Melfjordbotn tar hensyn til fremtidig bruk i kommunen, og
peker bl.a. på bruk til helsehus og legekontor. Rana kommune har
også fremmet krav om styrking av sosialhjelp, legevirksomhet mv.
pga. utbyglngen.

Etter reguleringslovens alminnelige vilkår som Hovedstyret foreslår
oppstillet, treffes avgjørelse am legehjelp mv. i anleggstiden av
Sosialdepartementet.

Husrom for ansatte, post 7

Både Rødøy og Rana kommune peker på viktigheten av at boliger mv.
best kan komme til nytte etter anleggsperioden.

Praksis har ved senere store statsutbygginger vært at det har blitt
Inngått avtaler med kammunene om samarbeid om den permanente bolig-
delen som anleggsvirksomheten medfører og om tilbakekjøp av boliger
tii es rimelig pris. Dette spørsmål kan påregnes løst på tilsvar-
rsnde måte for Melfjordutbyggingen.

ForsamlnssIokale, post 8

Resdoy kommune tar forbehold om at etableringer som blir gjort i
Melfjordbotn også kommer til nytte etter anleggsperiodens slutt, og
peker bi.a. på fritidshus som eksempel på dette.



Rana kemmune krever tilskudd bl.a. til forsamlingshus i Langvass-
grenda.

Det praktiserte alminnelige vilkår om oppføring av midlertidig for-

samlingslokale for anleggsarbeiderne mv. som Hovedstyret foreslår
oppstillet her, gir rom for valg mellom tilskudd til permanent for-

samlingslokale eller et

Det bør etter Hovedstyrets syn stå fritt opp til Statskraftverkene

å samarbeide med kommunen om løsningen.

Det er ellers ikke fremmet noe bestemt krav om midler til bruk for
allmenndannende virksomhet og geistlig betjening. Ut fra anleggets
størrelse foreslår Hovedstyret avsatt et beløp begrenset til kr
125 000,- til dette formål.

Godk'ennin av laner tilsyn mv., post 9

Rødøy kemmune krever å ha rett til å bestemme over anbringelsen av
overskytende steinmasse for å gi dem en meningsfylt anvendelse.

Rana kammune har også krevet at det i god tid før utbyggingen tas
kontakt med grunneierne for planlegging av veger, steintipper mv.
Likeledes er det kommet krav am opprydding etter anleggsperioden mv.

Fra Nordland fylke er det uttalt at steinmasser som er planlagt
deponert i Glamdalen bør i samarbeid med vegvesenet bringes ut av
dette området.

Til det siste vil Hovedstyret si at det dreier seg om store masser,
ca 600 000 m3, som i tilfelle måtte kjøres ut. Dette vil bety
store omkostninger, og Hovedstyret kan heller ikke se at det nå er
behov for masser av slike mengder. Hovedstyret foreslår derfor at
disse massene blir lagt i tipp, men med mulighet for senere uttak
om det viser seg nødvendig og økonomisk forsvarlig.

Med hensyn til opprydding av anleggsområdet, tildanning av tippom-
råder og massetak er dette gjenstand for landskapsarkitektonisk
vurdering ved Vassdragsdirektoratet. Det vil også bli vurdert bruk
av massene til nytteformål og ved behandlingen av disse spørsmål
vil kemmunen få anledning til å uttale seg. Vilkåret er utformet i
samsvar med lang praksis på området og anbefales oppstillet i van-

lig form. Det kan med hjemmel i dette også gis pålegg om å plan-
legge midlertidige hjelpeanlegg slik at de kan komme til varig
nytte for almenheten forutsatt at anlegget ikke påføres uforholds-
messige utgifter og ulemper.

Veger  mv., post 10

Rødøy kommune mener NvE bør delta med forskottering av midler for
kystriksvegens parsell Reppasjøen Strømsvik som viktig del i ut-
viklingen av kommunens kommunikasjoner.

Rana kemmune har fremmet krav om generell forsterking og opprusting

av de veger som blir belastet med anleggstrafikk, bygging av ny veg
menom Snefjellå og Bordvedaven, bygging av ny bru over Svartisåga
mv. Pylket har også støttet kravet om veg fra Snefjellå til Bord-

vedaven, samt generelt uttalt at utbygger må ruste opp det vegnett
som nyttes under anleggstiden.
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Rødøy kommune har videre krevet at NVE tar del i utbygging av
fergeleie i Melfjordbotn, bi.a. fordi NVE selv har bruk for en
landingsplass fra sjøen.

Så vidt angår vegen Reppasjøen Strømsvik mener Hovedstyret at NVE
ikke kan delt med noen forskotteringsmidler her, fordi denne vegen
ik.kevil re til noen nytte for anleggsvirksomheten. NVE har

heller ikke behov for ny veg mellom Snefjellå og Bordvedaven, og

Hovedstyret vil ikke foreslå at det gis midler til denne vegen.

De vegene som vil bli belastet med anleggstrafikk vil bli forster-
ket og rustet opp i den grad anleggstrafikken gjør dette nødvendig,
og slik at de etter at anleggene er ferdige har en akseptabel stan-
dard for den trafikk som da skal benytte dem. Spørsmål om fast
dekke må vurderes i de enkelte tilfeller.

Det har videre både fra sentralt og lokalt hold framkommet krav om
at vegbyggingen i Glamdalen må foretas slik at en unngår unødig
skade på grotte- og karstlandskapet. Hovedstyret setter dette som
en forutsetning for vegbyggingen i Glamdalen.

