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Deres date

ref.

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148, Dep.
OSLO 1

Direktoratet for statskraftverkene
Kraftutbygging i Saltfjell/Svartisenområdet,Nordland fylke
Fastsettelse av reguleringsbestemmelser

Med brev av 4. september
1978 har Statskraftverkene sendt Vassdragsdirektoratet til behandling søknad for utnytting av kraftpotensialet i Saltfjell/Svartisenområdet. Som en del av den samlede plan er det søkt om fastsettelse av reguleringsbestemmelser
for Saltdalutbyggingen.
Plan og søknad am kraftutbygging i dette
området omfatter imidlertid også fire andre prosjekter:
Stor-Glomfjordutbyggingen
Beiarnutbyggingen
Melfjordutbyggingen
Nord-Ranautbyggingen.

.

/
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Hovedstyret fremmer nå innstilling om samtlige av disse prosjekter,
men i form av enkeltinnstillinger om hvert prosjekt. Disse følger
vedlagt.
De enkelte
innstillinger
er resultatet av en samlet vurdering av de fem prosjekter og deres virkninger, samt av den framlagte verneplanen for området utarbeidet av fylkesmannen i Nordland, og Hovedstyrets
vurderinger er uttrykt i eget brev som også
vedligger denne ekspedisjonen.
Idet en viser til enkeltinnstillingene og helhetsvurderingen skal
Hovedstyret i det følgende behandle søknaden for så vidt den angår
Saltdal-utbyggingen.
Søknadsdokumentet er femdelt og omfatter følgende:
Innstilling, mai 1978 (gul farge)
Teknisk/økonomisk plan, desember 1977 (grå farge)
Hydrologi, desember 1977 (blå farge)
Utredninger, oversikt, sammendrag og konklusjoner, desember
1977 (grønn farge)
Virkninger, mai 1978 og oktober 1979 (rød farge).
Av den

tieknisk/økonomiske

plan siteres:

NCF,F3
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PLANEN OMFATTIM

2.1

Etter vassdragsreguleringsloven

I henhold til lov om vassdragsreguleringer av 14. desember
1917 foreslår Statskraftverkene følgende magasiner og
overføringer:

2.1.1

Magasiner
NV
opp

Kjemåvatnet

HRV
kote

626,2 27,8

654

ned

6,2

LRV
kote

620

Magasin i mill.m3
senk. sum
demm.

116

14

2.1.2 Overløringer_
Avløpet fra Svangstjernbekken (8,8 km2) overføres til
Lønselva.
Avløpene fra Dypenåga (50,0), en bekk (7,4), Lønselva
(216,1), Sørelva (28,0) og avløpet under a, tilsammen
310,3 km2 nedbørfelt, overføres til Kjemåvatnet.
Avløpene fra Addjekelva (15,6) og en bekk (4,2), tilsammen 19,8 km2 nedbørfelt, over4jres til tilløpstunnelen
for Kjemåga kraftstasjon og kan lagres i Kjemåvatnet. it

il
3.1.6 Grenseverdier
3.1.6.1 Krav til årlig avkastning av investert kapital
De enkelte anleggsdeler, så som magasin, overføringer,
vannveier og installasjon, er så langt som mulig
dimensjonert ut fra økonomiske kriterier. Ved
endelig valg av dimensjoner kan også andre forhold
være bestemmende.

130
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Med bestpunktforståsden vannføring(m3/sek)
hvor
virkningsgraden
(%)er størst,det vil si hvorenergi—
ekvivalenten
(kWh/M3)er størst.P beggesiderav bestpunkteter virkningsgradkurven
temmeligflat,så når man
-tar hensyntil overføringstap
i kraftledninger
og andre
forhold i samkjøringsnettet,
vil man få drift i et "best—
område".
3.3 iilagasinetiJjemåvatnet
Se bilagene 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 og 3.3.6.

3.3.1 Teknisk beskrivelse
Kjemåvatnetblir demmet opp ca. 28 m til HRV 654 ved
at det ca. 300 m nedenforutløpssonenbygges en steinfyllingsdam,og senket ca. 6 m til LRV 620 ved hjelp
av tilløpstunnelentil Kjemåga kraftverk.Videre vil
det måtte bygges en sperredampå østsidenav vatnet
da det her ellers blir overløp til Lønsdalenved ca.
vannstand640 m.o.h. Hoveddammenfår maksimalhøyde på
ca. 39 m og totalt volum på 590 000 m3, mens sperredammen
maksimaltblir 15 m høy og med totalt volum på
136 000 m3.
Begge dammene er fyllingsdammermed sentraltetting
av morene. Det er funnet nok egnedemasser i området
til kjerne og grusfilterog mest mulig av tunnelsteinen fra de mermestetverrslageneer tenkt brukt
dammen. Det vil likevelbli nødvendigmed et steinbrudd som er tenkt plassertunder HRV på østsidenav
utløpsosen.
Flomløpetdimensjoneresslik at 65 m3/sek. avledesved
en flomstigningpå 1,0 m over HRV. Ut fra dette er lengden
av overløpsterskelenberegnettil bo m. Dette tilsvarer
omtrent 500 års-flommenunder naturligeforhold+ 40
m3/s overførtvann. Men dette vil øke flommeneut av
Kjemåvatnetetter reguleringen.Dette vil vi unngå fordi
Kjemåga renner i en kort utsprengttunnel under Nordlandsbanen.Kapasiteteni denne tunnelener ikke stor nok
til at vi tilrår økt flomvannføringi Kjemåga.I flomsituasjonermå derfor overføringstunnelen
fra Dypenågaog
Lønselvastenges,3.4.1.1og 9.1.
Flomforholder nærmere beskreveti utredningS-84.
Omløp og tappeløp er kombinertmed tilløpstunnelens
øverste 550 m. Det installeresluke for nødtapping.

3.3.2 Beuunnelse
Midlere arsavløp inklusiveoverførtefelter er
472,8 mill.m3.Totalt magasinvolumer 130 mill.m3
hvorav 14 mill.m3 senkingsmagasin,det vil si ca.
27% magasin.
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Senkingsmagasinet
er billig,
men ytterligeresenking
faller
dyrt og er problematiskpå grunn av dårlige

forhold for utslag i Kjemåvatnet.Se rapportene5-25
og S3-26.
Valget av LRV 620 er tatt etter ¢konomiskebetraktninger.
Omkostningenefor de 116 mill.m3 demmingsmagasini
Kjemåvatnet,er beregnettil ca. 63 mill.kr. som gir en
gjennomsnittsprispå ca. 54 øre/m3, det vil si 42 øre/kWh.
Ved HRV 654 ligger den marginaledemmingskostnadpå
ca. 48 - 50 øre/m3, det vil si 38 - 40 øre/kWh.lrndlertjd
henger valg av HRV nøye sammen med inntakshøydeni
Lønselva som er kote 657.
Simuleringsberegninger
har vist at demmingsmagasineter
lønnsomtopp til HRV 654 der trykkhøydenmellom Lønselva
og Kjemåvatner så liten at det ikke kan overføresmere
vann til Kjemåvatnet.Oppdemmingved inntaketi Lønselva
er begrensetpå grunn av flatt og dårlig damsted og fordi
jernbanelinjengar på fyllingpå den ene elvebredden.

3.3.3 14a&Svrerin,
Kjemåvatnetmanøvreresfritt, bortsett fra de restriksjoner
som gjelder for kraftstasjonen,se 3.2.5 og 9.2.
Vannstandenvil ofte være lav. Om sommerenvil lav vannstand øke tunnelkapasitetenslik at flomtapeti Lønselva
reduseres.

3.4 Overføringstunneler
3.4.1 10.y2enåba:a.

Sprelva - Kjemavatnet

Se bilag 3.4.1.1,3.4.1.2og 3.4.1.3.

3.4.1.1 Teknisk beskrivelse
Hovedtunnelenfra Lønselvatil Kjemåvatnetblir 6,2 km
lang. Mellom Lønselvaog Sørelva,ca. 2,3 km, får tunnelen
et tverrsnittpå 33 m2. Sørelvatas inn på tunnelenmed
en ca. 26 m lang loddsjakt.Videre 1180 m fra Sørelva
til et forgreningspunktfår tunnelenet tverrsnittpå
38 m2. 1 dette punktet går det ut en grentunneløstover
for å ta inn Dypenåga.Denne tunnelenblir ca. 5,1 km
lang og tar også inn en bekk ca. 1 km øst for tønselva.
Bekken har intet navn og er i planen bare kalt "bekken".
Grentunnelentil Dypenåga får et tverrsnittpå 13 m2 som
antas å være minstetverrsnittfor bildrift.
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Under Lønselvablir
det trykktunnelmed
sammetverrsnitt som i tverrslaget,23
m2. Tverrsnittether
er
bestemt av anleggsmessigehensyn.
Fra det ovenfornevnteforgreningspunktfortsetter
hovedtunnelentil
Kjemåvatnetca.
4670 m. Tverrsnittet
på denne strekningenblir
41 m2. Ved enden av tunnelen
mot Kjemåvatnetmonteresen
luke som kan stengesved
stor flom eller for evt. tørrleggingav
tunnelen.
Overføringssystemetangripesog
drives fra to tverrslag.
Det ene er en ca. 600 m lang synk på østsidenav
Lønselva, bare 300 - 400 m fra riksveien.
Det andre tverrslaget er ved tunnelutløpetpå
sørsidenav
Kjemåvatnet.
Tippmasseneved Lønselva, ca. 360 000 m3, tenkeslagt
i
tipp ved tverrslaget.
Dette gjøres i samrådmed kommunen
og Naturvernkontoreti
NVE.
Tippmasseneved Kjemåvatnet,ca.
240 000 m3, brukes i
fyllingsdammene.Evt.
resttippkommer
under HRV.
Dammeni Lønselvamå plasseresdelvispå
løsmasser
og sammenmed inntakskonstruksjonenblir
dette et
stort betongarbeide.Pga.
stor vannføringkan
også selve
byggingen, omløp for vannet i byggeperiodenm. v. bli
problematiskog
kostbart.
Det er utført seismiskemålingerog
sjaktingsom
er
beskreveti
utredningernr.
S- 43, 5- 55 og 5-68. For
å klargjøreom
hele dammenkan settespå
løsmassemå
en gjøre boringeri
tilleggtil
de foretatteundersøkelser.
Ingen av inntakeneer
tenkt stengtved
flom, men alle
inntakkan
stengesmed enkle bjelkestengsler.

3. 4. 1. 2 Begrunnelse
Årsavløpetfra
de felter
375, 9 mill. m3.
Heravgår ca. 27 mill.
( hovedsakeligLønselva)
Overføringenav
klart lønnsom.

som overføreser
m3tapt
.

beregnettil

som flomtapved

Lønselvainngår

inntakene

i kjerneområdetog

Bruttoverdienav
å føre inn Sørelvaer
50 mill. kr, mens kostnadenmarginalter
14 mill. kr.

er

beregnettil
beregnettil

Dypenågasbruttoverdier
beregnettil
76 mill. krog
kostnadener marginaltberegnettil
ca. 39 mill. kr. "Bekkens"
12 mill. kr og kostnaden
bruttoverdier
beregnettil
11
til ca. 3 mill. krmarginalt.
-

11

stasjon. Det regnes ikke med at dette vil medføre
nevneverdige skadevirkninger i det nye bekkefaret pga.
økt vannføring. Det vil muligens være nødvendig med
nde mindre gravearbeide for å utvide og sikre det nye
løpet.
Overføringsstedet
er lett tilgjengelig med traktor
uten veibygging av noe slag.

3.4.3.2 Begrunnelse
Årsavløpetfra feltet er beregnettil 9,5 mill.m3 og det
Dette
regnes ikke med flomtap på overføringsstedet.
feltet har anturlig avløp sørovertil Randalselva.
Overføringensbruttoverdier beregnettil 11 - 12
mill.kr mens kostnadenmarginalter beregnettil ca. 3 mill.kr.

3.5

Anles.wveier

Se bilagene

3.3.5,

3.3.6,

3.2.2 og 3.4.1.3.

De mest sannsynlige veitraseer er vist på bilagene.
Det må tas forbehold om endringer i trasevalg og om
eventuelt helt å sløyfe enkelte av de angitte veier.
Under de enkelte veiene angis hvilke strekninger som
trengs for driften av kraftverket. De øvrige veiene
vil ikke bli vedlikeholdt, og deres fremtidige skjebne
vil bli avtalt med kommunen.
Det må regnes med noe økt belastning på E-6 i anleggstiden, vesentligsom intern transportav maskiner, varer
og personell mellom arbeidsstedene.

3.5.1 Lønsdal staon

Kjemåvatnet

Lønsda1
stasjontil
bygges
ca. 1,5 km vei fra
sperredammenved Kjemåvatnet.Der deler veien seg i en
ca. 2 km sydlig gren til tverrslaget for overførings-

Det

tunnelen fra Lønselva og en nordlig gren som blir ca.
3 km lang til hoveddammen ved Kjemåvatnet. Videre bygges
ca. 1 km vei fra hoveddammen til tverrslaget på tilløpstunnelen og videre til grustaket ved Addjekelva.
dammen.
For driften trenger man veien fram til
Denne veien må krysse Nordlandsbanen ved Lønsdal stasjon.

3.5.2

Tverrsla£ved

Lønselva_

I forbindelse med tverrslaget på overføringstunnelen fra
Dypenåga må det bygges ca. 400 m vei fra E6 like ovenfor
en eksisterende hengebru. Det må også bygges ei ny bru
på ca. 30 - 35 m lengde over Lønselva.
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3.5.3 Kraftstasjonsområdet
Det blir her nødvendigå forsterkeen eksisterende
skogsbilveiav ca. 2 km lengde fra E6 og fram til
A-tunnelen.Brua over Lønselvamå bygges ny. Spennet
er omlag 30 m og brukarenestår på løsmasser.Det
er rikeligmed grusmasseri området (grustakpå
østsiden av elva).
Veien trengs for driften.

3.5.4 Inntakene
Da vi antar at det ikke i noen av de aktuelleområdene
kan komme på tale med vern mot veibyggingfås bare to
grupper:
Inntak med vei: Ved bygging av inntak i Lønselva
utnyttes nåværendesidevei fra E-6, se bilag
Andre inntak: Eer ønsker vi å stå fritt under detaljprosjekteringentil å velge mellom vei, veiløs transport i terrengetog adkomst fra tunnelenopp sjakten.
Da inntak Sørelva ligger så nær E-6, vil vi trolig bygge
vei dit. Fordi inntak Dypenågaligger på enden av tunnelen
tilsier terminplanenat inntaketbygges med adkomstutenfra»
4 4.2 Beregnetenergiproduksjon
i samkjØringystemet
4.2.1 Produksjon§.0kningen
Ved hjelp av JARSIM-kjøringene5730 og 5735av des. 1976
er økningenberegnettil:
477 GWh/år
Fastkraft:
Andre inntekter: 8,1 mill.kr/år
Med andre inntekterforståsøket salg av tilfeldigkraft
(herimedregneteksport)fratrukketøkte brenselutgifter
til varmekraft(herimedregnetimport).

4.2.2 I Kjemåga kraftstasjon
Midlere produksjoni GWh/dr:
Vinter
Sommer
Aret

Produksjon
222
356
578

Flomtap
0
35

35

Typisk for et lavtregulertprosjekt er at egenproduksjonen
er betydeligstørre enn fastkraftpkningen,se 4.2.1.
Det er denne differansenpå 101 GWh/år som gir "andre
inntekter".Beregningeneviser at dette fordelespå
økt tilfeldigkraft, økt eksportog redusertvarmekraft
(medregnetimport).
ikke tatt hensyn til
Det er i produksjonsberegningene
evt. slippingav vann for minstevannføring.
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5 KOSTNADOVERSLAG
5.1 Beresning.sforutsetninger
Her medtas alle kostnadersom er nødvendigfor å

levere kraften inn på høyspentnettet.
regnet til og med friluftsanlegget.
Overslaget

bygger på prisnivå

Kostnadene er

1.10.1976.

For avgifts-

pliktige arbeider er det tatt med 13% investeringsavgift. Rente i byggetidener 10% p.a., se 3.1.4.

5.2 Kostnadsoverslag
Fra det detaljerteoverslaget (S-88),satt opp etter
Statskraftverkenesgenerellekontoplan,gjengis et
sammendrag.Investeringsavgift
og renter i byggetiden
er trukket ut og oppstilt for seg. Uforutsetter tatt
med i hver enkelt post i.det detaljerteoverslaget.