Så vidt angår kravet fra Rødøy kommune om deltakelse i utbyggingen

av et fergeleie i Melfjordbotn, har utbygger i sin kommentar uttalt
at de foruten landingsplass for sitt spesialskip har lite behov for
kai i Melfjordbotn. Hovedstyret mener det er naturlig at utbygger
og kommunen samarbeider om bygging av kai/fergeleie, og forutsetter
at slikt samarbeid innledes, og at utbygger betaler som sin del det
det ville koste å bygge landingsplass for spesialskipet hvis
anlegget blir ferdig tidsnok.

Fra flere hold, og spesielt fra reindriftshold, er det framkommet
generelle krav om at alle anleggsveger inn i reindriftsområdene må
være stengt for alminnelig ferdsel for å unngå forstyrrelser for
reinen. Når det gjelder reindriften forøvrig er den amtalt under
annen post i vilkårene. Hovedstyret ser fordelene for bl.a. rein-
driften ved at anleggsvegene blir stengt for alminnelig ferdsel.
Vegene går også dypt inn i urørte naturområder. Hovedstyret fore-
slår derfor at anleggsvegene stenges for all ferdsel som ikke har
tilknytning til reguleringene og overføringene, kraftverksdriften,
reindriften eller driften av de faste eiendammene i området.

Terskler, erosjog, post 11

Rodelykommune har framsatt krav om at det må pålegges utbygger å
bygge terskier i Storvassåga der dette kan ha noen nytteeffekt.
DvF har spesielt påpekt ønskeligheten av å bygge en terskel ved
utløpet av Lillevatnet i Storvassåga, men har ellers antydet krav

om terskier i sitt forslag til fiskefremmende tiltak.

Rana kommune har forutsatt at det blir framlagt en terskelplan for
de berørte elvestrekninger, både pga. utseende, gjerdevirkning og
fisket. Nordland Bondelag krever av hensyn til grunnvasstanden at
det blir bygget terskier i berørte elver.

HDvedstyret foreslår det vanlige vilkår for slike terskler mv.
Vilkåret forutsetter samarbeid både med berørte interesser i dis-

triktet og med DVF.
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Vilkåret har også i sin generelle form som er brukt her en bestem-
melse om at Departementet kan gi pålegg om sikringsarbeider til
forebyggelse av erosjon eller til reduksjon av skader i denne for-
bindelse.

Det vil bli noe erosjon hl.a i Austerdalsvatnet under HRV. Evt.
tiltak her og andre steder det måtte bli skader vil omfattes av den
generelle bestemmelsen, dersom kostnad og oppnådd begrensning av
erosjonen står i forhold til nverandre.

Naturforekomster, fornminner mv., post 13

Miljøverndepartementet har vist til uttalelse fra Tromsø Museum,
samisk-etnografisk og arkeologisk avdeling, og uttaler på bakgrunn

av disse merknadene at man må vare innstilt på betydelige etter-
undersøkelser på kulturfaglig hold. Hovedstyret viser til at slike
undersøkelser må foretas, men det tas ikke inn særskilte vilkår om
dette, da slike arbeider er hjemlet i lovverket.

Konses'onskraft, post 17

Både Rødøy og Rana kommune har krevet at kommunen skal få den kon-
sesjonskraften som vassdragsreguleringsloven gir adgang til. Rødøy
kommune foreslår også et evt. samarbeid med fylkeskommunen om uttak

av kraft.

Hovedstyret bemerker at fordeling skjer som egen sak og etter ret-

ningslinjer oppstillet av Departementet i november 1981. Hoved-
styret foreslår det vanlige vilkår om dette oppstillet. Fra grunn-

eierhold har det kommet krav om at det må bygges en kraftlinje for
fremtidig sikring av kraftforsyningen i Langvassgrenda. Hovedstyr-
et viser til at forhandlinger med dette må tas opp med det lokale
kraftlaget.

Fisk og vilt, post 18

Rødøy kommune forutsetter at de tiltak som foreslås av DVF vedrør-
ende vilt og ferskvannsfiske blir tatt til følge. Det fremsettes
også krav om årlig beløp til opphjelp av fiske andre steder i om-
rådet.

Rana kommune har også vist til utredningen fra DVF, og forutsatt at

denne blir fulgt opp.

DvF har foreslått et sett vilkår som dekker hele Saltfjell/Svartis-

prosjektet. Hovedstyret viser til disse, som også omfatter tiltak
for å sikre oppgang av fisken. DVF har videre foreslått at Rødøy
kommune hvert år skal få kr 10 000,- (indeksreg.) til opphjelp av
fiske i kommunen. Hovedstyret er enig i beløpets størrelse, og an-
befaler inntatt et slikt vilkår. Så vidt angår viltet, anbefales
ikke noe årlig beløp til dette, idet det vises til vilkårenes II - d,
som pålegger utbygger å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet.

De generelle bestemmelser i DVF's forslag synes ellers temmelig om-

fattende, bl.a, kan en ikke se berettigelse i fisketrapp forbi
dammen/kraftverket med fiskefeller mv. Dette punkt (f) er derfor i

sin helhet tatt ut i Hovedstyrets forslag.
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Ellers har liovedstyrettatt ut det som spesielt har referanse til
de øvrige prosjekter, og henviser til tilsvarende poster i inn-
stillingen om disse.