Klasse Utgiftsposter

1-8
9

MILLIONER KRONER
:kr 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 SUm

Anleggskostn. 3,1
Permantentutstyr

Sum før invest.og
renter
Investeringsavgift

3,1
0,2

37,2 47,9 62,8 74,8
11,0 18,3 18,3 25,6

48,2 66,2 81,1 100,4 5,4

3,7

.
sum før renter

3,3

Renter 10% p.a.
Avrunding

0,2
0,2

sum

3,7

5,4

5,6 6,5
,

8,3

0,3

51,9 71,8 67,6108,7 5,7
9,4 18,2
3,0
30,0, 9,9

55,4 o2,3107,3140,415,9

405,0

1,5

Inntekterer her definertsom brutto nytteverdi,det vil
si kostnadenfor en tilsvarendekraftmengdeav samme
kvalitet fremskaffetpå billigsteannen måte. Under pkt.
3.1.5 er det gjort nærmere rede for verdigrunnlaget,og
er ført opp produksjonsøkning
i sampå grunn av Saltdalutbyggingen.

477 x 0,13

50 x 0,066
90 x 0,020
Andre inntekter
Sum inntekter
Effekt:

329,0

70,7
5,3

1,1

6.1 Inntekter

Fastkraft:

304,4
24,6

1,7 0,3

0,5

6 BEREGNET INNTEKT,RENTABILITETOG NYTTEVERDI

under pkt. 4.2.1
kjøringssystemet

1
231,2
73,2

= 62,0 mill.kr.pr. år
= 3,3 I, n
n
n
=
=

1,8
8,1

"
"

"
"

"
"

"
"

= 75,2 mill.kr.pr, år
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6.2

Utgifter

Ut fra
erfaringstall
fra
Statskraftverkenes
siste
anlegg
settes
antatte
årlige utgiftertil administrasjon,drift
og vedlikehold
til
2 mill.kr.

6.3 År1i_g avkastning

av investert

kapital

Totale utbyggingskostnader:
Netto årlig inntekter:75,2 - 2,0
avkastningav
Netto
årlig
investertkapital: 73,2 100

405

= 405-mill.kr.

73,2

ff

= 18,1 %

6.4 Intern rente
Med en investeringsstrømsom vist i 5.2 og en inntektsstrøm på 73,2 mill.kr fra år 5 til år 44,blir
prosjektets
internerente 17,4% Inntekteneforøvriger beregnetut
av stasjonensom vist
fra
idriftssetttelse
i terminplanen
bilag

10.

7

EIENDOMSFORHOLD

7.1

Fallrettigheter

ligger i sin helhet i statsalmenningog
Staten eier alle fallrettigheteri forbindelsemed utbyggingen.
Utbyggingsområdet

7.2

Andre rettigheter

og forhold

Utredning8-49 gir en oversiktover de forskjellige
rettighetersom kan bli berørt av kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGEROG UNDERSTASJONER
8.1

Stamlinjer

Det er utarbeideten egen redegjørelse,8-87, for oppbyggingenav kraftlinjenettetved en eventuellutbygging
i området.Der beskrives forslagtil linjetraseer.Fra en
via Melfjord,Holandsfjord
380 kV linje fra Nedre Røssåga
tenker man seg en avgreningfra
Hopen,
og Sundsfjordtil
Sundsfjord
til
Beiarn
og Saltdal.
Konsesjonssøknad
for nye
stamlinjerkommer som egen sak.

15

8.2 Distriktsnettet
I dag skjer forsyningenmed 22 kV fra en 66/22 kV-trans- formatorpå Rognan. Vi vil kontaktedet lokale elverk,
DragefossenKraftanleggA/S, for å samordneanleggskraftnettet,se 8.3, med en eventuellforsterkningav
distriktnettet.
I overslaget,se 5.2, er det ikke medtatt en eventuell
distriktforsyningfra Kjemåga kraftstasjon.

8.3 Anleggslinjer
Det må føres fram anleggskrafttil de forslåtteangrepspunkter og arbeidssteder.Traseeneplanleggesog vil bli
lagt fram i.egen utredning.

9

MANØVRIRINGSREGLEMEW

et manøvreringsreglement
vil inngå punkter tilsvarende
2.1.1 og 2.1.2. Dessutenforeslåsinntattfølgende
spesiellepunkter:

9.1 Flommer
HoveddamKjemåvatnetutføresmed fast overløp,så vannstanden stiger derfor noe over øvre reguleringsgrense
under flom, se 3.3.1.Overløpetslengde skal godkjennesav Vassdragstilsynet.
Følgende elvestrekningerkan få økt flomvannføring:
Inntak Lønselva samlpp Dypenåga.
- samløp Addjekelva.
Kjemåvatnet
Forøvrigskal det ved manøvreringenhas for øye at de
ikke økes.
naturlige flamvannføringer
Dersom Kjemåvatneter fullt, skal man regulereluken i
overføringstunnelen
fra Lønselvaslik at overløpeti
Kjemåvatnetblir minst mulig.

9.2 Vannføringnedstrømskraftstasjonen
Kjemåga kraftstasjonmå ikke brukes til utpregetkorttidsnedenfor
er islagt.
Evenreguleringså lenge vassdraget
først
tuelle bestemmelserutover dette fastlegges
etterat
man har høstet

drifteerfaringer.
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10 TERMINPLANOG INVESTERINGSPROGRAM
Terminplanener vist på bilag 10. Det forutsettesat
Stortingetvedtar planen i en vårsesjon.

Ar

0

Investering

1

2

3

-T-- 4

SUm

5

3,5

52,4

72,9

89,1

110,4

6,0

334,3

byggetiden

0,2

3,0

9,4

18,2

30,0

9,9

70,7

TOTALT

3,7

i 55,4

82,3

15,9

405,0

10% rente i

107,3

140,4

Det presiseresat det her er regnet med 10% rente av
kapitalen.For bruk i statsbudsjettetmå overslagetog
de årlige beløp korrigeresi overensstemmelsemed statens
regler for renteberegning.
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DATA FOR KRAFTVERKET
km2

368,0

inklusiveflomtap i inntakene
Magasinkapasiteti Kjemåvatnet
Magasinprosent
Midlere fallhøyde(brutto)
Midlere energiekvivalent
Midlere produksjon (fratrukket

mill.m3/år
mill.m3

130

:Wh/3
m

27
540
1,294

tapt
produksjon
i Langvatn)
Installasjon
ved midlere
fallhøyde

GWh/år

577

MW

140

m31s

30,1

timer

4120

mill.kr
mill.kr/år

405
75,2
17,4

ca. år

14

Nedbørfelt
Midlere

x

tilløp

til

kraftverket

Maksimalvassføringved midlere
fallhøyde
års
Brukstid (ref. midlere
produksjon)
Investeringinklusive10%
renter i byggetiden(pr. 1.10.1976)
Brutto Aytteverdi
Intern rente
Byggetid

472,8

%

Magasiner

NV
m.o.h

HRV
m.o.h.

LRV
m.o.h.

Magasin
mill.m3

Kjemåvatnet

626,2

654

620

130

_

vurdering av dette kraftverket
må det
Ved en bedriftsøkonomisk
kraftpriser.
I dag er
regnes med de til enhver tid åktuelle
disse langt lavere enn de samfunnsmessigekraftverdier som
det her er regnet med.4
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Det går fram av planene at det tidligere har vært utarbeidet flere
alternativer til de nå amsøkte planene.
Nedenfor siteres det som

er

skrevet om alternativer:

1.5 Alternativer
Felles for alle alternativerer at Lønselva og Kjemåga
samlesmed en tunnel på nivå Kjemåvatnet.Spprsmåleter
hvilkenretning fallenenedstrømsskal utnyttes.
Ved felles utbyggingav vassdragfår man fEerrekraftstasjoner,og gode magasinmuligheter
utnyttesbedre. I dette
området er Balvatneti Sulitjelmavassdraget
og Storglomvatnet i Fykanågade eneste gode magasinmulighetene.
Selv
om både Balvatnet(HRV/LRVkote 600/592,6)og Stor-Glomvatnet (HRV/LRVkote 585/460i.vår generalplan)ligger
lavere enn Kjemåvatnet,vil overføringtil et av disse
magasinenegi større fallhøyde.Arsaken til dette er at
en separatutbygging
i Saltdalenhar utløp på kote 102
mens de andre alternativenehar utløp i havet.

1.5.1 Overføring_tilBalvatnet
Av fallenenedstrømsBalvatneter bare Bal, det øverste
og Sjønstå,det nederste,ennå ikke utbygget.
Resten er alleredeutnytteti kraftstasjoneneDaja og
Fagerli,og disse er for trange til å motta nye store
vannmengder.
En overføringtil Balvatnetville passere ubetydelige
nedbørfelterpå en lang strekningpst for Dypenåga.
Junkerdalselvaer en omstridtvannkraftressurs,
og det
trengs derfor klare fordelerfor å koble den sammen med
Saltdalutbyggingen.
En slik fordel har vi ikke funnet,og vi mener derfor
at utbyggingenavsluttesved Dypenåga.

1.5.2 Overføring_vestover
Man kan overførehelt til Stor-Glomvatnet eller bare til
Bjøllågaog ta en fellesutbygging
med Nord-Ranautbyggingen.
Den vesentligste årsaken til at vi har forlatt slike

alternativerer at de medfører inngrep høyt oppe i Bjøllådalen, og der tar vi sikte på a få et område uten inngrep.
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1.5.3 Sekarat ut1.2xeLginå
Etter vår mening utpeker separatutbyggingen
seg som det
klart beste alternativet.her utnyttesdet konsentrerte
fallet fra Kjemåvatnetned til Saltdalen.Omfangetav
dette alternativeter vist på bilag 1, og begrunneti
kapitte1 3.

1.6 Eventuellesenere byetrinn
Kjemåga kraftstasjonhar utløp på ca. kote 102. Videre
ned til havet har Saltelvatemmelig jevnt fall, så
det er ingen utbyggingsmuligheter
som tilfredsstiller
lønnsomhetskravene,
se 3.1.5. Endres beregningsforutsetningenevesentligi fremtiden,kan det komme på tale
å utnytte deler av fallet.Men dette må behandlessom
en egen sak.L'
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Når det gjelder de enkelte felter og data for disse, vises til
nedenståendetabell:

Feltets navn
Kjemåvatnet
Bekk ved Kjemåvatnet
Addjekelva
Sørelva
Lønselva
Navnløs bekk
Dypenåga
Bekk fra Svangstjern

Inntakskote Areal
ca. m.o.h. km2

625
670
6514
659
657
700
670
8100

Sum Kjemåga kr.verk

Spesifikt
avløp
M4d1e e avldp
1/s/km2
mils zaill.mi/år

37,9

46,2

1,75

4,2
15,6
28,0
216,1
7,4
50,0

43,0

o,18

53,9
40,8

0,84
1,14

39,6
40,5

8,8

38,6
34,2

8,55
0,30
1,93
0,30

368,0

40,7

14,99

55,2
5,7
26,5
36,0
269,6
9,5
60,8
9,5
472,8 11

1/
Ved verdiberegningeneer lagt til grunn at billigstealternativtil
vasskrafter varmekrafttil 13 øre/kWh, prisnivå 1976.
Verdi av effekt er omtalt tidligere,og er regnet til 650 kr/kW der
effekten kan utnyttes fritt, og 200 kr/kW for marginaleffekt.
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Fra utredningen vedr. hydrolo9i ved Saltdalutbyggingen framgår det
at midlere vassføring referert til perioden 1930-60 vil bli endret
slik ved en regulering som omsøkt:

c Sted i

vassdraget

Etter
regulering
Normalvannf.
Feltareal
(km2)
(m3/s)

Før regulering
Feltareal
(km2)

Normalvannf.
(m3/s)

,
VM 1951
Russånes
Rognan

342,4
1044,0
1550,5

13,0

40,9

36,6

1052,8

55,4

1498,7

1,1

36,9
53,5

"

VM 1951 er noe nedenfor samløpet mellom Lønselva og Dypenåga.
Generelt kan sies at ved VM 1951 vil median vassføring etter en
utbygging bli litt lavere enn før om vinteren, mens sommervassføringen vil bli betydelig lavere, spesielt i tiden mai-oktober(opp
til ca 10% av vassføringen). Flomtoppen blir borte.
Ved Russånes vil median vassføringen om vinteren være høyere enn
før, mens sommerperioden blir ganske lik de tidligere forhold, med
unntak åv at flomtoppen blir noe mindre.
Vassføringen er her avhengig av kjøringen av kraftverket.
nan vil det bli omtrent samme forhold som ved Russånes.

Ved Rog-

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. Først vil en imidlertid
sitere utdrag fra "virkninger", for så vidt angår Saltdalutbyggingen:
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SALTDALSVASSDRAGET

3.1 I Lønselva med sidevassdrag
k.ca.657

3.1.1 Fra Svangstjernbekkentil inntaket
av Lønselva ca. k. 657
Tekniske inngrep
Arbeidenemed å legge om Svangstjernbekkens løp antas å bli av beskjeden
størrelse.Det blir en liten betongterskel på selve overføringsstedetog
litt graving og sprenging for å lede
vannet over i nytt leie. Videre kan det
være behov for noe opprensking i det nye
bekkefar nedover mot Stødi stasjon.
Adkomsten er lett fra Stødi stasjon og en
kan utføre dette arbeidet uten å bygge
vei. Hele området er godt synlig fra E-6
og jernbanen.Se bilag 3.4.3 i Tek./Øk.
plan.

Vannføringer,flommer
På grunn av overføringenav Svangstjernbekken til Lønselva vil middelvannføringen i Lønselva øke fra Stødi (vannskillet) og nordover.Ved inntaket av
Lønselva k. 657 vil middRlvannføringengå
opp med 3,5 % fra 8,55 m5/sek. til

STØDI

8,85

m3/sek.
Vi regner
ikke
ha
skadevirkninger
dette vil

med at
av noe

slag.

(9,

Svangstjern

Det overførte feltet fra Svangstjernet
kan forårsakemindre endringer
flommenesstørrelse og varighet. Feltets
gjør
beskjedne størrelse og beliggenhet
at dette neppe vil føre til merkbare
endringerlangs Lønselvas løp.

Neddemt område
Ved inntaket i Lønselva k. 657 blir det
nødvendigmed en sperredamover elva for
å lede vannet ned i tunnelen.Det vil da
bli et lite basseng bak sperredammenog
ca. 20 da av elvebreddeneoppstrøms
dammen settes under vann (300-400m oppover fra dammen).
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Fiske
Vi regner ikke
fisket.

med noen virkninger på

3.1.2 Lønselva mellom k. 657 og Kjemåga
kraftverks

utløp

Tekniske inngrep
Inntakskonstruksjonenei Lønselva ligger
øst for jernbanelinjenved et snøoverbygg og krever ingen ny veibygging,
men en jernbaneovergang.Stedet kan såvidt skimtes fra E-6. Det blir et
relativt stort byggverk på grunn av elvas
store bredde, men det vil neppe dominere
landskapetmed sin lave beliggenhet.Se
bilag 3.4.1.2 i Tek./øk. plan. I forbindelse med tverrslagetpå overføringstunnelen fra Dypenåga nevner vi:
like

Ny vei med bru må bygges fra E-6, ca.
400 m.
-

I byggetidenblir det behov for
brakkeleirog anleggsriggingmed
midlertidigkloakkutslipp.Dette
fjernes etter anleggsperioden.

-

Ca. 360 000 m3 stein tenkes plassert
terrengetved tverrslaget.Dette vil
bli tatt opp spesieltmed Natur- og
Landskapsavdelingeni NVE og med
Saltdal kommune. Se bilag 3.4.1.3 i
Tek./øk. plan.

Vannføringer)flommer

(0 inntak)

Umiddelbartnedenfor inntaket blir vannføringen helt borte mestepartenav året.
Det blir imidlertidårvisst overløp i
flomperioderutep at det kan kvantifiseres. Vannstanden i Kjemåvatnetog
driften av kraftstasjonenavgjør dette.
Restvannføringeneøker gradvis nedover
elva, men fordi også de største side- •
elvene til Lønselva overføres blir vannføringenesvært små ned til samIøp med
Viskisbekken.Vi har i utredningS-84
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forholdene
like
1951 som ligger

detaljert beskrevet
merke

nr.

ved vannut for

veikryss til Lønsdal stasjon. Her blir
normalvannføringenredusert til ca. 8-9 %
av naturlig. I juni måned et medianår vil
vannføringen
gå ned fra ca. 50 m3/sek.
til ca, 5 m3/sek.
Flommene vil kunne øke på strekningen
mellom inntaket og samløp med Dypenåga.
vil kunne øke
flom ved inntaket
Midlere
100-110 m3/sek.
til
fra 80 m3/sek.
vil kunne øke fra ca.
mens 100-årsflommen

130 m3/sek. til 155-160m3/sek. Disse
flomøkningeneer betinget av stengt luke
ved Kjemåvatnet.Er luken åpen vil alle
flommer i Lønselva reduseres.Nedenfor
samløpet med Dypenåga vil det aldri kunne
bli økte flommer.