DvF har ikke foreslått noen minstevassføring i vassdragene i for-
bindelse med dette prosjektet, da fiskeinteressene for en stor del
er små. DvF har i stedet vurdert biotopforbedrende tiltak som kom-
pensasjon. DVF viser forøvrig tiI at hvis Nord-Ranautbyggingen
settes i verk, er ået muligheter for at laks, sjøaure og sjørøye
vil gå opp i Langvatnet. Dersom restvassføringen i Glomåga blir
tilstrekkelig stor, bør utløpet i Langvatnet samles i en kanal,
slik at fisken kan gå opp i elva. Hovedstyret viser her til at
Langvassdeltaet er foreslått vernet som våtmarksområde, og at en
evt. samling av utløpet må skje I samråd med Miljøverndepartement-
et. Hovedstyret viser ellers til at forholdene for fisken i Glom-
dalsvatnet vil bli sam nå dersom Knabbåga og Glamdalselva ikke blir
overført, og at tappeventilen for overføringstunnelen plasseres et
annet sted, som forutsatt av Hovedstyret. Det er ellers krevet at
de vilkår som i dag gjelder for vasslipp ved Reinforsen kraftverk
ikke må endres. Hovedstyret ser ikke grunn til å foreslå endring
manøvreringsreglementet for denne utbyggingen.

Forurensning, post 19

Rødøy kommune har krevet at NVE må ta del i utbyggingen av nødven-
dig vassforsyning og kloakkanlegg i Melfjorden,

Rana kommune har vist til at forholdene i Ranaelva ikke trenger å

bli dårligere enn før utbygging dersom visse rensetiltak settes
verk.

SFT finner ut fra hensynet til de forurensningsmessige ulemper ikke
å ville gå imot eller fraråde Melfjordutbyggingen, og foreslår
bestemte vilkår. Hovedstyret har anbefalt de forslag til vilkår
som SFT har stillet. Reglementet er foreslått for 5 år foreløpig.

Vilkårene går ikke spesielt på vassforsyning og kloakkanlegg i Mel-
fjorden, fordi SFT mener forholdene her ikke nødvendiggjør spesi-
elle vilkår. Det er imidlertid tatt med et vilkår om overvåking av
Melfjorden. Hovedstyret viser til dette, men anbefaler at det blir

tatt opp forhandlinger mellom kommunen og utbyggeren for å komme
fram til en samordning av kommunens og anleggets behOv for vassfor-

syning og kloakkavløp. I tilfelle tvist avgjøres spørsmålet ved

skjønn.

SFT har også foreslått sluppet kortvarige flomvassføringer i Rana-
elva et par ganger om sammeren, og foreslått at slik slipping bør
skje etter nærmere kontakt med fiskerisakkyndige.

Hovedstyret antar slik slipping lettest kan skje i forbindelse med
Nord-Ranaprosjektet, og har foreslått et vilkår for dette der.
VIlkår am slipping av vatn blir tatt inn i manøvreringsreglementet.

rdvatni,ngy post 20

Det har fra lokalt hold blitt understreket betydningen av at ulem-

per for jord- og skogbruk i størst mulig utstrekning løses ved

tiltak, f.eks. ved jordvatningsanlegg.
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Nordland Bondelag krever at en planlegger som Landbruksdepartement-
et kan godta vurderer behovet for vatningsaniegg og planlegger
slike for skadelidende bruk - eventuelt som fellesanlegg og at

kostnadene bæres av NVE. Dette krav har bakgrunn i uttalelsen fra
det jord- og skogbrukssakkyndige utvalg som har vurdert søknadens

virkning på jord- og skogbruk.

NvE har på forhånd gitt tilsagn or at et V1L 3W -,,,,,ningsniegg

ville bli stjllet opp. En har i den L'orbindeise nevder at ani.egg

av vatningsanlegg skulle skje ut fra skjønnets vurdering og beting-
es opprettet dersom skjønnet fant at skade ville oppstå og forut-
satt at det også kunne bli gitt kompensasjon for merarbeld som
driften av anlegget ville medføre. Hovedstyret foreslår vilkår
samsvar med dette.

Tiltak mot isulem er, post 21

Det er ikke forventet økte isulemper i Melfjorden pga. Melfjord-
prosjektet. Rødøy kommune har tatt forbehold om dekking av utgift-
er til isbryting dersom dette skulle vise seg nødvendig, Fiskeri-
departementet og Fiskeridirektoratet hevder at det må pålegges
søker å foreta nødvendig isbryting i de områder som måtte få
forverrede isforhold. Det samme framholdes av Kystdirektoratet.

Hovedstyret foreslår etter dette at OED kan pålegge utbygger å be-
koste videre undersøkelser vedr. endrede isforhold i Melfjorden og
at tiltak i rimelig omfang kan pålegges for å hindre isulemper.
Omfanget av tiltakene fastsettes ved avtale mellom havnemyndighet-
ene og Statskraftverkene eller ved skjønnet.

Merkin av usikker is, post 22

Områdene er mye brukt som utfartsområde også om vinteren, og Hoved-

styret finner det rimelig med vilkår om merking av usikre isparti-
er. Dette er også i tråd med krav fra Rødøy komm.tine.