Forurensing,blakking av vann
anleggsperioden kan det i kortere
bli tilført elva grumset vann
perioder
ved byggearbeidene i Lønselva.
Etter utbygging vil elvas verdi som resipient bli forringet på grunn av den
reduksjon av vannføringen. Det er
sterke
imidlertid ingen fast bosetting av
betydning på denne strekningen, men
og noen få andre-kan bli
turisthotellet
berørt av dette. NIVA utreder spørsmålene
kvalitet og bruksverdi til
omkring elvas
forskjellige formål. Foreløpig er det
kommet tre rapporter 3-60, S-64 og 3-93.

Vanntemperatur,isforhold
Temperaturen i Lønselva antas å bli litt
høyere om sommeren etter utbygging pga.
reduksjonen i vannføring. Om vinteren vil
vanntemperaturen.være tilnærmet 00 C
som nå. Se utredning S-121 fra NVE's
iskontor.
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Fiske
Lønselva er stri på denne strekningen,
med stort fall og generelt få gode fiskeplasser. Fiskebestanden'errøye og ørret.
Med den beregnede reduksjon i vannføring vil fisket vanskelig kunne opprettholdes.
elvas nedre del, smrlig nedenfor samløp
med Viskisbekken,vil det likevel kunne
tenkes et brukbart fiske etter utbygging.
Når det gjelder fiske viser vi forøvrig
til utredningeneS-65 og S-100.

Lokalklima
Vi venter ikke merkbare endringer på
klima. Utredning S-73 side 31 antyder
0-0,1° C kaldere om høsten i klarvmr.

3.1.3 Sørelva
Tekniske inngrep
Vi regner med enkel vei til inntaket.
Veitraseen ligger godt i skjul for E 6 og
jernbanen og blir ca. 700-800 m fra E-6 i
meget lett terreng. Inntakskonstruksjonen
blir liggende i en liten dalsenkningog
karakteriseressom et lite naturinngrep.
-

Vannføringer,flommer
Nedenfor inntaket blir det ingen restvannføring igjen i elva.
Også flommene vil forsvinnebortsett fra
de tilfelleneman blir nødt til å stenge
overføringentil Kjemåvatnet for å
begrense flomvannføringenut av Kjemåvatnet.
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3.1.4 Bekk østfor Lønselva

Tekniske inngrep
Vi vil unngå vei til inntaket.Ellers vil
inngrepet bli av liten størrelse.

Vannføringer,flommer
Det samme som for Sørelva. Flommene vil
antagelig forsvinnehelt.

3.1.5 Dypenåga
Tekniske inngrep
På grunn av avstanden fra eksisterende
vei vil en unngå bygging av vei til inntaket og trolig benytte andre adkomstmuligheter utenfra, vintertransport
f.eks. Selve inntaket blir liggende i et
ganske bratt parti av elva som er synlig
som et hvitt bånd fra E-6 og jernbanen.
Forøvrig blir inntaket intet dominerende
byggverk.

Vannføringer,flommer
Restvannføringenblir helt minimal, like
nedenfor inntaket ingenting.Rent
estetisk vil vi anføre at Dypenåga, som
navnet tilsier, renner gjennom dype
utgravde daler slik at svært lite blir
synlig over noen avstand.

Fiske
den grad det foregår fiske i elva må
dette regnes for'ødelagt.
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Turistinteresser
Det går en fotturiststifra Lønsdal
gjennom dalen på nordsiden av Dypenåga
til Sverige. Stien går over lange
strekninger
høyt oppe og vekk fra elva.
Utover dét som er nevnt om vannføringer
blir ikke denne ruten berørt.

3.2 I Kjemåga med sidevassdrag
3.2.1 Kjemåvatnetog området omkring
Tekniske inngrep

Veien fra Lønsdal
stasjon til Kjemåvatnet
vil stort sett gå i et åpent terreng, se
bilag 3.3.6 i Tek./øk. plan. Den er tenkt
lagt i den ene kanten av det området som
er planlagt til massetak for morene til
dambyggingen.Området fra skoggrensen,
ca. k. 550, og opp til morenemassetaket
er helt snautt og åpent og synlig fra
jernbanen og delvis fra E-6. Vi vil
sammen med landskapsarkitektnøye vurdere
veitrase og plasseringav massetak. Fra
veikryss ved sperredammenøst for Kjemåvatnet (bilag 3.3.6) er veien til tunnelpåhugget sør for vatnet lagt under HRV.
Veien til hoveddammennord for vatnet er
lagt like over HRV og vil bli perman'ent.
Ved sørenden av Kjemåvatnetvil det
anleggstidenbli et arbeidstedmed
brakker, verksted og forskjelligtilrigging for å drive
tunnelenmot Lønselva. Alt dette skal fjernes etter
anleggsperiodenog er forøvrig plassert
under HRV for å begrense arealbrukenog
gjøre inngrepetminst mulig. Steinmassene
fra tunnelen, ca. 240 000 m3, legges i
tipp under HRV eller brukes i dambyggingen etter behov. Like over HRV blir
det et lite lukehus.
Dammene, bilag 3.3.1 og 3.3.2 i Tek./Øk.
plan, er fyllingsdammermed sentral
morenetettingog er tenkt utført på
vanlig måte etter gjeldende regler og
krav til utførelse.Ingen av dem vil
virke særlig dominerendei terrengetog
er synlige bare over korte avstander.
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Sperredammenvil antagelig bli den man
legger mest merke til når man kommer høyt
nok opp i terrenget.Den vil neppe bli
synlig fra vei eller jernbane.
Ved hoveddammensvestre ende vil det bli
plassert to lukehus. Ved hoveddammens
østre

ende

er

tenkt

et

kanaloverløp

med

avløp gjennom en egen tunnel ut til
Kjemåga. Kanalen gjerdes inn.

Neddemte områder, hus, hytter, vannstander
Rundt Kj,emåvatnetblir et areal på
2,75 km neddemt ved HRV 654. Området
karakeriseressom lågproduktivtog vegetasjonen har liten verneverdi (se.
S-112).

Arealet

mellom

k.

654 og k.

655

utgjør ca. 0,07 km2. Tørriagt areal ved
LRV 620 blir ca. i km2. To hytter, fem
båthus og et uthus vil bli berørt av
reguleringenog må rives, eventuelt
flyttes. Alle bygningene står på statens
grunn på bygslede tomter. Se forøvrig
utredning

S-49.

Da Kjemåvatneter det eneste magasinet i
Saltdalutbyggingen,vil vannstanden stort
sett følge det vanlige forløp
for kraftverksmagasiner,dvs, jevnt synkende vannstand utover vinteren, relativt rask oppfylling i vårflommen og vannstand nær HRV
resten av sommerhalvåret.Men på grunn av
den relativt lave magasinprosenten(27),
må man i sommerhalvåretregne med stadig
Se forøvrig
mindre vannstandspendlinger.
vedlagte bilag.

Erosjon, blakking av vann
Ved en senking, som foreslått i planen,
vil elva som renner inn i vatnet fra
sør-vest raskt grave seg tilbake til en
erosjonsbestandigbunn. I dette tilfelle
vil det si fjell, ca. 250 m opp fra
munningen.Hvor raskt dette vil gå er
avhengig av vannføringeni elva i det
tidsrom vatnet er senket. Planen er å
holde Kjemåvatnet senket i byggeperioden
for dammene. Dersom senkingen foretas
like før en vårflom vil en kunne "gjøre

27

unna" det meste av erosjonen første
sommeren eventueltmed "magasineringsperioder" av og til for å bunnfelle noe
av erosjonsmassenepå dypet.
Hele det berørte området i sør-vest
ligger under HRV, slik at skadene som
følge av erosjon dreier seg utelukkende
om tilslammingav vatnet og vassdraget
nedenfor.
Det synes vanskelig å eliminere denne
ulempen. En kunne tenke seg en omlegging
av bekken sør-vest for Kjemåvatnet utenom
løsmassene før senkningen,men vi antar
at blottlagtebunnsedimenterforøvrig,
sammen med grunnvannsigog småbekker,vil
være nok til å blakke vatnet likevel.
Statskraftverkenevil være opptatt av å
finne en løsning slik at ulempene med
blakket vann ut i vassdraget kan gjøres
minst mulig.
Se forøvrig utredningS-41 fra NGI
vedrørende erosjon ved reguleringav
Kjemåvatnet.

Fiske
Vannkvaliteteni Kjemåvatnet er etter
norske forhold næringsfattig.Røye er den
dominerendefiskearten.Den er småvokst,
men av god kvalitet. Vatnet har betydning
i sportsfiskesammenheng,
lett tilgjengelig både fra vei og jernbane.
Med den foreslåttereguleringmå en regne
med at den naturlige fiskebestand
vatnet blir ødelagt.

Turistinteresser
En fotturistrutefra Lønsdal til Bjøllådalen passerer Nemåvatnet i neddemmingssonen. Denne kan legges om og merkes på
nytt over HRV.
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Vannføring og flommer
•

Kjemåga får sterkt redusertevannføringer
mesteparten av året fordi det er minimalt
tilløp nedenfor de feltene som tas inn
til kraftverket.
Det vil imidlertidbli overløp fra Kjemåvatnet til visse tider.
Dersom en flomsituasjoninntreffermens
Kjemåvatnet er fullt, kan avløpsflommen
fra Kjemåvatnetkomme til å øke betydelig
i forhold til naturlig tilstand dersom
ingentinggjøres for å hindre det. Vi har
derfor i Tek./Øk. plan foreslått en
stengelukepå overføringstunnelenfra
Dypenåga, Lønselva og Sørelva som må
stenges ved overløp i Kjemåvatnet.
Vi viser ellers til utredning S-84 der
det på side 19 går fram at 100
års-flommenut av Kjemåvatnetville blitt
61 m3/sek. uten stengelukepå overføringstunnelen.
På strekningenfra Kjemåvassdammentil
samløp med Addjekelvakan det bli en
liten økning i flomvannføringved stans
av kraftverketpå fullt magasin.

Blakking av vann, forurensning
Som nevnt foran under 2.2.1 vil det komme
blakket vann fra Kjemåvatneti anleggsperioden. I forbindelsemed dambyggingen
og tunneldriftenpå tilløpstunnelenmå
man regne med et visst tilsig av grumset
vann også herfra.

Fiske
Kjemåga er bratt og relativt kort med få
fiskeplasser.I den grad det har vært
fiske der må dette regnes som ødelagt.'

/1
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3.3.2 Russåga nedenfor Kvitbergvatnet
til Russånes

Tekniske inngrep

cr

Som nevnt under 3.3.1 regner vi med en
viss opprusting av veien til Kvitbergvatnet.

Vannføringer7flommer
Vannføringeni Russåga blir sterkt
redusert etter utbygging fordi tilløpet
til Kvitbergvatnetoverføres til Beiarn.
Russåga renner over store strekningeri
underjordiskeganger og grotter, men
serlig i elvas nedre del vil man nok
kunne merke klart at elva skrumper inn.

Kvitbergvotnet

Vi har ment at vi skal unngå å øke
flommene i Russåga etter utbygging.Dette
vil vi kunne greie med det flomdempningsmagasinet på 1 mill m3 som forutsettes
i Kvitbergvatnet.Kapasitetenut av
Kvitbergvatnetmot Beiarn er så stor at
vatnet vanligvis vil holde seg omtrent på
naturlig vannstand. Selv om det av forskjelligegrunner kan bli nødvendig å
stenge denne overføringenen kortere tid,
vil et tilsig + overført vann fra Djupdalsvatnet av størrelsesorden200-årsflom
bruke 4-5 timer på å fylle
magasinet. Ved
å regulere luken i overføringstunnelen
kan man minimalisere flomtapetved også å
ta hensyn til vannstandeni Ramskjellvatnet og driften av Beiarn kraftstasjon.
Dersom Ramskjellvatnetogså er fullt og.
Beiarn kraftstasjonstår kan Gåsvatnas
avløp slippes i Lakselva gjennom en luke
i sperredammenved utløpet av Djupdalsvatnet.

Fiske
Såvidt vi vet foregår det ikke smrlig mye
fiske i Russåga. Rapportenfra fiskeri-.
sakkyndigesier heller ikke noe om det,
men mulighetenefor fiske etter en
eventuell utbyggingmå i alle fall
karakteriseressom dårlige.
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3.4 I Saltelva og Saltdalen
3.4.1 Kraftstasjonsområdet

Tekniske inngrep
Kraftstasjonsområdetmed adkomsttunnelen
og friluftsanleggetligger i skogsterreng
på vestsiden av Saltelva like nedenfor
samløp Kjemåga. Se bilag 3.2.2 Tek./øk.
plan. Det blir nødvendig å forsterkeca.
2 km vei samt å bygge ny bru over
Saltelva.
I anleggsperiodenvil det bli behov for
brakker og forskjelligeandre bygninger
som fjernes etterpå. I den forbindelsemå
det ordnes med midlertidigkloakkutslipp.
Friluftsanleggeter tenkt like ved
adkomsttunnelenspåhugg på et areal
planert med tippmasser.
Tippmassene forøvrig,ca. 150 000 m3,
er tenkt plassert i terrenget ned mot
elva, arrondert og tilsådd eller
beplantet.Vi regner med at denne tippen
vil vokse til i løpet av kort tid da den
ligger lunt til og i et relativt frodig
område.

3.4.2 Saltelva mellom kraftstasjonens
utløp og Russånes
Vannføringer
Junke

01 se"°

KjeMågokr.st.

På denne strekningener driftsvannføringengjennom Kjemåga kraftstasjon
kommet ut i vassdraget igjen, slik at
middelvannføringenover året blir som ved
naturlige forhold med tillegg av Svangstjernbekkensvannføring.Ved Russånes før
samløp med Russåga øker middelvannføringen fra 36,6 m3/sek. til
36,9 m3/sek.
På grunn av reguleringeni Kjemåvatnet
vil det bli en viss forskyvingover året
slik at vannføringenblir redusert i
perioder da magasinet fylles og økt i
perioder da magasinet tappes mer enn det
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blir tilført vann. På grunn av isforholdene har vi sett det som en fordel at
vintervannføringenekan holdes jevne.
Dette er også tatt hensyn til ved valg av
installasjon,se 3.2.2 i Tek./øk. plan. I
utredning S-84 vises disse forholdenei
kurveoppstillingfor Saltelva ved
Russånes. Der finnes også (side 24) en
beregning av hvordan flommene vil bli
etter utbygging.Det viser seg at
flommene kan øke ubetydelig på grunn av
overføringenfra Svangstjernbekken.
EksemRelvisøker middelflommenfra
342 mi/sek. til 343 m3/sek. og
200-årsflommenfra 632 m3/sek. til
635 m3/sek. Disse tall forutsetterat
Kjemåvatnet allerede er fullt. Så lenge
Kjemåvatnet fylles blir alle flommer
redusert.

Erosjon

1

Kartlegging av elvebreddenemellom
Kjemåga og Rognan viser at det er mange
spor etter erosjon langs elva. De friske
erosjonsskadenefinnes hovedsakeligi de
øvre deler av elva. Elvebreddenebestår
av grus og en del stein, men det er forholdsvis sterkt fall i elva og med flomvannføring kan elva lett grave i slike
masser.

o‘s
.

Kiemogo kr.st.

Nedover langs elva blir løsmassenestadig
finere og følgelig lettere eroderbare,
men her er de fleste sterkt utsatte
strekningerforbygd.
Den planlagte reguleringenvil sannsynligvisbare medføre liten økning i
erosjonen langs Saltelva. Se utredning
S-47.

Forurensning
Det som for anleggsperiodener skrevet om
Kjemåvatnetog Kjemåga vil også få
virkninger nedover hele Saltdalen.Det
"blakkede"vann fra Kjemåvatnetvil nok.
etterhvert fortynnes,spesielt etter samløp med Junkerdalselva,men blakkingener
en ulempe man må regne med dersom kraftverket skal bygges. Oppgaven må være å
gjøre ulempeneminst mulig.
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NIVA utreder elvas tilstand vedrørende
resipientforholdog andre forurensningsspørsmål.
Vi regner ikke med problemer pga.
reguleringen.
Russc79

Vanntemperatur,isforhold
Utbyggingenvil føre til at Saltelva i
månedene juli og august får noe lavere
temperaturnår Kjemåga kraftstasjoner i
drift. Reduksjonenvil være av
størrelsesorden1-30C. Det samme vil
også kunne være tilfelle i siste halvdel
av juni og første del av september.Om
vinteren vil driftsvannetfra kraftverket
ha en overtemperaturpå ca. 2°C. Dette
gjør at Saltelva vanligvis ikke vil være
avkjølt til 0°C før etter 7-15 km
nedenfor kraftstasjonen,avhengig av
lufttemperaturenog vannføring.

1

J u nk e f
.