Naturvitenskapelige,undersøkelser, Post 23

Hovedstyret har i innstillingen om Stor-Glomfjordutbyggingen be-
merket 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
geofagene og varierende antall år for etterundersøkelser, men en
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 Saltfjell/Svartisprosjektene:
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Botanikk ca




675 000 kr
Ferskvassbiologi ca 2 725 000 kr
Terrestrisk zoologi ca 3 600 000 kr
Geofag ca 1 400 000 kr




ca 8 400 000 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 amfattende krav til vitenskapelige undersøkelser
som ble stillet der. Det er synspunkter som i vesentlig grad også
har gyldighet i Saltfjell/Svartissaken.Hovedstyret må ved krav
en slik størrelsesorden vurdere dem skjønnsmessig i likhet med
økonomiske ytelser som betinges til andre berørte interesser.

Breheimensaken lød det opprinnelige krav til tilsvarende under-
søkelser på 10,5 mill kr for utbygging etter alt. B. I St.prp. nr
7 for 1983-84 er alt. D lagt til grunn og kravet ble redusert til 3
mill kr. Det er bevilget 2 mill kr.

Saltfjell/Svartissaken har Hovedstyret foreslått Saltdalselva
vernet. L4asjonalparken må også inneholde studiemuligheter som
bevares for ettertiden. Hovedstyret finner det rimelig at det sam-
let 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 for-
deling dersom utvalget finner det riktig.

Reindrift, post 24

Reindriftseiernes advokat Geir Haugen har for Melfjordutbyggingen
vist til reindriftutredningens sammendrag og skader og ulemper.
Disse er slik:

Tap av verdifulle sommerbeiter i Glomdalen.
Sperring og innsnevring av flytte- drivings- og trekkleier
i området Storvatn Glomdalen som gjør utnyttelsen av beite-
områdene nord for Melfjord vanskelig.
Sperring av gammel flyttelei gjennom Vesterdalen.
Redusert sperreeffekt av Glomåga og dermed dårligere distrikt5-
grenser og økt fare for sammenblanding av rein fra de to
distrikter.
Redusert sperreeffekt av Blakkåga og dermed merarbeid ved
samling av rein.
Fare for rimdannelse på beitene i Glomdalen.
Tap av rein på grunn av usikker is på magasinene.
Anleggsvirksomhet som skaper problemer for flytting og
utnytting av Strandtindene distrikt.
ødelagt beitero i anleggstida.
Forstyrrelse av almenheten dersom anleggsvegene blir åpne for
almen ferdsel under og etter anleggsperioden.
Skader og ulemper ved bygging og drift av kraftlinjer.
Merarbeide for reineierne.
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Hovedstyret ser klart at reindriften får visse ulemper og skader
ved den omsøkte utbygging. Det ec framsatt krav om at mest mulig
av ulempene skal rettes opp ved tiltak og ikke bare ved f.eks øko-
nomiske tilskudd.

Det er særlig vanskene ved stenging av trekk- og flytteleier som

utgjør den største del av skadevirkningene ved dette prosjektet.
Særlig er vanskene ved trekk fra området sør for Melfjorden til om-

rådet nord for fjorden framhevet. Disse sperres av MeIfjordvegen,
samt magasinet i Storvatnet. Det er pekt på tiltak som bygging av
bro over Melfjordvegen eller en korridor ved hjelp av reingjerder.
Det ønskes videre en avtale om ro i anleggsområdene til visse tid-
er, slik at reinen kan få anledning til uhindret å trekke til sine
beiteområder. Det er også krevetet særskiltnæringsfondpå kr
100 000 for reindriften,og at alle veger som fører inn i Salt-
fjellområdetstengesfor allmenn ferdsel,slik at reinen ikke unø-
dig forstyrres. Så vidt angår vegene,vises til vilkårenes post
10, der anleggsvegene er anbefalt stengt for allmenn ferdsel.

Hovedstyret må når det gjelder slike krav henvise de til avgjørelse
ved skjønnet, men forutsetter at en spesielt sakkyndig på reindrift
vil bli oppnevnt til skjønnsretten.

Når det gjelder kravet om et særskilt næringsfond for reindriften

på minimum kr 100 000,- finner Hovedstyret det berettiget med et
tilskudd for å avhjelpe noen av ulempene. Tilskuddet bør imidler-
tid ikke gis sam et fond, men sam et årlig beløp sam indeksreguler-
es. Beløpets størrelse bør fastsettes av skjønnet, og det bør in-
nbetales til lappefogden i Nordland og disponeres etter planer for
området, som godkjennes av departementet.

Når det gjelder kravet fra en rekke sameorganisasjoner om utsett-
else med behandlingen av saken til Samerettsutvalget har fremmet
sin innstilling, viser Hovedstyret til at arbeidet i Samerettsut-
valget er en tidkrevende oppgave, og at fremme av endelig innstill-
ing vil ta tid. Hovedstyret finner derfor ikke å kunne avvente en
slik innstilling.

vri e merknader

Kommuner og grunneierne har pekt på at noen gårdsbruk som er utgått
fra staten har klausul om rett til utbygging og regulering av vass-
draget. De mener disse må behandles på tilsvarende måte som ved
andre utbyggingssaker i Nordland, bl.a. Røssåga. En ber også om at
lovens 25% tillegg blir gitt.

Hovedstyret har ikke noe i mot at et likebehandlingsprinsipp blir
lagt til grunn - også dersom det skulle omfatte 25% tillegget. De
konkrete avgjørelser bør treffes av Statskraftverkene.