,vo
la‘9e‘

Isforholdenei Saltelva er allerede før
utbyggingnoe ustabile pga. vekslende
værforhold om vinteren.På grunn av de
vekslendeværforhold i Saltdalen antas
imidlertidat isforholdeneetter utbygging
blir enda mer ustabile enn tidligere.
Iskontoret i NVE anbefalerderfor i sin
utredning 5-121 at kraft- verket kjøres
slik at vannføringener mest mulig jevn om
vinteren.

•

emago kr st.

Lokalklima

3

På de stedene i Saltdalen der elva går
åpen om vinteren vil det av og til kunne
bli frostrøyk.Da det er lite åpent vann
på den kalde årstida i dag, vil reguleringen være årsaken til det aller meste
av den frostrøyksom måtte bli etter
utbygging.Det er sRrlig strekningen
mellom Kjemåga og ned mot Russånes som er
utsatt. S-73 har en meget detaljert
framstillingav frostrøykfenomenet.
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Fiske
Saltelva er lakseførendeog av elvene
Nordland er det bare Vefsna som har
lengre lakseførendestrekning.Elva er
imidlertidkald og næringsfattig.Sjøaure
er den dominerende fiskeart,spesielt i
de nedre deler. Lakseoppgangengår seint
på grunn av det kalde vannet. Da vannet
kan bli 1-3°C kaldere om sommeren etter
utbygging vil dette forverre laksens gang
i elva. Laksefisketer beskrevet i S-115.

3.4.3 Saltelva mellom Russånes og Rognan

Vannføringer
Vannføringeneher blir omtrent som lenger
opp i elva, men fraføringenav Kvitbergvatnet betyr en reduksjon på ca. 5 % av
middelvannføringen.Utredning S-84 har
tall og kurver også for et punkt ved
Rognan.

Erosjon
Den planlagte reguleringvil sannsynligvis bare medføre liten økning i erosjonen
på denne strekningen.Elva er godt
forbygd i dette området.

Forurensning
Det vises til det som er skrevet under
3.4.2 og NIVA's arbeider.

Vanntemperatur,isforhold
Vi viser til 3.4.2 og utredningS-121.
Nedenfor Russånes vil isforholdenevære
noe mer stabile,men også her vil de
øverste kilometrenevære påvirket i
periodermed svak kulde eller mildvær.
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Lokalklima
Vi viser til 3.4.2 og utredning S-73.

Fiske
Vi viser til 3.4.2 og utredning S-115.

3.5 I fjorden utenfor Rognan
Vanntemperatur,isforhold,klima
Saltdalsfjordener relativt åpen og
vindeksponert,slik at faren for
isleggingetter utbygging kan anses å
være liten med de aktuelle driftsvannforingene.Iskontoret i NVE omtaler dette
i utredning S-122.
Forøvrig regnes heller ikke med serlige
virkninger på fjorden.

3.6 Andre forhold
tillegg til det som er behandlet i det
foregåendevil vi tilslutt ta med
følgende:

Reindrift
Utredning S-63 utarbeidetved Nordland
Fylkesmuseumog ved Lappefogdenskontor
gir informasjonom reindrift og samer
Saltfjell - Svartisområdet.På side 26
summerer utredningenopp hvilke
skadevirkningervassdragsreguleringergenerelt
kan føre til. Bortsett fra tapet av 2,75
km2 areal rundt Kjemåvatnet,som delvis
er av verdi for reindriften,kan vi ikke
se at Saltdalutbyggingen
vil få avgjørende betydning for reindriftsnæringens videre utvikling.Området er
fra før gjennomskåretav vei og jernbane
og anleggsdriftenvil stort sett foregå-i
nærheten av disse.

11
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et marinalområde.

3.5.4 Klemåområdet,

inngrep og utbygginger

går gjennom områder

rekke

tap og ulemper:

som har påført reindrifta

Vegen over Saltfjellet

en

- Lønsdal har en fra før

Kjemåvatn

området Semska

som har noen av

i Saltfjellområdet.
veien og den trafikk den medfører tar store beiteområder

de beste vinterbeitene
Både

indirekte.

både direkte og

og medfører

tar store beiteområder

Jernbanen

tap

store

av

dyr

om vinteren.

kanskje

tar beiteland, men gjør
det medfører
den trafikk

av hytter og hytteområder

Utbygging

ved

skader

store

like

minst

ut

i området.
Turisthotellet og den trafikk av mennesker ut i terrenget
som det medfører, skaper og ulemper cg problemer.
samt camping gjer at mye folk kommer ut i

Massebilismen

i

beiteoulrådene, spesielt
Alle de forhold
området

- Lønsdal

Kjemåvatn

Semska

Det er klart at det er grenser
uten å bli totalt

ødelagt

For dette området

ser

overskredet
3.5.5 Sammendra

på

å redusere

som reinbeite.

for hva et område kan tåle,

som reinbeite.
ut

det

som om denne grense kan bli

ved de inngrep som her er planlagt.

for SaltdalsutbHzina.....

Ei eventuell

utbygging

Tap av verdifulle
ellers

har vært med

er nevnt,

som her

og om sommeren.

påsketida

steintipper

anleggsområder,

flytteleier

høst-, vinteri forbindelse

i området

- Innsnevring

etter de framlagte

og sperring

planer vil medføre:

og vårbeiter

ved Kjemåvatn

med veger, brakkeleirer,

m.m.

av en rekke drivings-

trekk- cg

for rein i området.

Tap av merke-/samlingsnes
Store problemer

i Kjemåvatn.

med å få reinen til merke- og slaktegjerdene

i Lønsdalsområdet.
økt fare for rimdannelse
ved Kjemåvatn

og mindre

og i S.altdalen.

tilgjengelig

vinterbeite

og
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Det er nødvendig at de inngrep som her er planlagt, ses i sammenheng med de inngrep
som tidligere
er gjort
i disse
områder
og
isolert og bare som enkeltprosjekter.
ikke vurderes
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 i Saltfjell i området
Svartisområdet, må de planlagte inngrep og utbygginger
reduseres aterkt.

WILLre_Ltbal_cmohar gitt en utredning over inngrep og aktiviteter i
reinbeitedistriktene i Saltfjell/Svartisområdet
datert 12.01.83.
Dette er et supplement
reindriftsrapport
til den tidligere amtalte
og sammendraget siteres nedenfor:

Det har vært drevet reindrift i Saltfjell/Svartisområdet like
lenge som en har hatt reindrift ellers i landet.
Det dominerende trekk ved reindrifta her var tidligere,flytting
mellom vinterbeiter i Sverige og sommerbeiter i Norge.
På kysten blei det ag drevet heilårsdrift fram mot 1960.
dag drives reindrifta h'erogså som heilårsdrift.
Det er to reindriftsgrupper som har beiterett i Saltfjell/Svartisområdet. Den sentrale gruppa holder til på Saltfjellet.
Gruppa som holder til i Strantindene, har rett til beite i de
sør-vestre

deler

av

området.

Svensk reindrift khn nytte områdene inn mot grensa, øst for
jernbanen, som sommerbeite.
Inngrep

og aktIviteter

i

beitelandet har bl. a. ført
Tap av beiteland på ulike måter
- Sperring og innsnevring av trekk- og flytteleier
Uro i beitelandet
Merarbeid
Tap

av

for

reineierne

dyr

RIngvirkninger

til

andre

distrikt.

til:
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Inngrepene og aktivitetene
Kolonisering
av innlandet
Landbruksutviklinga
Veger og jernbane
Gruvedrift
Hyttebygging,
Kraftutbygging.

turisme

i

Saltfjell/Svartisområdet

er mange:

og friluftsliv

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 vinterbeite i Saltfjell/Svartisområdet,
men det er sannsynlig
at
inngrep og aktiviteter
med mellom 15 og 25%.

i området

kan ha redusert

kapasiteten

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
sam
har vært størst
og har medført de største
tap og ulemper.
Usikkerheten
og risikoen
ved at valgmuligheter
i ulike
vinterbetyr mye. Det er grenser
beitesituasjoner
går tapt,
for
hvor

mange inngrep

og aktiviteter

, som kan tåles

i

et

distrikt.

Av utredningen
av mars 1981 vedr. vasstandssenkning
etter
regulering Ranaelva, Røvassåga, Salbdalselva
og Beiarelva
(landbruksrapporten
S-160) utarbeidet
av Birger
Opsahl, Bengt Rognerud og
Albert
Swift siteres
for så vidt
angår Saltdalutbyggingen:
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3.

Saltdalselva.

Sundby,

Senking

Brenne

etter

utbygging

Flo

og fjære

for

det meste

uten

bli

tynnere

for

ca.

Drageid

tykkere.

2, areal

som for

Den svake

de foregående

delene,
senkingen

redusert

vannforsyning.

Senking

2, areal

som for

Senkingen

av vannstanden

De øvrige

arealene

er antakelig

arealene

delene

er

vil

det

av Brenne har

4 ( Drageid).

vil

( a).

Finsandlaget

ned mot elva

neppe påvirke

De laveste

har

plantenes

mens det på arealer

er tynt,

opp mot 1 m

vannforsyning

med tynt

på

finsandlag

' arealenevil

antakelig

ha fordel

av at

flom-

det meste ca.

1 m.

5).

foregående

av den midlere

forsyningen,

areal

( a).

vannstand

mens en senking

Finsandlaget

vil

ikke

av flomtoppen

er for

ha ugunstig
vil

virkning

ha heldig

på vann-

virkning

på lavt-

og sumpige arealer.

Litlealmenningen

som for

( bilag

areal

arealer

med tynt

På de lavere

vegetasjonen.

Storalmenningen,

noen steder

arealene

På de laveste

som for

2, areal

foregående

På høgereliggende

vil

senking

Finsandlaget

senkes.

Kvæl ( bilag

Senking

i elva.

På de laveste

mens arealene

vil

lering.

( øvre kvartil).

4).

finsandlag,

Senking

vannstanden

av senkingen.

med tykt

liggende

og 5 cm i juli

vannforsyning.

arealer

toppen

juni

og bør ses i sammenheng med areal

20-50 cm på de indre

bli

10 cm i

Den svake

virkning

( Bilag

blir

1, 2, 3).

påvirker

plantenes

finsandlag

finsand.

blir

1 m eller

en positiv

Senkingen

2, areal

i Saltdalsfjorden

betydning

helst

( bilag

nær 1 m tykt.

kunne forsterkes

( a).

Finsandlaget

finsandlag

vil

senkingen

arealene

Nordnes,

foregående

6).

vil

Tømmerdal,

areal

( a).

Det er tydelig

noe etter

senking.

er tynt,

delvis

er det vatningsbehov
redusere

senking

av flomtoppen

Ikornmoen

Finsandlaget

vanntilgangen

( bilag

vatningsbehov

før

før

50 cm.

regu-

til

virke

2, aeal

er for

under

heldig.

7, 8, 9,

10).

det meste 40-60 cm,
regulering,

og dette
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av 01.11.77 (S-128) utarbeidet av Erik Hansen ved
ved VHL i samarbeid med Iskontoret
og J. Mathiesen
virkninger på vann-,
ved NVE, Hydrologisk avdeling, vedr.
temperatur- og isforhold i Saltdalsfjorden, Beiarn, Melfjord og
Glomfjord siteres om Saltdalsfjord:

Fra uttalelse
Fjordutvalget

4Middelvassfcsringer.

om

Saltdalsfjorden
legging

er

etter

lagt

til

satt

i gang

vinteren

relativt

utbygging

SaItdalselva

kan

dersom

Iskontorets

åpen

kan

anses

viser

måleopplegg

rn3 /e.

og vindeksponert,
å være

en bygge

det

10-15

vil

liten.

et bobleanlegg

seg

anses

slik

at det

blir

å være

at

faren

for -is-

-Siden

utslippet

etter

at kraftverket

isproblemer

vil

etter

bli
er

utbygging.

tilstrekkelig.

Fra rapport
S-121
Saltdalsvassdraget

- Virkningen
av den planlagte
utbyggingen
i
og isforholdene der på vanntemperatur1978 siteres:
utarbeidet av Iskontoret i NVE 21. juni

5.

Konklusjon

5, 1

Vannternperatur
Utbyggingen
får

vil

vinteren

være

gjør

7-15

km

av
del

vil

nedenfor

være

når Kjemåga

av

september
fra

vil

vanligvis

i Lønselv

tilnærmet

ikke

vil

å bli litt

som

i siste
være

være

litt

avkjølt

Om

om

til

vil

Om

på ca
0 °C

2 °C.

før

og

sommeren

vinteren

av

lavere.

av lufttemperatur

høyere

Reduk-

halvdelen

ha en overten-iperatur

vassføring.

0 °C,

Også

avhengig

antas

redusert

°C.

og august

er i drift.

temperaturen

Kjernåga

juli

kraftstasjon

1-3

kraftstasjonen,

p. g, a.

i sommermånedene

størrelseorden

at Saltdalselv

byggingen

5.2

at Saltdalselv

driftsvannet

Temperaturen

her

til

temperatur

og første

Dette

føre

lavere

noe

sjonen
juni

vil

etter

vassføringer.

etter

ut-

vanntemperaturen

nå.

Isforhold
Isforholdene

i SaltdaIselv

vekslende
Etter

utbyggingen

Lengden
turen

værforhold

på den
i driftsvannet,

Junkerdalselv.
kommer,
vær,
stabile.

antas

om

vil
åpne

elva

før

isforholdene

utbygging

noe

ustabile

p. g. a,

fra

kraftstasjonen.

vinteren.
gå åpen

7-15
vil

km

nedover

avhenge

av vassføringen

isforholdene

P. g.a.

allerede

strekningen

Spesielt
vil

er

gjennom

av været,
stasjonen,

på den

øverste

strekningen

være

ustabile

og varierende.

nedenfor

de vekslende

Russånes
værforhold

overtempera-

også

i Lønselv

der

isdannelse
I stabilt

å kunne

i Saltdalen

og

antas

bli

forevinter-

forholdsvis
imidlertid

at
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isforholdene

etter

i isleggingstida

vil

og isganger
å redusere
verket
om

bør

utbyggingen
isdammer

kunne

starte.

produksjonen
kjøres

blir
lett

enda
bryte

ustabile

sammen,

I flomsituasjoner
i kraftverket

slik

mer

at vassføringen

ved

i elva

tidligere.

nydannet

kan

eller

enn

is

llommen

brekke

opp

reduseres

å stoppe

nedenfor

Særlig

dette

er mest

ved

helt.

Kraft-

rnulig

jevn

vinteren.

Utbyggingen

antas

Overtemperaturen
i vassdraget.
av mildvær
sterkt

ha en positiv

i driftsvannet
Dette

fører

vil

til at når

og snøsrnelting,

redusert

påfølgende

å ville

virkning
utover

våren

for

oversvømmelser

og

større

tære

vassføringen

så er ismengdene

at risikoen

på isløsningene

isganger

skader,

er

på isen

senere
i elva

om

nede

på grunn
blitt

og oppstuving

betydelig

lenger

stiger

allerede

våren.

så

av is med

mindre.

LI

lf

NVE,_ Hydrologisk
avdeling,
Iskontoret,
1982 - Is- og vanntemperaturforhold
etter
utbygging
(S-174)
gitt
slik

har i rapport
i Saltdalsvassdraget
sammendrag:

Utby2ginasElanene.
Eneste
reguleringsmagasin
legg
til
sitt
eget
felt
får en del overføringer
Driftsvannet
skal
nyttes
i Kjemåga kraftverk,
like
før samløpet
med Junkerdalselv.

av

november
før og

blir
Kjemavatn,
som i tilfra øvre del av Lønselv.
som vil
få utløp
i Lønselv

Vanntemperatur
forhold.
Ved utløpet
av Kjemåga kr aftstasjon
vil
vanntemperaturen
kunne bli
1-3 grader
lavere
enn naturlig
i juli
og august
når kraftstasjonen
er i drift,
med tapping
fra uttak
under LRV.
Om
vinteren
vil
vanntemperaturen
ved utløpet
av kraftverket
være 1-3°C,
og
det vil
ta fra 5-15 km før den er avkjølt
til
00C.
I Lønselv
antas
temperaturen
å bli
noe høyere
om sommeren etter
utbyggingen.

Isforhold.
Grunnet
overtemperatur
i driftsvannet
en 5-15 km lang strekning
nedover
fra Storjord.
partiet
vil
avhenge
av værforholdene
og tidspunktet
for dette
åpne partiet
kan det ventes
noe større
store
endringer
i isforholdene
for øvrig.
I Saltdalsfjorden

Av Direktoratet
elsenes
utredning
Saltdalutbyggingen:

ventes

for

små endringer

• 11
vilt
og
av januar

i

vil
Saltelv
gå åpen på
Lengden
av det åpne
på vinteren.
Nedenisproduksjon,
men ingen

forholdene.//

f..,11erinsurcvannsfisidersøk1979
(S-135),
siteres

for

så

vidt

angår

Tabell 2. Oppsummering av virkningene av en eventuell regulering av Saltdalselva i forhold til uregulert tilstand. Vurderingen forutsetter en stabil vintervannføring uten døgnvariasjoner i kjøringen av kraftstasjonen.
0 = liten eller usikker forandring, + = positiv virkning, - = negativ virkning.

Produksjonsareal
Totalproduksjon
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0

Høyere vintervanntemperaturx

0

0
0

+

0

-

+

0

+
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+

x)Gjelder bare omlag 1/3 av den lakseførende
strekning og får derfor begrenset virkning

Lavere sommervannføring med

for vassdraget totalt.

reduserte flomtopper
Høyere vintervannføring

+

Samlet virknin9

+

0

0

0

0

+

0

+

+

0

0

+

0

+

+

+

0

+

0 0(-)+

+
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elva. Lønselva er i dag verdifull som sportsfiskeområde p.g.a. gunstig beliggenhet og at det er forholdsvis enkelt å få fisk. De øvrige bekker som blir overført har liten betydning som fiskeområder eller produksjonsområder for fisk.

De største fiskeinteressene er knyttet til Kjemåvatn. Dette vatnet er lett tilgjengelig fra veg og jernbane og det er lett å få fisk av brukbar kvalitet og
størrelse. Fisket foregår hele året, men Kjemåvatn har spesielt stor betydning
som isfiskevatn. De områder som blir neddemt består av bart fjell med et tynt
morenedekke enkelte steder. En kan således ikke regne med at det blir frigjort
store mengder næringssalter eller organiske materialer som kan komme produksjonen i Kjemåvatn til gode. En kan således ikke regne med noen positiv demmingseffekt av betydning i Kjemåvatn. Ved senking av Kjemåvatn under naturlig
vannstand må en regne med erosjon og utrasning av en del sedimenter som vil
blakke vannet i magasinet. Kjemåvatn er vindeksponert, og en må regne med en
forholdsvis rask utvasking av løsmasser i reguleringssonen. Kjemåvatn er svært
næringsfattig, og på den tiden de fiskeribiologiske undersøkelsene ble foretatt, ble fiskens mageinnhold dominert av fjærmygglarver. Fjærmygglarver vil
fortsatt kunne produseres i sjøens dypere partier også etter reguleringen, men
p.g.a. redusert produksjonsareal (ved LRV vil produksjonsarealet bli redusert
med ca. 1/3 i forhold til NV) og generell nedsatt produktivitet p.g.a. blakking
av vatnet, vil den totale næringsproduksjonen i Kjemåvatn bli liten etter
reguleringen. På grunn av senking av vannstanden utover vinteren må en regne
med at isfiskemulighetene vil bli sterkt redusert. Videre vil utøvelsen av
fisket m.h.t. bruk av garn og båt bli vanskeliggjort.

På bakgrunn av en total vurdering må en vente at sportsfiskemulighetene
Kjemåvatn blir sterkt redusert dersom en eventuell regulering blir gjennomført.

2.4. Tiltak for å redusere negative virkninger på fisket
De største negative virkninger av en eventuell regulering vil komme i Kjemåvatn, Lønselva og i Saltdalselva dersom kraftverket kjøres ujevnt.

I Kjemåvatnet vil det være få eller ingen realistiske muligheter til å kompensere de forventede skader på produksjon av fisk og utøvelse av fisket. Dersom
senking av Kjemåvatnet under naturlig vannstand blir sløyfet, vil en begrense
erosjonen av substrat som er så fint at det blakker vatnet. Dette vil ha mindre
ugunstig effekt også for de lakseførende deler av Saltdalselva som da vil unngå
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2.1.2. Virkninger

av en utbygging

Kjemåvatn ligger øverst i bjørkebeltet 626 m.o.h. Skoggrensa går her til 650700 m.o.h. Vegetasjonen rundt vatnet er dominert av fattige vegetasjonstypt.

Ved den planlagte utbygging vil et 3 km2 stort område rundt vatnet neddemmes
(NVE 1978). Dette er hovedsakelig fattigmyr og fjellbjørkeskogområder (blåbærbjørkeskog

og

kreklingbjørkeskog).

En

vurdering av beiteverdipotensialet for li-

rype i områdene under HRV (høyeste regulerte vannstand) (jfr. figur 1 og vedlegg
2) viser at ca. 48% av det neddemte areal består av godt eller middels egnet
sommerbeite. Godt eller middels egnet vinterbeite utgjør samme prosentandel.
Dette tilsvarer ca. 1,5 km2. Dette betyr videre

at

innen

det

11 km2 store

vege-

tasjonskartlagte areal blir arealene med godt eller middels egnet sommerbeite
redusert med ca. 28%, mens de samme kvaliteter av vinterbeite reduseres med ca.
32% ved utbygging. Videre finner en at arealene med godt egnet sommerbeite blir
redusert med ca. 35% ved den planlagte oppdemming. Reduksjonen i areal godt egnet
vinterbeite vil bli på hele 45,8% (jfr. vedlegg 1 og 2).

Av figur 1 framgår videre at de fleste av de i dag kjente områder for lirype
blir neddemt ved utbygging.

Konklusjonen må bli at en oppdemming av Kjemåvatnet vil føre til en drastisk
reduksjon av tilgjengelig vinterbeite for den lokale lirypebestand. Fjellrypa
vil også bli berørt, da den til en viss grad trekker ned i tresatte områder
under ekstreme vær- og snøforhold i høgfjellet vinterstid. Sommer- og hekkeområdene for lirype vil også minke betraktelig. Følgene av disse skader vil bli
en redusert lirypeproduksjon i området. Videre vil områdets verdi som lirypejaktområde (spesielt vinterstid) bli sterkt redusert. Fjellrypa vil derimot ikke
bli berørt av utbyggingen i samme grad.
De første årene etter regulering av Kjemåvatnet kan en få en økning i antall
ender og vadere
ingsemner

(demmingseffekt).

Dette

fordi fuglene

kan nyttiggjøre

seg nær-

fra jorda og at utvaskede næringsstoffer medfører høyere plantepro-

duksjon. økningen er imidlertid ikke varig. Ettersom nye arealer neddemmes vil
en også i noen år få en oppblomstring av mengden av virvelløse dyr. På lang
sikt derimot,vil all vegetasjon i reguleringssonen bli ødelagt. Dette skyldes
at kreftene

is, vatn og bølgeslag etter hvert vasker ut finjorda (det orga-

niske materialet) mellom høyeste og laveste vannstand. På morenejorda ved Kjemåvatnet vil en få et belte med stein- og blokkmark uten høyere vegetasjon. Svært
mange arter av laverestående dyr knyttet til strandsonen vil bukke under og
artssammensetningen endres. Disse endringene betyr at næringsgrunnlaget for
ender (spesielt grasender), vadere og andre fugler, knytt til strand- og gruntvannsområder ved Kjemåvatnet, på lang sikt vil bli redusert.

AvkjølinF av lufta over kald vassflate.

På dei fleste dagane om sommarenvil vassoverflatavera kaldare enn
landet omkring. Nedste luftlagetover vatnet vil dermed bli ka1dare enn luftlaget over

land.

Når vinden stryk over vatnet, vil

vatnet ha innverknadved at temperaturengår noko ned i eit belte
langs stranda.
For dei eksisterandevatna Storglomvatnet,Kjemåvatnetog Ramskjellvatnet vil verknadenved den planlagdeHRV kunne bli av storleiksorden ti-dels grader og beltet for innverknadtruleg av storleiksorden
ti-metrar (på lesida).

For

Flatisdammenvil truleg vernaden og bli av

storleiksordenti-delar medan verkanden
større, kanskje

ved Stormdalsdammenvil bli noko

1 - 20 på varme dagar. Verknadenminkar med avstanden

fra stranda. Påverknadssonakan vel maksimalt bli av storleiksorden
hundre meter.
Lågare nattminimumstemperaturar om hausten ved reduksjon av vass-

-

føring i elvar.

Endringanevil berre koma i klårt og stilt

ver

om hausten.

I nedste delen av Svartisdalenfrå dalbotnenog nokre ti-metrar oppover, vil det kunne bli ein temperaturnedgang
0,5°.

Ein tilsvarande nedgang

er

venta

om natta

på maksimalt

i Blakkådalen.

Lå&are temperaturar på grunn av tidleFare oKoftare

isleqging.

Endringanevil berre koma i relativt

ver.

klårt

og stilt

Ranaelva,

Svartisåga,Glomåga og Blakkåga vil isleggje seg tidlegare enn i
dag på grunn av den planlagde reduksjoneni vassføringa. Dermed
kan nattminimumstemperaturen
bli nokre tidels gradar lågare langs
elvane i tidsrommetmellom isleggingstidspunktet
ved redusert vass-

føring og isleggingstidspunktetved den vassføringasom er idag,
Hdgre vintertemperaturar ved redusert isareal.

I Nordfjordenvil ferskvassutsleppetgjera fjorden isfri. Dette kan i
klårt og kaldt vinterver føre til at temperatureni lufta kan bli noko
høgre på dei'lågastliggjandeareala. Storleikenpå endringa er som
vanleg vanskeleg å talfeste. For dei mest utsette areala kan truleg
1 grad vera ein peikepinn på storleikenav endringa i dei nemnde versituasjonene.
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. /.

Avtale

mellom

NVE-Statskraftverkene

og Saltdal

I samme møte ble dessuten behandlet
til
verneplan
for Saltfjellet/Svartisen.
uttalelse
er vedlagt
( vedlegg 1) .

kommune

fylkesmannens
forslag
Kommunestyrets

Den 24. og 25. oktober
ble det avholdt
rådgivende
folkeavstemming i Saltdal
om Saltdalutbyggingen
( Kjemågautbyggingen) .
NVE-Vassdragsdirektoratet
er tidligere
orientert
om utfallet
av denne.
II

KOMMUNESTYRETS
UTTALELSE
Saltdal
kommunestyre
søknaden:

avgir

slik

uttalelse

til

konsesjons-

" Saltdal
kommunestyre har vurdert
positive
og negative
sider av Saltdalutbyggingen
i henhold til
vassdragsreguleringslovens
§ 8, og har totalt
sett kommet til
at de positive
virkninger
av utbyggingen
er så vidt
store i forhold
til
de negative
at utbygging
anbefales.
Forutsetningen
for å anbefale
søknaden er at Junkerdalsvassdraget
blir
varig vernet mot kraftutbygging
og
det omsøkte prosjekt
reduseres
til
ikke å omfatte
Dypenåga og Storsteinbekken.
Kvitbergvatn
må ikke overføres til
Ramskjellvatn
som en del av Beiarnutbyggingen.
Kommunestyret

stiller

slike

konsesjonskrav:

Manøvreringsreglement
i henhold til
avtale
Statskraftverkene
og Saltdal
kommune.
Anlegg for selektiv
i Kjemåvatn.

tapping

fra

mellom

overflatesjiktet

Arlig
utsettelse
av 50 000 lakseyngel/smolt
50 000 sjøørretyngel
i Saltdalselva.

og

Arlig
tilskudd
til
som indeksreguleres.

100 000, -

Næringsfond

på 15 mill,

Landbruksfond

i

Tilskudd
kroner.

til

kroner.

påviselige

Konsesjonsavgifter

på kr

bygging

på kr

kroner.

på 1 mill,

tilfelle

av fisket

kroner.

på 5 mill,

Reindriftsfond
Isfond

opphjelp

skadevirkninger.

30, - pr.

av veg til

nat. hk.
Skaiti,

5 mill.

Tilskudd
på kr 1 250 000, - til
forsamlingslokale
kr 100 000, - til
årlige
driftsutgifter
i anleggsperioden.
1) Arlig
tilskudd
på kr
geistlige
tjenester.

100 000, - i anleggstiden

til

og
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1.

Hydrolo,gi
Reguleringens
Saltdalselva
I månedene

virkninger
på vassføringsforholdene
må kunne
karakteriseres
som meget
mai til
og med oktober
er vassføringen

og etter
regulering
fra en viss
reduksjon

i store
trekk
av flomtoppen

den samme,
i juni/juli.

i
moderate.
før

bortsett

I månedene
fra
november
til
april
vil
vassføringen
etter
regulering
gjennomgående
være noe større
enn i
naturlig
tilstand.
Observasjonene
som er gjort,
viser
likevel
at vassføringen
til
tider
og år om annet
er
svært
mye større'i
naturlig
tilstand
i denne
perioden
enn f.eks.
median
vassføring
etter
regulering.

av de vassføringsdata
kommunen trekker
som fagrapportene
inneholder,
er at vassføringen
etter
reguleringen
i store
trekk
vil
variere
innenfor
variasjonsområdet
som elva
viser
i naturlig
tilstand.
Vassføringen
etter
regulering
vil
imidlertid
gjennomgående
ligge
på et noe høyere
nivå
innenfor
det
naturlige
variasjonsområde,
og de ekstreme
minimumsvassføringer
som oppleves
i dag,
vil
ikke
inntreffe.

Den konklusjon

2.

Jordbruk
Virkningene
for
jordbruket
vil
i hovedsak
henge
sammen
med vannstanden
i elva
etter
reguleringen.
Elva
vil
få en middels
vannføring
som til
enhver
tid
ligger
innen
naturlige
variasjoner
i uregulert
tilstand,
men som i
hovedtrekk
medfører
økt vintervannstand
og redusert
sommervannstand.
På side
34 og 35 i utredningen
om virkninger
for
landbruket,
er virkningene
for
de enkelte
areal
nøye
spesifisert.
Kommunen viser
til
denne
når
det gjelder
situasjonen
for
den enkelte
grend
etter
utbygging.
Det er arealene
i dalbunnen
fra
Sundby
til
og med
Stornes
som kan bli
påvirket
av reguleringen.
Senkingen
av vannstanden
vil
ligge
mellom
5 og 20 cm
i vekstperioden
(minst
for
de nordlige
områder
og
størst
forskjell
mellom
uregulert
og regulert
vannstand
ved Stornes).
Det

generelle

bildet

synes

å være

at de områdene
som
vil
få dette
forDette
vil
dreie
seg om
i dalen.
Her vil
vanni vekstperioden
bli
størst,
naturens
side
er nedbørfattig

før utbygging har vanningsbehov,

sterket
etter
en utbygging.
bruk
i de øverste
grendene
føringsreduksjoner
i elva
samtidig
som området
fra
beliggenheten øst for ølfjell(regnskyggeområde
p.g.a.
ryggen).
Dette
gjør
jordbruksområdene
sårbare
ved
seg om.
Kommunen krever
naturinngrep det her vil dreie
at jet
for
disse
bruk
ytes
full
kompensasjon
gjennom
skade reguleringen vil megøre,
ogo at utbygger
,-eguleringsbestemmelsene
palegges
a bekcste
vanns; r g
anlegg
for
de gårdsbruk
som far
tørkeskader
som
av uttyggingen.
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Kommunen
er av den oppfatning
at jordbruksmessige
foretter
en samlet
vurdering
av hele
utbyggingshold
problematikken
- ikke
bør være
en avgjørende
hindring
sted.
for
at regulering
kan finne
Skogbruk
Reguleringen
isforhold
på
kraftverket.
for
transport
benyttes.

vil
medføre
en strekning
Dette
gjør
av tømmer

at Saltdalselva
får
ustabile
av inntil
20 km nedenfor
at de tradisjonelle isveger
over
elveisen
ikke
lenger
kan

avtalen mellom NVE-Statskraftverkeneog Saltdal
utbygger
seg til
å
kommune, pkt. XIII, forplikter
kompensere

for

dette

tapet

ved

å bygge

2 bruer

og en

skogsbilveg. De driftsmessige forhold for skogbruket
i det
bedre

aktuelle
etter
en

omr4de
vil
regulering.

gjennom

disse

tiltak

bli

Reindrift
Saltdal
kommune vurderer
utbyggingen
slik:
Et
av

areal
på
Kjemåvatn.

kun

2,75

ved Saltdals-

naturinngrepene

km2 neddemmes

ved

reguleringen

Ved utbygging
slik
NVE-Statskraftverkene
søker
om,
blir
det nødvendig
å bygge
ca.
8,7 km nye anleggsveger
i Lønsdals-/Kjemåvatnområdet.
6,5 km av disse
blir
å opprettholde etter anleggsslutt av hensyn til
driften
av kraftverket.
I kraftstasjonsområdet,
som
reindriften,
må.eksisterende

er uten
veg på

betydning
for
2 km utbedres.