Rana kommune har bedt om at manøvreringsreglementet for Langvatn
får inn en bestemmelse am at vatnet skal manøvreres slik at en opp-
når best mulig jordbruksmessig effekt. Hovedstyret viser til at
virkningene av Melfjordprosjektet på Langvatnet er minimal, og

finner det ikke riktig at disse saker kobles sammen nå. Hovedstyr-
et vil allikevel anbefale at Statskraftverkene vurderer disse for-
hold med det første, med sikte på en evt. endring av manøvrerings-
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reglementet for Langvatn. Generelle krav fra bl.a. landbrukshold i
forbindelse med gjerdevirkning, skader pga. frostrøyk mv. henvises
på vanlig måte til skjønnet.

Ekspropriasjon som i tilfelle blir nedvendig for framføring av
kraftlinjer blir behandlet sam egen sak.

Fra lokalt hold (kommune, grunneierlag) er det pekt på at det kan
oppstå problematiske vassførings- og vasstandsforhold i Røvassåga
dersom igangsetting av overføringtil Melfjord og oppstarting av
Røvatn kraftverk ikke blir koordinert.

Dersom en slik samtidighet mot formodning ikke kan garanteres,for-
utsetterHovedstyretat Melfjordutbyggingenblir utført først,og
at Blakkågaoverføringen ikke tas i bruk før Rematn kraftverk star-
tes opp.

Alle kostnadstalli denne innstillinger fra 01.01.83, hvis ikke
noe annet er sagt.

Utkast til manøvrerin sre lement vedlegges.

Rødøy kammunehar ikke stilletspesiellekrav til manøvreringenav
kraftverket. Fra Rana kommune og fra grunneierholdhar det fram-
kommet krav om manøvreringen under flomforhold. Disse ber om følg-
ende manøvreringsrekkefølgefor lukene på overføringenBlakkåga-
Austerdalsvatn Storvatn:Først strupes luken i tunnelenmot
Blakkåga. Ved store flommeråpnes luken i tappetunnelenmot Svart-
isvatn, og ved de største flammer åpnes luken mot tverrslaget
Glomdalsvatnet.

Utbyggerensforslager å åpne lukenmot Glomdalsvatnet før luken
mot Svartisvatn.

Kommunens og grunneiernesbegrunnelseer gitt av hensyn til det
eksisterende jordbruk og mulig oppdyrkingi Glomådeltaet(Langvass-
deltaet).

Hovedstyret mener at kommunensog grunneiernesforslag til rekke-
følge er uheldig,fordi alt flomvatnetved middels store flommerda
vil ledes til Røvassåga. Dette fører igjen til at Røvatn kraftverk
må strupeseller stanses tidligereenn det ville være nødvendig
etter utbyggerensforslag,med tapt kraftproduksjonog økt fare for
flamtap til følge. Ved å åpne lukenmot Glamdalen først, fordeles
flomvatnetpå en bedre måte. I Glomågaer også faren for skadeflom
mindre pga. det planlagteFlatisvatnmagasinet.

Hovedstyret viser også til sin tidligere merknad om at utbygger bør
finne et annet sted å avlede flomvatnetpå enn ut i Glamdalsvatnet
via tverrslaget. Det er antydet et annet sted direkte til Glomåga,
evt. å anordneforbitappingsmuligheti Melfjord kraftverk. Utbyg-
geren mener slik manøvreringskal settes i verk når Austerdals-
vatnet når k. 212,5. Hovedstyretviser til at HRV er satt til
k. 212, og mener at manøvreringen av lukenemv. må settes i gang
ved en vasstand lik HRV,
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Det har også framkommetønske am at overføringstunnelenfra nord-
siden av Melfjordenmå stengesnår det er overløp på Flatisdammen.
Hovedstyreter enig i en slik manøvrering,men mener luken bare bør
stengesnår bekkeinntaketi Glomåga ikke greier å ta inn alt vatnet
som rennerover fra Flatisdammen. Dette bekkeinntaketer forøvrig
planlagtutformetslik at bare en mindre vassmengdetas inn under
flom.

Det er ikke stillet krav om slipp av minstevassføringtil noen av
vassdragene,med unntakav at kravet sam i dag gjelderfor slipping
av vatn nedenforReinsfossenblir opprettholdt. Hovedstyretser
ingen grunn til å endre noe på dettepålegget.

SFT har også foreslåttsluppet kortvarigeflomvassføringeri Rana-
elva et par ganger am sammeren,og foreslåttat slik slippingbør
skje etter narmere kontaktmed fiskerisakkyndige.Hovedstyretvil
bemerkeat det er vanlig at slippingav slike flommer blir mengde-
messig bestemt,både i antallm3 pr sesong og over en 5-årsperi-
ode. Hovedstyretforutsetterat størrelsenepå disse vassmengder
blir avtalt i samråd med DVF og at Hovedstyret får anledningtil å
uttale seg før Olje- og energidepartementetfastsetterdet endelige
vasslipp.

Hovedstyretantar slik slippinglettestkan skje i forbindelsemed
Nord-Ranaprosjektet,og har foreslåttsamme vilkår der. Hoved-
styret vil ellers også påpeke at vatn som evt. blir sluppet fra
Melfjordanleggetvil vare blakket,kaldt vatn sam antageliger lite
gunstig for fiskeoppgangen.