Ved utbygging
i det omfang
vil
.total
mengde
tippmasse

Statskraftverkene
søker
bli
750 000 m3 , derav
150 000 i kraftstasjonsområdet.
240 000 m3 skal

om,

benyttes til fyllingsdammene ved Kjemåvatn, eventuell
restmasse er tenkt plassert under nivået for høyeste
regulerte vannstand.
Resterende 360 000 m3 er tenkt plassert i Lønsdalen
ca. 200m øst for Lønselva og ca. 4 km nord for
Sørelvas samløp med Lønselva.
Etter NVE-Statskraftverkenes planer vil vi få sterkt
redusert vassføring i Lønselva nord for inntaket og
til samløpet med Viskisbekken.
Dypenåga, Storsteinbekken og Sørelva tørrlegges nedstrøms inntakene.
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økte isproblemer på fjorden som følge av utbygging vil
få direkte følger for skipsbyggingsindustrien på Rognan.
Denne sysselsetter i dag totalt ca. 90 personer.
Fagrapporten
fra
Iskontoret
i NVE tilsier
ikke at en
kan vente vesentlig økning i sjansene for islegging av
fjorden i forhold til i dag. Om så likevel skulle bli
tilfelle, må kommunen, av hensyn til de næringer som
er avhengig av uhindret adgang til sjøen, ha sikkerhet
for at utbygger iverksetter nødvendige tiltak som
bygging av bobleanlegg eller isbrytertjeneste og forøvrig

forpliktes

til

å erstatte

alle

skader

oppsittere

og yrkesutøvere påføres.
Kommunen vil også kreve et isfond på 5 mill. kroner.
7,

Laksefiske
vannføringen
nedenfor kraftstasjonen
om vinteren
tilstrekkelig høy, kan en regne med at vassdragets
totale lakseproduksjon
stort
sett opprettholdes.
Ut fra
mulighetene for redusert eller forsinket oppgang
av fisk, samt vanskelige fiskeforhold p.g.a. blakking
av vannet, er det likevel noe usikkert om elvefangsten
vil holde seg på samme nivå som tidligere.
Holdes

Dersom kraftstasjonen blir kjørt ujevnt, f.eks. med
store døgn- eller ukevariasjoner i medhold av et
ugunstig

manøvreringsreglement,

vil

en

få

klart

negative

følger av reguleringen. Ved ujevn kjøring vil en i
forhold til uregulert tilstand få mindre produksjonsareal i elva for næringsdyr og ungfisk, en vil få
og sportsfiskeforholdene vil bli
hyppigere isgang
svært vanskelige. Ved rask og hyppig forandring av
vannstanden i dette forholdsvis flate elveleiet, må en
regne
med at en god del fisk
blir
stengt inne i lommer
langs elvebreddene og blir drept ved raskt synkende
vannstand.
nevnt
i forhandlinger
Saltdal kommune har som tidligere
krav
med Statskraftverkene fått gjennomslag for sitt
til manøvreringsreglement som bl.a. vil sikre jevne
Dette
vil
bidra
til
vassføringsforhold
om vinteren.
Reguleringen vil
i elva
blir
bevart.
at laksefisket
likevel føre til en ny og mer usikker situasjon i forderfor.
hold til før regulering. Kommunen forutsetter
at utbygger allerede under konsesjonsbehandlingen pålegges utsetting av smolt/yngel i tilstrekkelige
mengder til å opprettholde og helst forbedre Saltdalselva

som

lakseelv.
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V

KOMMUNENS KONSESJONSKRAV
Manøvrerin

sre

lement

Statskraftverkene
Det vises
Saltdalselva

til

Et restriktivt
krav
fra
Saltdal

OG BEGRUNNELSER
i

henhold

og Saltdal

til

FOR DISSE
avtale

mellom

NVE-

kommune

tidligere
vurdering
etter
regulering.

av

manøvreringsreglement
kommunes
side.

isforholdene

er

et

grunnleggende

forhandlinger
med NVE-Statskraftverkene
er partene
blitt
enige
om å anbefale
overfor
konsesjonsgivende
myndighet
at manøvreringsreglement,
slik
det fremgår
av pkt.
IV i avtalen
mellom
NVE og kommunen,
blir
fastsatt
som bindende
for
driften
av Kjemåga
kraftverk.
Kommunen viser
til
dette
punktet
i avtalen.

Anleg
for
Kjemavatn

selektiv

Det vises
til
forhold
etter

tapping

kommunens
regulering.

fra

vurdering

overflatesjiktet

av

de

i

klimatiske

Etter
regulering
vil
vi alltid
ha en isfri
elvestrekning
Ifølge
de issakkyndige
vil
denne
nedenfor
kraftverket.
være
av en lengde
3 - 20 km, alt
avhengig
av lufttemperatur,
nedbørsforhold
og vassføring
gjennom
kraftverket.
øvre
del
av Saltdal
har et typisk
innlandsklima.
Området
er nedbørfattig
(regnskyggeområde)
og gjennom-,
Følgelig
kan
snittlig
vintertemperatur
ligger
lavt.
frostrøyk
bli
et ikke
ubetydelig
problem
for
deler
av
den befolkning
som bor i denne
del
av dalen
enkelte
dager
i året.
Det må være en målsetting
å gjøre'negative
virkninger
av vannkraftutbygging
så små
./.

I brev
skriver

av 9.11.81
til
Siazskraftverkene

Saltdal
kommune
bl.a.:

miljømessige
som mulig.

(vedlegg

11)

"Når det
gjelder
tapping
fra
overflatesjiktet
i
Kjemåvatn,
vil
vi vurdere
hva som er den beste
tekniske
(og estetiske)
løsning
av dette
problemet.
Vi tror
for
tiden
ikke
at et tårn
etter
mønster
av
utenlandske
vannverk
er den gunstigste
løsning
i et
norsk
høyfjellsmagasin.
En mulig
løsning
kan være
å bygge
flere
konvensjonelle
inntak
i forskjellige
høyder.
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Vi er av den mening at med jevn kjøring av kraftverket
vinterstid og med inntak fra overflatesjiktet i
magasinet, vil ulempene knyttet til islegging og
frostrøyk nedenfor kraftverket bli minimale. I enkelte
tilfeller
vil
idet
magasinet
føringsvariasjoner

endog
utbyggingen
forbedre
isforholdene,
i høy grad
vil
utjevne
uheldige
vannnår vassdraget
er islagt."

Spørsmålet om selektiv tapping er omhandlet i pkt. V
i avtalen mellom Saltdal kommune og Statskraftverkene.
Siste

setning

i

dette

punktet

lyder:

"Hvis

NVE da

avslår å bygge et slikt anlegg, eller partene ikke finner
fram
til
kommunen
vilkårene."
Til
tross
nå å måtte
anordning

en avtale
i
seg å kreve

dette
spørsmålet,
forbeholder
tappeanlegget
pålagt
i konsesjons-

for
avtalens
pkt.
kreve
at utbygger
som omtalt.

V finner
pålegges

kommunen
å anlegge

allerede
tappe-

Et viktig
moment
for kommunen
er at nødvendige
fortid
at
undersøkelser
og planlegging
v il ta så lang
avklaring
neppe
vil
foreligge
i form av avtale
mellom
kommunen
og Statskraftverkene
før konsesjonsbehandlingen
i Stortinget.
Lokalbefolkningens
interesser
sikres
således
best
ved at pålegg
om tappeanordning
tas
inn i
konsesjonsvilkårene.
.

3.

Arlig utsettelse
sjøørretyngel

av

50 000

lakseyngel/smolt

og 50 000

i Saltdalselva

Saltdalsvassdraget
er blant
Nordlands
beste
lakseførende
vassdrag
og brukes
mye av befolkningskonsentrasjonene
Fauske/Bodø
i tillegg
til
bygdas
egne
innbyggere.
Elva
er lett
tilgjengelig
og har mange gode fiskeplasser.
Kraftverket
blir
liggende
øverst
i den lakseførende
strekning.
Når de reduksjoner
i utbyggingsomfanget
kommunen krever
blir
tatt
til
følge,
vil
vassføringen
bli
opprettholdt
innenfor
rammene av de naturlige
variasjoner.
De fysiske
forutsetninger
for å opprettholde
laksefisket
vil
således
være til
stede
også etter
regulering.
Imidlertid
vil
et hvert
inngrep
føre
til
en endring
av de naturlige
forhold,
og dermed også
usikkerhet
om virkningene.
Saltdal
kommunestyre
lakseyngel/smolt
og
Kommunen forutsetter
vurdert
av Direktoratet
henblikk
på å finne
gir
næringsgrunnlag
dette
finner
å måtte
akseptere
dette.

krever
årlig
utsettelse
av 50 000
50 000 sjøørretyngel
i Saltdalselva.
imidlertid
at årlig
mengde blir
for vilt
og ferskvannsfisk
med
fram til
hvilken
yngelmengde
elva
for.
Dersom
direktoratet
etter
foreslå
et annet
tall,
vil
kommunen
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Årl ig
som indeksreguleres

kr 100 000,-

Beløpets størrelse må ses i forhold til den skade utbyggingen påfører eksisterende sports-fiskemuligheter
Saltdal.
Kjemåvatn, som magasin ved reguleringen, antas å gå tapt
som fiskevann p.g.a. den store reguleringshøyden (34 m).
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk anser skaden
på fisket for permanent og urealistisk å rette opp ved
kultiveringstiltak.
Kommunen vil
derfor
ikke kreve at
Statskraftverkene

pålegges

å kultivere

dette

vannet.

I Lønselva
vil
vi få redusert
fiske
p.g.a.
stor
vassføringsreduksjon
mellom
inntaket
og samløpet
med
Viskisbekken.
Det samme gjelder
Kjemåga,
der det i dag
er enkelte
fiskeplasser
like
nedenfor
utløpet
fra
Kjemåvatn.

Kjemåvatn
er spesielt
Lønselva
er verdifull
gunstig
beliggenhet
å få fisk.

populært
som isfiskevann.
som sportsfiskeområde
og at det er forholdsvis

p.g.a.
enkelt

I avtale
med kommunen
har Statskraftverkene
forpliktet
seg til
å hjelpe
opp fisket
i Viskisvatna
som kompensasjon
for
tapt
fiske
i Kjemåvatn.
Hvorvidt
dette
vil
lykkes
i fullt
monn er vanskelig
å si i dag. Uansett
er det klart
at reguleringen
medfører
at et mye brukt
sportsfiskevann
og enkelte
elvestrekninger
reduseres
sterkt
i verdi.
Et tilskott
til
opphjelp
av fisket
som første
år setter
til
kr 100 000,-,
anses
derfor
som en rimelig
kompensasjon
for
den skade
av
som forvoldes. Effektiv bruk
disse
midlene
kan også bidra
tiI
at andre
kultiveringstiltak
innen
bygda
kan iverksettes,
slik
at det samlede
sportsfisketilbud
opprettholdes.
Ut fra
det
årlige
fall
i kroneverdien
kommune at tilskottet
indeksreguleres,
utbetalte
beløp
til
enhver
tid
har
som førsze

krever
slik

Saltdal
at årlig

samme relative

verdi

1 -1
JLEJLILIII.L.112_
1.5.12=
LI.T.111-1

i størrelsen
av næringsKommunen
tar
her utgangspunkt
fond
slik
de er fastsatt
ved de siste
større
statskraftkonsesjoner
samt i det
faktum
at Stortinget
viI
behandle
konsesjonssøknaden
for
Saltfjellet/Svartisen
tidligst
i 1984.
Ut fra
disse
forhold
må 15 mill.
kroner
anses
som et minimumsbeløp.
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Saltdal
kommune vil
peke på den gunstige
økonomi
som
Prosjektet er, ved siden
ligger
i Saltdalutbyggingen.
av Beiarnutbyggingen,
det gunstigste
i hele
Saltfjell/

Svartisområdet.
Saltdal kommune fremmer ikke krav om varige arbeidsplasser som kompensasjon for utbygging innen kommunen.
Heller

ikke

fremsettes

krav

om at

Statskraftverkene
forpliktes til å bygge administrasjonsbygg, lagerverkstedlokaler av permanent
og derved
fordyrende

og
art

som kommunen senere kan overta til næringsformål.
selve
utbyggingsforsøke å nytte
vil
i stedet
samt
fasen og de framtidige skatte- og avgiftsinntekter
fondsavkastningene
til
selv
å skape økt næringsaktivitet

Kommunen

i bygda.
Dette
forutsetter
av den minimumsstørrelse

imidlertid
et
framsettes

det her

næringsfond
krav om.

Saltdal
kommune vil
også peke på at kraftutbygging
i
de vestlige
deler
av Saltfjell/Svartisområdet
av mange
vil
oppfattes
som vanskeig
å forene
med de tradisjonelle
Også av denne grunn
brukerinteressene
i samme området.
på næringsfondet som
må en fastsette
en størrelse
og bygge
videre
ut
setter kommunen i stand til å stkre

eksisterende næringsutøVelse innen kommunen.

6.

Landbruksfond på 5 mill. kroner
Formålet
med fondet
er i første
rekke
iske
skadevirkninger
soM kraftutbyggingen
vassdraget
kan påføre
landbruksnæringen.

å oppveie
økonomi SaltdalsFondet
kan

bl.a. danne grunnlag for alternativ næringsvirksomht
som kan hjelpe til å oppveie inntektstap som utbyggingen
kan

7.

påføre

landbruket

i

Lt21.12211:1/-1......ionapå i mill,

de utsatte

områder

av dalen.

kroner

Saltdalutbyggingen
vil
foregå
i et område som,i
dag
nyttes
til
reindriftsformål.
Kommunen har i forrige
kapittel
gitt
uttrykk
for sitt
syn på de følger
inngrepet
vil
ha for reindriftsnæringen.
Saltdalutbyggingen
forusetter
moderate
naturinngrep,
men kan likevel,
med mindre
nødvendige
kompensasjonstiltak
pålegges
iverksatt
fra utbyggers
side,
føre
med
seg en del negative
virkninger
for næringen.
Dette
gjelder
ikke minst
i anleggsfasen
og de første
år etter
utbygging,
da det muligens
vil
bli
nødvendig
å legge
om driften
på visse
felter.
Det er viktig
at yrkesutøverne
holdes
økonomisk
skadesløse
i denne perioden
samt sikres
årlige
kapitaltilførsler
for å støtte
opp
om næringsveien
etter
utbygging.
Dersom
reindriftsnæringen
under
konsesjonsbehandlingen
fremsetter
krav om fond større
enn 1 mill,
kroner,
dette
også
være kommunens
krav.

vil
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8.

Isfond

i tilfelle

påviselige

skadevirkninger

på 5 mill.

kroner
Som foran
påpekt
er en av Saltdals
viktigste
næringsveier,
skipsbyggingsindustrien,
direkte
avhengig
av
fri
adkomst
til
sjøen.
Denne
virksomheten
sysselsetter
i dag omlag
90 personer
på Rognan.
økte
muligheter
på skipsbyggerienes
negative
følger

for

islegging
av fjorden
bygg og anlegg
p.g.a.
denne
næringsgrenen.

for

Det viser
seg dessuten
ved utbygginger
at islegging
vil
kunne
påføre
skader
har
dårlig
rettsbeskyttelse.
Videre
at det kan være aktuelt
med fellestiltak
karakter
når man får
se virkningene
Saltdal
Båtbyggerforening
kommende
tilfelle
opprettes
fjorden
og omegn.

har
et

samt
is,

skader
vil
ha

av denne
karakter
på interesser
som
viser
erfaringer
av forskjellig
av utbyggingen.

krevd
at det for påisfond
for
Saltdals-

Med de problemer
en eventuell
islegging
av Saltdalsfjorden
vil
få,
vil
kommunen
hevde
at kravet
om isfond
er berettiget.
Fondet
må være
av slik
størrelsesorden
at det virkelig
monner
og kreves
fastsatt
til
5 mill.
kroner
fra
kommunens
side.
Den stadig
ytelser
som

vedvarende
kommunene

inflasjon
har
mottar
gjennom

ført
til
at de
fonds
fastsatt
som del av konsesjonsvilkåreneved vannkraftutbygginger,

raskt reduseres i reell verdi. Dette er urimelig, da
kommunene som er tilkjent fonds på sikt ikke mottar
ytelser
i den størrelse
som intensjonene
bak fondsfastsettelsen
tilsier.
De som tjener
på dette
er de
betalingspliktige.
Samme betraktninger
kan gjøres
gjeldende for konsesjonsavgifter
der det i dag går urimelig
lang
tid mellom
hver gang justering
kan foretas.
Saltdal

kommune

krever

ut

fra

dette

at

det

for

samtlige

_

fonds som blir fastsatt i konsesjonsvi.lkårene, blir
tatt
med bestemmelser
foretas.
9.

Konsesjonsavgifter
Saltdalutbyggingen
meget
gunstig
lig
kraftmengde

indeksregulering

om at

på

kr

30,-

pr.

skal

nat.hk.

er som tidligere
nevnt
et
prosjekt.
Utbygger
vil
sikres
til
en lav pris
pr.
kW.

økonomisk
en betyde-

Utbyggingen
vil
foregå
i et dmråde
som er lett
tilgjengelig
for
almenheten
og der det
således
er mange
Samtidig
vil
kraftverkets
andre
brukerinteresser.
beliggenhet
øverst
i hoveddalføret
føre
til
betydelig
usikkerhet
blant
de deler
av bygdefolket
som har sitt
liv
og virke
i dette
området
med tanke
på virkningene
av reguleringen.
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Kommunen vil
også vise til
at NVE-Statskraftverkene
ved andre utbygginger
har påtatt
seg slike
forpliktelser,
selv om de ikke kan nyttiggjøre
seg vegen direkte
ved

selve utbyggingen.
Når slike tilskott
likevel
er gitt,
er dette nettopp som en kompensasjon for skader utbyggingen medfører.
Dette vil gjelde i dette tilfelle.
Spørsmålet om bygging av veg til
Skaiti
i forhandlinger
mellom Statskraftverkene
kommune. Avtalens pkt. XI lyder:

er tatt opp
og Saltdal

" NVE er innforstått
med at de ulemper som påføres friluftsområdene
i området Lønsdal - Kjemåvatn, kan
kompenseres ved å åpne nye friluftsog rekreasjonsområder ved bygging av ca. 5 km veg fra Storgraddis
til
Skaiti.
NVE kan ikke på nåværende tidspunkt
i
saken gi noe tilsagn
om tilskudd
til
slik veg.
Partene er enige om at kommunens krav om tilskudd
til
slik veg må bli å avgjøre av konsesjonsmyndighetene.
Ny veg til
Skaiti
antas å koste 15 - 20 mill.
kroner.
Saltdal
kommune krever ut fra dette at tilskuddet
fastsettes til
minimum 5 mill.
kroner.
Tilskudd
på kr 1 250 000, - til
forsamlin:
slokale
og
kr 100 000, - til
årlise
driftsutgifter
i anleggsperioden
Det vises

til

vassdragsreguleringslovens

§ 12 punkt

4.

Mellom Statskraftverkene
og kommunen er det inngått
avtale
om at kommunen skal stille
forsamlingslokaler
til
disposisjon
for NVE i den utstrekning
behovet
tilsier
det.
Det forutsettes
at kommunen til
utbedring
og drift
av forsamlingshus
ved konsesjonsvilkårene
blir
tilstått
bidrag
på linje
med hva som er vanlig
ved liknende
utbygginger.
Kommunens krav

er å oppfatte

Årlig
tilskudd
på kr
geistlige
tjenester
Det vises
punkt 4.

igjen

Kommunens krav

som minimumsbeløp.

100 000, -

i anleggstiden

til-vassdragsreguleringslovens
er på kr

100 000, -.

til
§ 12

Ytterligere
opplysninger
vil
kunne
føre til.nye eller
endrede
krav
fra
kommunens
side,
og kommunen
forutsetter
som selvsagt
at den på ethvert
trinn
av saken
kan komme med tilleggsuttalelser
og krav
så lenge
saken
ikke
er endelig
agjort.
Det kan bl.a.
hende
at
uttalelsen
fra
fylket,
Statskraftverkenes
syn på nær-
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værende uttalelse og andre forhold kan betinge tilleggsuttalelser fra kommunens side. Kommunen forutsetter
derfor at den på sin side får gjenpart av andre uttalelser i saken før hovedstyret sluttbehandler søknaden.

Dette
gjelder
kommentarer

spesielt
Statskraftverkenes
nærværende
uttalelse."

til

eventuelle

II
Mellom
avtale

NVE-Statskraftverkene
og Saltdal
for utbygging
av Saltdalsvassdraget:

h
,

kommune er

det

inngått

AVTALE

I forbindelse
med at Statskraftverkene
har søkt
reguleringstilltalese
for utbygging
av Saltdalsvassdraget
(Kjemåga)
er det mellom
Norges
vassdragsog elektrisitetsog Saltdal
vesen,
Statskraftverkene
- heretter
kalt
NVE
inngått
kommune - heretter
følgende
avkalt
kommunen
tale:

I

GENERELT

Saltdal kommunestyre har imøte

18.06.82 enstemmig for-

langt
at pypenåga
og Storsteinbekken
skal
forbli
uregulerte.
Det er således
en ubetinget
forutsetning
for gyldigheten
av denne
avtalan
at pypenåga
og Storsteinbekken

blir tatt ut av utbyggingen.
Under denne
forutsetning
blir
avtalen
dag tillatelse
til
vassdragsregulering
gitt
og NVE aksepterer
tillatelsen
og
satt
for denne.
Avtalen
er
spørsmål
en
mål som er
es i senere
reguleringssettes
ved

gjeldende
fra den
og utbygging
blir
de vilkår
som blir

ellers
ikke.fullstendig
for Løsing
av alle
de
utbygging
reiser.
Den omfatter
bare de spørsutrykkelig
nevnt.
Andre spørsmål
må enten
løsav
serskilte
avtaler
eller
under behandlingen
og utbyggingssøknaden
og de vilkår
som fasttillatelsen.

Blir
det ikke
gitt
tillatelse
til
statsregulering
og
bygging,
og avtalen
således
blir
uten
virkning,
skal
NVE dekke
de ekstra
utgifter
som kommunen ikke ville
tatt
på seg om planen
og søknaden
ikke hadde
foreligget.

II
1

utdog

ha

KONTAKTUTVALG
Fra et tidspunkt
partene
senere
blir
enige
om, dog
senest
fra det
tidspunkt
tillatelse
til
statsregulering og utbygging
foreligger,
et
skal
det opprettes
kontaktutvalg
mellom
NVE og kommunen.
skal
Hver part

slik
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V

SELEKTIV TAPPING

NVE er innstilt
på å bygge anlegg
fDr selektiv
tapping
av
de øvre vannlag
i Kjemågamagasinet
for å bedre forholdene
vassdraget
etter
utbyggingen.
NVE forplikter
seg til
å
foreta
temperaturmilinger
av de forskjellige
vannskikt
i
Kjemåvann vinteren
1982 - 83 og sommeren 1983 og vil ar beide videre
med prosjektering
av slik tappeinnretning
for den andelige
vurdering
av om innretningen
skal bygges.Det
skal innhentes
uttalelse
fra Direktoratet
for
Vilt og ferakvannsfisk
og Iskontoret
om nytten
av et
slikt
tapptanlegg.
Når diase uttalelsene
foreligger,
akal
partene
på ny drøfte
spørsmålet
om et anlegg
for selektiv
tapping
skal bygges.
Hvia NVE da avslår
å bygge et slikt
anlegg,
eller
partene
ikke finner
fram til en avtale
i
dette
spørsmål,
forbeholder
kommunen seg å kreve tappeanlegget
pålagt
i konsesjonsvilkårene.

VI

KULTIVERING AV VISKISVATNA

NVE er villig
til
etter
mermere retningslinjer
fra Direk
toratet
for Vilt og ferskvannsfisk
å hjelpe
opp fisket
i
Viskisvatna
eller
etter
nermere avtale
årlig
å dekke
kostnadene
ved slikt
arbeid.

VII FLYTTING AV SALTDAL JEGER- OG FISKERPOREN/NGS HYTTE
VED KJENÅVATN
NVE påtar seg etter
nermere avtale
å bøkoste
utgiftene
ved flytting
av Saltdal
Jegerog fiskerforenings
hytta
sted ved Nedre
ved k'emåvatn til nermere påvist
Viskisvatn.

VIII

YNGEL OG SETTEFISK FOR UTSETTING

I den utstrekning
NVE etter
pålegg
eller
smrskilt
avtale
skal sette
ut yngal og/ellez
settefisk
av ørret,
sjøørret
eller
laks innen Saltadal
kommunes grenser,
vil NVE gå
til
innkjøp av dette
fra klekkeri
på Rognan. Forutsetningen er at fisk
til utsetting
fra klekkeriet
er godkjant av Direktoratet
for Vilt og ferskvannsfisk
og at
klekkeriet
leverer
fisken
til konkurransedyktige
priser.
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IX

RENSEANLEGG PÅ WNSDAL

NVE
skal
på LønsdaI,
med anleggsforlegning
I forbindelse
utskal
Anlegget
på stedet.
et kloakkrenseanlegg
bygge
som et perog bygges
senere
avtale
nermere
etter
formes
av forurensgodkjennes
skal
anlegg
Dette
anlegg.
manent
drii ar,leggstiden
Det skal
i Nordland.
ingsmyndigheten
den
dersom
kommunen,
skal
utbyggingen
ves av NVE. Etter
vederlagsfritt.
anlegget
å overta
til
ha rett
det,
ønsker
seg
påtatt
ikke
avtalen
har ved denne
Statskraftverkene
anlegget
å drive
til
etter anleggstidens slutt.
noen plikt

X

LOKAL STRØMFORSYNING FRA KJEKAGA KRAFTVERK

og transformator
med linjer
22 kv-enlegg
Det nødvendige
i Øvre
anleggsdriften
til
av hensyn
som NVE må bygge
av
for uttak
på telpasning
med tanke
bygges
skal
Saltdal,
og for
forsyning
sivile
den lokale
til
kraft
elektrisk
tilbli
som kommunen måtte
av konsesjonskraft
levering
kommunen krever
i den utstrekning
skal
anlegg
Disse
delt.
anleggskommunen etter
til
vederlagsfritt
det overdras
slutt.
tidens

XI

BYGGING AV VEG TIL SKAITI

frisom påføres
med at de ulemper
NVE er innforstått
libnsdal tmhåzvatn, kan kompeni området
luftsområdene
ved
og reKreds:)osområder
åpne nye friluftsved å
seres
NVE
SKaiti.
til
Storgraddis
5 km veg fra
av ca.
bygging
om
gi noe tilsagn
i saken
tidspunkt
Kan iKke på nåverende
om at kommunens
er enige
Partene
veg.
slik
til
telskudd
av konseå vgjøre
veg må bli
slik
til
krav om tilseudd
sjonsmyndegnetene.

XII

FORSAMLINGSIOKALE

disposisjon
til
forsamlingslokaler
Kommunen kan stille
Det foruttilsier.
behovet
for NVE i den utstrekning
av forsamlingsog drift
utbedring
at kommunen tiI
settes
på linje
bidrag
tilstått
blir
hus ved konsesjonsvilkårene
Det sanne
utbygginger.
ved lignende
med hva som er vanlig
betjening.
geistlig
til
bidrag
gjelder
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XXIV

FORBEHOLDFRA NVE

i eget
utbyggingen
Dersom NVE ikke kommer til å forestå
om at
ta forbehold
må NVE for pkt. XIV, boliger,
regi,
av NVE. Avtale om
bygget boliger
ikke blir
det kanskje
i pkt. XVI må
Rica Høyfjellshotell
bruk av Polarsirkelen
tas opp med entreprenøren.

XXV TVISTER
av denne avtalen,
om fortolkningen
i tvist
Kommer partene
part oppHver
voldgift.
ved
avgjøres
tvist
skal slik
oppformannen
og
voldgiftsretten
av
nevner et medlem
blir
partene
mindre
med
Salten
i
sorenskriveren
av
nevnes
formann.'i
være
skal
som
enige om hvem

vedr. Saltfjell/
Nordland fylke avga innstilling i konsesjonssaken
den 1. og 2. mars 1983.
Svartisprosjektet i fylkestingsmøte
Av Fylkesrådmannensframleggfor fylkestingetgis nedenfor utdrag som i særlig
men det er også i noen
grad har tilknytning til Stor-Glomfjord-prosjektet,
grad tatt med enkelte avsnitt som berører vurderingsgrunnlagetfor hele Saltfjell/Svartisen-prosjektet.
Inn1edningsvissies at det samlede sakskomplekser drøftet og bearbeidetav
en styringsgruppebeståendeav:
Age Danielsen,fylkesrådmann
Erling Vindenesjr., tidl. kommunalsjef
Jan Hveding, tidl. energikonsulent
Roar Blom, fagkonsulent,komm. avd.
Svein Karlsen, fagkonsulent,komm. avd.
Kapittel 2 og 3 om kraftproduksjon og vassdragsvern i Nordland innleder framlegget slik:

Beregnet

produksjonsevne

industri

Nord-Trv)ndelag Elvelk
Kommunale

og interkommunale

selskaper

i Nordland

Sum

pr. 1.januar

er som følger:

Statskraftverkene
Privat

basert på vannkraft

fylke 10.540 GWh fastkraft

er for Nordland
Eierforholdene

for elektrisitet

6.840 GWh ca.

65 %

1.240 GWh ca.

12 %

225 GWh ca.

2 %

2.235 GWh ca.

21 %

10.540

GWh

100

%

1981.
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Engrosomsetningen

i fylkeL ivaretas

av tre fylkesomfattende

selskaper:
Helgeland

Kraftlag

A/L

A/S Salten Kraftsamband
A/S Nordkraft

HelgelEmd
d.v.s.

Kraftlag

A/L er et vertikalt

at selskapet

forsyningen

har ansvaret

i sitt område.

integrert

selskap,

både for engros-

De to øvrige

og detalj-

selskapene

er i dag

rene engrosselskaper.
Egendekningen
produsert

for engrosselskapene,

d.v.s.

kraft i forhold til forbruket

Salten Kraftsamband

er selvforsynt.

ningen er 100 % og selskapet

minnelige

Det betyr

er således

pliktelser
ranser

ikke avhengig
Kraftlag

mens egendekningen

er bare ca. 65 %i

til kraftintensiv

ning er i underkant
A/S Nordkraft

det selskapet

industri.

lig forsvning
sterkt
kraft

omlag

avhengig

65%.

for-

har endel

leve-

egendek::

A/L og

med henholdsvis
Samlet

eaendekning

Dette betyr

for alle

for alminne-

at selskapene

er

av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene

som produseres

Det totale

til den al-

Kraftlag

må altså kjøpe fastkraft

er midlerc

A/L har en

A/S Nordkraft's

av 50 %. Helgeland

i Nordland

av

for de totale

ca 35 % og ca 50% av sitt fastkraftforbruk.
selskapene

at egendek-

på ca. 80 % for sine forpliktelser
forsyning,

av egen-

er svært ulik. A/S

å kjøpe fastk::Taftfra andre. Helgeland
egendekning

andelen

-

i Nordland.

forbruk av elektrisk

kraft innenfor

Nordland

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

som omfatter

kategorien

husholdninger,

alminnelig

jordbruk,

småindu-

stri etc. Alt forbruk som ikke regnes til kategorien
intensiv

industri,

regnes til kategorien

ing. Den kraftintensive

industrien

alminnelig

i Nordland

kraft.

fylke er fra naturens

Som tidligere

på

ca.

10.500

Ennå har vi omlag like store ressurser
bygge

ut alt.

i fylket.

side rikt på utbyggbar

nevnt er det hittil

kraft med en produksjonsevne

forsyn-

står alene

for ca. 62 % av det totale elektrisitetsforbruk

Nordland

kraft-

bygget

vann-

ut vann-

GWh fastkraft.

igjen dersom vi vil

TABELL 1: GJENVÆRENDE VANNKRAFT I NORDLAND

( 1.1.81 )

1981

1982

1983

1981

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1995

2000

2

327

387

693

693

693

743

1073

1243

1384

1635

1635

15

121

121

121

121

121

121

501

3395

4299

8

28

28

28

186

232

232

232

352

1892

27

53

53

863

2109

1453

1649

2170

6245

Konsesjongitt
Konsesjonsøkt
Foreslått
Restpatensiale
Su

2

327

410

842

842

842

1050

9935
•
-

Isvann

>
"(;.;
.n

cv
c
n

Sorfjord
Sildvik

* Sjonstå

.‘p
o

Faulevann
*Sjonstå

ble gitt konsesjon

i 1981.

KObbelv
Kobbelv
Fagerv.
Visten

Kobbelv
Stor-Gl.fjord

C)

TABELL 2:

KRAFTBALANSEFOR NORDLAND. (mars 81)

1981

1982

1983

1984

Alm. forsyning

3380

3580

3790

Kraftint. ind.

5644

5643

9024

+ "ny tildelin
. Sum behov 1 + 4

. Sum behov 1 + 2

4.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1995

2000

39854 4190

4370. 4535

4700

4865

5035

5790

6550

5641

5640

5638

5637

5629

6247

8820

8820

8820

9223

9431

9625

9828

5644

5643

5641

5640

5638, 5637

9024

9223

9431

9625 • 9828

5634

10007 10169 10329 11112 13855

14610 15370

Kraftint. ind.
nåv. tilgang

.

Til9an9

1)

5634

5629

5624

6237

6237

6237

10007 10169 10329 10489 11272

12027 12787

10542 10867 10950 11382 11382 11382 11590 11993 12189 12710

16785 20475

Fysisk bal.
6 - 3

1518

1644

1519

1757

1554

1375

1421

1664

1077 _ 1j.
j L.

2175

5105

1518

1644

1519

1757. 1554

1375

1421

1664

1700.i 1438

4758

7688

Fysisk bal
6 - 5

1) Av dette tilhører 203 GWh Nord-Trøndelag.
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KAP.