SFT har foreslåttat reglementettas opp til ny vurderingetter en
driftstidpå 5 år, og etter at nødvendigetiltakpå forurensnings-
sektorener utført og vasskvalitetsundersøkelserer gjennomført.
Hovedstyrethar tatt med en bestemmelseom dette,men tatt inn et
tilleggom fiskeribiologiskeundersøkelser. De fiskeribiologiske
undersøkelseneforventesavsluttetinnen første 5-årsperiode.
Reglementeter ellers utformetpå vanlig måte.

./. Sakens dokumenterfølger vedlagt.

Saken er behandleti Hovedstyretsmøter 24. februar,22. mars,
14. mai og 22. juni 1984.

Sigmund Larsen

H. Sperstad

1953oKSL



Utkast til

Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av sidevassdrag til Ranaelva

og av vassdrag til Melfjorden i forbindelse med bygging av

Melfjord kraftverk i Rødøy kommune




(Reguleringstid)

Reguleringsbestemmelsene 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 bestemmer kr 18,00 pr. nat. hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsinter-

valler som loven til enhver tid bestemmer.

gicingen 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 energi-

departementet.

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 reguleringsanlegg-

enes eier å innbetale til Rødøy kommune kr 3 000 000,- og til Rana

kommune kr 4 000 000,- 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 Kommu-

naldepartementet.




(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kon-

troll 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 tillagt toll,

som de kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom

forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som represen-

terer 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 de-

partementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leve-

ranse 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 bestemmelsene 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 Sosialdepartemen-

tet 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 fa-

milier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeids-

ulykke i anleggstiden, kan anleggenes eier etter nærmere bestem-

melse 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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skaffearbeiderneog funksjonæreneog deres familier sunt og til-

strekkelighusrom. Kommunaldepartementetkan gi nærmerebestem-

melser om dette.




(Forsamlingslokale,allmenndannendevirksomhetm.v.)

Reguleringsanleggeneseier plikter før arbeidetpåbegynneså sørge

for midlertidigforsamlingslokaletil bruk for arbeiderneog den

øvrige befolkningsom er knyttet til anleggene,eller,hvis Olje-

og energidepartementetmåtte finne det mer hensiktsmessigog ikke

vesentligdyrere,å delta i oppføring,utbedringeller nedbetaling

av permanentforsamlingslokale,f.eks. samfunnshus.

Reguleringsanleggeneseier skal stille inntil kr. 125 000,- til

rådighetfor allmenndannendevirksomhetog geistligbetjeningetter

Kirkedepartementetsnærmerebestemmelse.




(Godkjenningav planer, tilsynm.v.)

Godkjenningav planerog tilsynmed utførelseog senere vedlikehold

og drift av anleggog tiltaksom omfattesav denne post er tillagt

NvE/Vassdragsdirektoratet.Utgifteneforbundetmed dette dekkes av

anleggeneseier.

Anleggeneseier plikterå legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet

detaljerteplaner med nødvendigeopplysninger,beregningerog kost-

nadsoverslagfor reguleringsanleggene.Arbeidetkan ikke settes i

gang før planeneer godkjent.Anleggeneskal utføres solid og skal

til enhver tid holdes i full driftsmessigstand.

Innenen rimeligøkonomiskramme plikter anleggeneseier å plan-

legge, utføre og vedlikeholdehoved-og hjelpeanleggslik at det

landskapsarkitektoniskeresultatetblir best mulig.

Kommunenskal ha anledningtil å uttale seg om planene for anleggs-

veger, 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 an-

leggsområdene. 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/Vass-

dragsdirektoratets samtykke.

10.

(Veger m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter å erstatte utgifter til vedlike-

hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis

disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. Regulerings-

anleggenes eier plikter å ta del i utbyggingen av kai/fergeleie i

Melfjordbotn. Vegen opp Glomdalen skal bygges slik at en unngår

unødig skade på grotte- og karstlandskapet.

I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for

refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved

skjønn på regulantens bekostning.

Anleggsvegene skal stenges for all ferdsel som ikke har tilknytning

til reguleringene og overføringene, kraftverksdriften, reindriften

eller driften av de faste eiendammene i området. Nærmere regler om

stengingen fastsettes av Olje- og energidepartementet.
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(Terskler m.v.)

de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige end-

ringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartement-

et 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 pri-

vate 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.

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 for-

bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjen-

nomføres så snart som mulig.




(Rydding av reguleringssonen)

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfreds-

stillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som

praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryddingen må utføres på

snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom intet annet blir pålagt anleggenes eier, skal regulerings-

sonen 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.
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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-

lige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets natur-

skjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unn-

gås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Reguleringsanleggenes eier skal videre i god tid på forhånd under-

søke 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 ar-

beidsledere nødvendig underretning.




(Manøvreringsreglement m.v.)

Vasslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvrerings-

reglement som Kongen på forhånd fastsetter.
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Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skade-

lige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten

erstatning til anleggenes eier, men med plikt for denne til å er-

statte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de end-

ringer 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 Olje-

og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i

det offentliges interesse finnes påkrevet og stille det innvunne

materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vass-

standsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som eieren måtte la oppta i anledning av an-

leggene, skal sendes Norges geografiske oppmåling med opplysning om

hvordan målingene er utført.




(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foran-

staltninger for sprengning i krigstilfelle uten at regulerings-

anleggenes eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de

herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til an-

leggene eller deres benyttelse. Reguleringsanleggenes eier må uten

godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigs-

øyemed.
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17.

(Konsesjonskraft)

Reguleringsanleggenes eier er forpliktet til å avgi til den eller

de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestem-

mer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den for

hvert vassfall innvunne øking av kraften (beregnet so,11angitz:

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 bestem-

melse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra led-

ningsnettet, 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 sta-

ten eller en kommune.

Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis

major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets sam-

tykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings-

eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen

slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som

således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy fordi bare

en mindre del av den kraft vassfallene kan gi er tatt i bruk, skal

kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang

kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den

brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist

om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av konsesjons-

kraft kan skje med 2 års varsel.



Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til

endret pålegg etter 1. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft

blir ledig.

18.

(Fisk og vilt)

Reguleringsanleggenes eier plikter å påse at han selv, hans kon-

traktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften

å gjøre, tar de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt-

og fiskebestandene som berøres av utbyggingen, overføringen og den

øvrige drift av anlegget. Herunder skal eieren i rimelig grad

forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdrag-

ene, samt dekke utgiftene til nødvendig jakt- og fiskeoppsyn

anleggstiden.

II

Reguleringsanleggenes eier plikter etter nærmere bestemmelse av

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk:

å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og

annen flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den

større1se og kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte

fastsettes,

å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klek-

king, oppforing og transport,

å bekoste tiltak i de vassdrag som berøres av utbyggingen for å

sikre oppgang og fremme fiske av f.eks. laks, sjøaure, sjørøye

og innlandsfisk, gjennomføre opprenskninger, hindre erosjons-

skader mm., for å redusere skadevirkninger på fisket,

10
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å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte

området,

å anordne sperregitter foran tappetunneler og utløpet av kraft-

stasjonene,

å bekoste vilt og fiskeribiologiske samt ferskvannsøkologiske

undersøkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta

fellesfinansiering av større biologiske undersøkelser som

omfatter de populasjoner som berøres av utbyggingen og regu-

leringen,

å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom reguleringen fører

til overbefolkning eller forverring av de naturlige forhold,

å bekoste installasjoner for å bedre vannkvaliteten dersom

reguleringen av et forsurnet vassdrag har medført, eller for-

ventes å medføre, en forverring av vannkvaliteten,

å bekoste målinger av gassovermeting i vassdrag, samt eventuelt

gjennomføre tiltak for å fjerne gassovermetinger.

III

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter reguleringsanleggenes

eier å innbetale et årlig beløp til Rødøy kommune på kr. 10 000,-.

Beløpet skal indeksreguleres med 10 års mellomrom. Beløpet skal

nyttes etter nærmere bestemmelse av kammunestyret til opphjelp av

fisket i kommunen. Vedtekter for bruk av beløpet skal godkjennes

av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

IV

Reguleringsanleggenes eier plikter å bygge og drive et eget

klekkeri/oppdrettsanlegg, eller delta med partsinnskudd i et

klekkeri/ oppdrettsanlegg for produksjon av yngel/settefisk/smolt

dersom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finner dette

nødvendig.



V

Eventuell bygging av issperrer i vassdragene krever samtykke av

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

VI

Dersom det som følge av kraftutbyggingen og reguleringen oppstår

skader som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes

reguleringsanleggets eier utover det som er nevnt ovenfor å bekoste

ytterligere tiltak som departementet eller den dette bemyndiger

bestemmer, så fremt omkostningene står i rimelig forhold til det

som derved vinnes.

19.

(Forurensning mv.)

Reguleringsanleggenes eier plikter etter vedkommende departements

bestemmelse:

å betale merkostnadene, både til anlegg og drift, forbundet med

at det stilles særskilte krav til kloakkavløp, heri innbefattet

industri og søppeldeponi, som følge av regulering og/eller mer

omfattende tilknytning til felles kloakkrenseanlegg eller andre

tiltak i forbindelse med forurensning for all bebyggelse mv.

ved Langvatn, langs Langvassåga og Ranaelva nedenfor samløpet

med Langvassåga.

Hvilke tiltak som skal utføres og hvilke kostnader som skal

dekkes av reguleringsanleggenes eier, bestemmes på grunnlag av

behandling av utslippssøknad(er)/kloakkeringsplan(er) for om-

rådene rundt Langvatn, og langs Ranaelva og Langvassåga.

12

Hensikten med tiltakene vil primært være å redusere belastning-

en på Langvatn, Langvassåga og nedre del av Ranaelva.
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A utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge

eller redusere virkning av forurensning som står i forbindelse

med utbyggingen.

A bekoste overvåking av Langvatn, Langvassåga, Ranaelva neden-

for samløpet med Langvassåga samt i Melfjorden, for å følge med

i forurensningstilstanden i vassdragene og i fjorden i forbind-

else med reguleringen, og som et grunnlag for å vurdere behovet

for ytterligere rensetiltak.




(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 regulering-

en og overføringene fører med seg for jordbrukseiendommer. Skjøn-

net kan treffe bestemmelse om fellesanlegg.

 

(Tiltak mot isulemper)

Olje- og energidepartementet kan pålegge utbyggeren å bekoste

undersøkelser angående eventuelle endrede isforhold i Melfjorden

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.

 

(Merking av usikker is)

Reguleringsanleggenes eier skal ved hjelp av skilt satt opp lokalt

orientere om usikre ispartier i magasinområdene. Skiltene skal

også inneholde kart der de usikre partiene er avmerket.






(Naturvitenskapelige undersøkelser)

Når reguleringsbestemmelser foreligger, plikter reguleringsan-

leggenes eier å stille til disposisjon for Kultur- og

vitenskapsdepartementet kr 1 000 000 som skal nyttes til

naturvitenskapelige forhånds- og oppfølgingsundersøkelser

reguleringsområdene.

 

(Reindrift)

Reguleringsanleggenes eier plikter å innbetale til lappefogden

Nordland et årlig indeksregulert beløp fastsatt av skjønnet til

fremme av reindriften i det reinbeitedistrikt som blir berørt av

reguleringen. Midlene disponeres av lappefogden i samsvar med

planer som han utarbeider i samråd med distriktsformannen i det

berørte reinbeitedistrikt. Planene skal godkjennes av vedkommende

departement.

 

(Bruk av reguleringsvatn til annet formål)

Dersom det sku1le være 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 vass-

dragslovens §§ 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 for-

hold 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.

14



Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av regulerings-

anleggenes eier etter nærmere regler som fastsettes av departe-

mentet.

27.

(Tinglysing)

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene

er beliggende. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et ut-

drag av bestemmelsene skal tinglyses som heftelse på de eiendommer

eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre for-

pliktelser.

15
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Utkast til

manøvreringsreglement for

Melfjord kraftverk

Reguleringer




Nat. vannspeil
ved damsted opp

HRV
kote ned

LRV
kote

Austerdalsvatnet 208 4 212 13 195

Storvatnet 168 27 195 51 117

Flatisvatnet 265 55 320 - 280

Høydene refererer seg til Nordnorsk Null 1957.

Overføringer

Avløpet fra midtre Blakkåga (restfelt etter overføring Stor-
Glomfjord) (126,5) og Bjøllåga (32,5), til sammen 159 km2
nedbørfelt, overføres til Austerdalsvatnet.

Avløpet fra Austerdalsvatnet (99,5) og midtre Glamåga (restfelt
nedenfor Flatisvassdammen) ( 11,0), til sammen 110,5 km2 ned-
børfelt, samt avløpene under a) overføres til Storvatnet.

Avløpet fra Leiråga, 36,8 km2 overføres til Storvatnet.

Avløpet fra øvre Glomåga (Flatisvatnet) (92,5), bekk ved Blåk-
tind (1,3), Blåktindelva (8,2), Tverråga (21,5), Storvikåga
(1,8), Indre Stelåga (15,6), Ytre Stelåga (5,6) og Matmoråga
(7,6), til sammen 154,1 km2 nedbørfelt, overføres til til-
løpstunnelen for Melfjord kraftstasjon og kan lagres i Flatis-
vatnet.
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Dammene i Flatisvatnet og Storvatnet utføre med fast overløp, slik

at vasstandenkan stige noe over øvre reguleringsgrenseunder flom.

Under flom kan også vasstandeni Austerdalsvatn stige til noe over

HRV.

II

Ved overløp fra Flatisvatnmagasinetskaloverføringstunnelennord

for Melfjordenstrupes når bekkeinntaketi Glomåga ikke kan sluke

det vatnet som kommer i Glomåga.

flomsituasjoneri Austerdalsvatnover k. 212 skal overførings-

tunnelenefra øst manøvreresslik:

Luken i tunnelenfra Blakkågastrupes.

Det åpnes for avløp fra overføringstunnelenfra Austerdalsvatn

mot Storvatnet ved at vatnet slippes ut i Glomåga eller føres

ut i Melfjordenved forbislippingved kraftstasjonen,forutsatt

at Storvatneter fullt.

Luken i tappetunnelenfra Austerdalsvatnmot Svartisvatnåpnes.

Ved manøvreringenskal det has for øye at vassdragenesnaturlige

flomvassføringså vidt mulig ikke økes.

Ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v.: vintervannføring (15.9.-20.5.): lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og

sommervannføringen (21.5.-14.9.): minst 20 m3/s.
Med lavvannsføring i vinterperioden meneS' de
lavvannsføringer som har vært sluppet ved dagens
reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes at
disse lavvannsføringenen ikke reduseres eller at
hyppigheten og lengden av perioder med
lavvannsføringer nedenfor Reinfossen ikke øker
forhold til det nåværende.



Overgangen mellom vinter- og sommervannføring skal
skje jevnt og forsiktig.

Til Ranaelva slippes det kortvarige flomvannfør
et par ganger om sommeren.1(

Størrelsen på disse flomvassføringer skal avtales i samråd mellom

utbygger, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk og Statens for-

urensningstilsyn. Vasslippet skal endelig fastsettes av Olje- o;

energidepartementet.

Slippingen av vatn skal skje etter forslag fra en kontaktmann som

oppnevnes av DVF/SFT.

Forøvrig kan vasslippingen skje etter Melfjord kraftverks behov.

Reglementet kan tas opp til ny vurdering etter 5 år og etter at

nødvendige tiltak på forurensningssektoren er utført og vasskvali-

tetsundersøkelser er gjennomført, samt etter forutgående fiskeri-

biologiske undersøkelser.

3.

Det skal påses at flomløpene 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, te.mperatur

m.v. Protokollen oppbevares ved Melfjord kraftstasjon.

3

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsett-

es av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.



5.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skade-

lige 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.

4
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