3.

VASSDRA(VERN

I NORDLAND.

Av va,s(2rag/de1v;issdrag som ikke kan nyttes

til kraftprodukE;jon

har vi tre hovedgrupper:
Delvassdrag

som inngår i områder

vernet etter naturvern-

loven.
Vassdrag

sikret moL kraftutbygging.

vernede

Gruppe

består

Børgefjell

vassdrag.

av de delvassdrag

nasjonalparker.

av høyfjell

og følgelig

er vernet.

Nevnte områder

ttt

li vassdrag

mot kraftutbygging
utnyttbart
draget

sammen 109 GWil midlere

Det gjelder

ellers

få og beskjedne

av 5 vassdraq

hører verneperioden
vassdrag

Terråkelva

i 1985.

t,angvatnet
Valnesvassdraget
Elvegårdselv

lovlige

(Brønnøy)

av verne-

fra kraftutbygging

består

årsproduksjon:
442

"

29

"

29

"

562

opp-

denne gruppe

(Rana)

(Narvik)

vass-

dokumenterte verdier.

62 GWh

(Bindal)

inngrep

10-årsvernedevassdrag

I Nordland

,(Bodø)

ingen lov-

Dette er dessuten

skulle unntas

med antatt midlere

Lomsdalsvassdraget

(Fauske) med til-

som under behandlingen

For samtlige

en 10-års periode.

Sum

som stopper

1 og II ble bestemt

Herring/usta-vass-

Der finnes

til de øvrige 9 vassdrag.

drag med

følgnde

er det ved-

skal være sikret

- Willumsvatn

årsproduksjon.

hjemler eller direktiver

Gruppe c) består

med et potensi-

II for vassdrag

i Nordland

(Vefsn) og Skuortavatn

planene

utbyggbart

(gr,::ppeb). Av disse har kun to økonomisk

kraftpoLensiale.

i tilknytning

er delvassdraget

årsproduksjon.

ver.neplan I og verneplan

at tilsamm2n

stort sett

øvre deler som

vassdrag

funnet økonomisk

ale på ca. 100 CWh midlere
Ved

består

er det vassragenes

Av denne gruppes

i Rago nsjonalpark

,3om ligger innen Rago og

GWh
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ut. For å illustrere

kommet forskjellig
sammenligning

pr.

nabofylker.

og Nordlands

i en del fylker pr.

fordeling

Tabell. 3 Vannk aftressursenes

er ajou

Tabellen

på NVE's materiale.

1981 og bygger

1.januar

dette tas her med en

landets tre store vannkraftressursfylkeri

mellom

landsgjennomsnittet

ført

har de ulike deler av landet

ut fra vassdragsvern

Vurdert

1981 i GWh midlere 'i-sproduksjon.
oversikt over nyttbar vasskraft,1.1.81)

1.januar
(NVE's

Område

Varig og
10-års
vernet i %

10-års
vernet

Varig
økonomisk
utnyttba-rt vernet

14,1

167.201

11.438

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

5.140

119

1.433

30,2

4.684

1.132

673

38,5

2.690

632

193

30,7

Norge

Nord-Trøndelag
,

Troms
Finnmark

U

gjenværende
i de større
"Brukerinteresser
Basert på en utredning
fylkets behandfor
utarbeidet
i Nordland",
vassdrag
ikke utbygde
ling av konsesjonssaken, uttales om Saltdalutbyggingen (kap. 4):
"Saltdalutbyggingen
(577 GWh) •"

hører

med

til

de

sterkt

prosjekt-

konfliktfylte

er.

Av kapittel 6
kulturverdier

konsekvenser
- siteres:

for

og

friluftsliv

kjente

og

natur-

Sailtda1sprojektet:
Overføring
naturreservat

av

vallt,jernbeken
kommer

gjennum

i k1a'r konflikt

Semska

Stødi

med reservatets

formål.
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siteres:

Fra kapittel 8 - konsekvenser for landbruket

1 Saltdal
ti

og smrlig i Beiarn vil de planlagte

føre til en ganske botydelig

senking

reguleringer

av vårflommen.

Denne

varer 2-3 uker i juni-juli
børsfattig
behov

og faller ofte sammen med en nedI denne perioden har vegetasjonen stort

periode.

for vann.

Det er srlig
flomtoppen

for de høyere

kan ha betydning

-tive virkning
rede behov
forbedres

arealer med tynt finsandlag
i den kritiske

vil slå sterkere

for vanning
ved

ut i tørkesommer.

vil vanligvis

i "mottakerfjorden".

forandringer

regulering

er dårlig

Tromsø

ut

over

andring

Dette kan være en hindring

i fjordsystemer

undersøkt,

undersøkelser

metoder,
det

Foreløpig

etter vannkraft-

og er gjenstancl for faglig

som

kunne

foreligger

være

i

i norske

Som fremgår

undersøkelsesprosjekt

på temaet.

het med store vasdragsreguleringer

1/

som indikerer

farvann

for-

på grunn av vassfra Fiskeri-

Havforskningsinstitutt

(se referat

klarlagL.

planktonproduksjonen

av uttalelser

Fiskeridirektoratets

og Fiskeridpartementet

fant ikke med de

naturlig.

det ikke materiale

i fiskeproduksjon

direktoratet,

i Skjomen

variasjoner

dragsreguleringer.

nærmere

føre til forverrede

og uenighet.

museums

benyttede

siteres:

av fiske.

Biologiske
diskusjon

Noen arealer

grunnvannsenking.

En vassdragsregulering
for utøvelse

Den nego.-

Det er alle-

der det er tynt finsandlag.

Fra kapittel 9 - konsekvenser for fiskeriene

isforhold

perioden.

at

herfra),

Det manes

foreslås

et

til forsiktig-

før disse forhold er
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Nordland
fylkesting
fattet
i møte 1. - 2. mars 1983 flere
parallelle
vedtak
i saken.
Det gjengis
her vedtakene
i sak 2/83 og
13/83,
mens sak 1/83 (Brukerinteresser
i de større
ikke utbygde
vassdraq i Nordland) og sak 3/83 (Verneplanen) b1ir omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
Sak 2/83:
Konsesjonssøknad
isen.
Bare Saltdal-prosjektet

/

1.

Nordland
for

fylkesting

for

har

Statskraftverkene

behandlet
sin

for vannkraftutbygging
sak er nært

kraftuthygging
i Saltfjellet/Svarter tatt
med her.
Vedtak:

knyttet

NVE-Direktoratet

søknad

om konsesjonsbehandling

i Saltfjellet-Svartisen.
til verneplan

Denne

for Saltfjellet-

Svartisen.
Fylkestinget

har derfor

gitt

disse

to saker

parallell

behandling.

Nordland

fylkesting

kraftutbygging

ønsker

og andre

en

store

i Saltfjellet-Svartisen.
gjøres

ut

fra

en

kraftpotensiale
til

Ut

sak

fra

avveining

bruker-

og verneinteresser

Disse

avveininger

helhetsvurdering
i

fylket.

av

Det

mellom

må også

gjenværende

henvises

i

den

vann-

forbindelse

1/83.

forutsetninger

om de

kraftutbyggingen
4/83),

rimelig

tilrår

omfanget

økonomiske

fordeler

i Saltfjellet-Svartisen

Nordland

av

(se

fylkesting

følgende

sak

angående

av en kraftutbygging:

Melfjordutbyggingen

(

Stor-Glomfjordutbyggingeu

(

Beiarnutbyggingen

Saltdalutbyggingen.
tjernbekken
sjektet

Dypenåga.

anbefales
tilrås

behandling
ene.

vernet.

utsatt.

byggingssammenheng
av

Den

Vassdraget
i

samlet

Storsteinbekken

forbindelse
plan

for

øvrige
vil
med

forvaltning

og
del

bli

Svangs-

av

pro-

vurdert

i

fylkeskommunens
av

vannressurs-

ut-
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initiativ i den forbindelse har min fulle støtte.
Med hensyn til den langsiktige økonomiske avkastning
vurdering
min
etter
bør
kraftutbyggingsprosjekter,
distriktene.
tilfalle
grad
verdiskapningen i betydelig

av

gir
Jeg anser det nødvendig at en i Saltfjell-Svartisområdet
plass for både en betydelfg vannkraftutbygging, og et
betydelig områdevern etter naturvernloven.
Etter en helhetsvurdering av konsesjonssøknaden m/bilag og
ukastet tfl verneplan, de ullke faginstansers uttalelser og
den lokale og regfonale høring begge disse saker har hatt,
vil jeg gi følgende tilrådning:
Saltdalsutbyggingen:
Utbyggingen er kontroversiell i forhold til reindriftsfrilufsog nasjonale
regionale
næring/reindriftskultur,
Landbruk og
livsinteresser, og naturverninteresser.
resipientforhold berøres også.
Politiske og faglige organer har tidligere påpekt behovet
for og betydningen av å sikre et større helt vassdrag som
De to
type- og referansevassdrag av noen størrelse.
Saltdalsog
(Storåga)
aktuelle vassdrag Beiarvassdraget
Beiarvassdraget har
vassdraget må vurderes mot hverandre.
de største naturvitenskaplige verneverdier, har betydning
for reindriftsnæringen og for friluftslivsaktivitetene
er
De største kraftutbyggingsinteressene
området.
Stor-Glomfjord(både
imidlertid knyttet til Beiarvassdraget
utbyggingen og Beiarutbyggingen).
Jeg vil derfor for å få en samlet vurdering av de verneverdige gjenværende vassdrag i området, tilrå at Saltdalsvassdraget overføres til vurdering i forbindelse med
"Samlet plan for forvaltning av vannressursene."
tilfelle det skulle bli gitt konsesjon for utbygging vil
jeg frarå overføring av Dypenåga, Stcrsteinbekken og Svangtjernbekken til Kjemåvatn.

Beiarnutbylginaen:

(

Stor-Glomfiordutbyaging.en:

(

(
Meifiordutbylginlen:
_
_
Generel t
Jeg har i det ovenstående i hovedsak holdt meg til de store
M.h.t. lokalisering og
linjer vedrørende utbyggingene.
utforming av anleggsveier, anleggsområder, massetak/-deponi
og andre inngrep vises til de vedlagte høringsuttalelser.
Jeg forutsetter

å få anledning

tfl å komme

tilbake

med

mer
og andre
av disse
på og vurderinger
synspunkter
etter at hovedi utbyggingssammenheng
spørsmål
detaljerte
om omfaget av
styret i NVE har avgitt sin tilrådning
utbyggingene:(
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Nordland

har behandlet

fylkesfriluftsnemnd

Fra vedtaket

saken

11. juni

1981.

det som er sagt om Saltdalutbyggingen:

siteres

Ad..Sa.ltdal3utbyggingen.

Den omsøkt.e

overføring

Saltdal

gripe

vil

Stødi

naturreservat.

respekt

for

foreliggende

vest

verdi

føring

av

Dypenåga

t11

område

for

for

DypenåGa

i. tråd
av

med

kan

rådet.

brukte
Den

på

det

større
enn

at

og

man

i'Dypendalen
med

forskning.

verdien
i

hva

overføringen

særlig

av

En overføring

er

overføring

avsetninger

beitemuligheter

Semska-

tale.

og

redusers

vil
anbefaler

Nordland

derfor

et

disse

godt

stor

En over1,tur-

av Dypenåga

s
ets

vil

av

til

kanogså

produksjons-

få

for

den

etter

overførin

naturvernloven

tilrådin

Kjemåvatnet
i

ved

vil

behandlin

en

reindrift

ødelegge

det

Saltfjell/Svartisenom-

virkning

negativ

i dette-mye brukte jaktområdet.
den'omsøkte Saltdalsutbyggingen
i kjerneområdet

imot

innstilling.

fritidsfiske

også

sterkt

vern.

F lkestin

regulering
vatn

za

istedet

Saltf'ell/Svartisenutval

mest

en

til

'elg.

og

Den om-søkte

komme

undervisning

betydelig.

Fylkesfriluftsnemnda
av

veftte
mener

Kjemåfjellet

vil

reduserte

slik

områder

kvartærgeologiske

både

dokumentene
føre

for

dokumentert

faglig

kunne

en

naturfredede
ikke

i

synes

Fylkesfriluftsnemnda

I -dalpartiet
det

burde

Rana

forholdene

planlegger

Man

Svangstjernbekken

er

i

fra

Fylkesfriluftsnemnda

opplever.

av

inn

2t konsesjonssøker

et

her

Svamgstjernbekken

forstyrrende

naturreservat.

merkelig
i

av

for

småviltbestanden

Det samlede inngrep ved
ansees å gripe sterkt inn
som

drives

i

Saltfjellet

i dag. Dette gjelder både neddemming av vinterbeite, opphør
av elvenes gjerdeeffekt, ødelegging av samleområde og annet.
Den faglige vurdering
med de inngrep

som allerede

å drive ei velordna
framtida.'

konkluderer

med at en utbygging

eksisterer

reindrift

sammen

vil gjøre det'umulig

i området Semska-Kj.emåvatn i

1130

for lakseproduksjon ovenfor
er

verket

kraftverk

å se hvordan man skal

betydelige

unngå

kunne

er

planene

fra

Ut

kjøres.

av

avhengig

grad

stor

i

virkninger for laksen ved en eventuell kraftut,

negative

#

bygging..,

dalen.

og nedover
Det

synes

vil

få

fjorden.

og

elva

i

isforholdene

uklart
negativt

virke

dalen.

i

jordbruket

på

vil

regulering

omsøkte

den

grad

stor

er

det

også

Saltdals-

av

deler

indre

synes

Fylkesfriluftsnemnda

utbygging

eventuell

en

virkninger

hvilke

uklart

på

hvor

utløp

kraftstasjonens

fra

15 km

ca.

på

lengde

en

i

blemer

frostrøykpro-

betydelige

forventes

lokalkiimaet

Angående

inn

eventuelt

vanskellg

det

og

usikre,

kraft-

Nedenfor

kraftverket.

virkningene

et

hvordcn

grunnlaaet

redusere

sterkt

vil

regulering

Den omsøkte

lakseelver.

beste

Nordlands

av

en

dag

i

er

Saltdalselva

at

fraråde

ovenstående

fra

ut

vil

Fylkesfriluftsnemnda

32.1911.1151=1.:.''
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at

Etter

for

målene
friluftsliv

som

har

med

økonomiske
bli

og naturvern

Vil

tidspunkt

til

støttetiltak
tatt

opp

til

i verk

settes

som bør

tiltak

dette

På

skadene.

å minske

og

inngrep

og andre

reglement

til

manøvrerings-

minstevannføringer,

kraftlinjer,

riggområder,

retten

vegbygginger,

aktuelle

omkring

spørsmålene

til

tilbake

å komme

seg

fylkesfriluftsnemnda

forbeholder

foreligger,

interesserte

og andre

kommuner

fra

uttalelsene

også

spørs-

viltstell,

vurdering,u

/1fra Tromsø Museum,
av 25. februar s.å.
merknadene
kulturfaglig

må man
hold.

av 24. juni 1983 uttalelse
samisk-etnografisk og arkeologisk avdeling Departementet uttaler at på hakgrunn av disse
i hrev

oversender

Miljøverndepartementet

være

innstilt

på

betydelige

etterundersøkelser

på
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Tromsø

Museums

uttalelse

har

slik

konklusjon:

Det er på nåværende stadium derfor vanskelig å vurdere utbyggingsplanene i forhold til de ulike kulturverninteresser.
Vi kan imidlertid fastslå at planene vil berøre interesseområder
synspunkt - områder
både fra samisk-etnografisk
og arkeologisk
hvor det i enkelte tilfeller aldri er foretatt systematiske
registreringer. En kan derfor konkludere med at hvis konsesjon
tenkes gitt, må Tromsø Museum, samisk-etnografisk avdeling og
arkeologisk avdeling, gis mulighet til fornyet og mer inngående
aktivitet i området.
Vi viser ellers til 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.11
Il
Statens
uttalt

forure_nsningstilsyn
(SFT)
følgende
om SalbJalsutbyggingen:

har

i uttalelse

av

8 .

juli

1983

Saltdalsutbyggingen.

Vi finner ut fra hensynet
ulemper
planene
m.h.t.

til
de forurensningsmessige
ikke
å ville
gå imot eller
foreslå
endringer
for
Saltdalsutbyggingen,
eller
begrensninger
reguleringshøyder
og reguleringsmagasin.

i

Det er i hovedsak
Saltdalsvassdragets
sørligste
tilløpsgren,
Lønselva
med sideelver,
som vil
bli
berørt
av Saltdalsutbyggingen.
Vannføringen
i Lønselva
nedenfor
overføringsstedet
vil
bli
betydelig
redusert,
og det vil
etter
SFTs mening
være nødvendig
med tiltak
m.h.t.
avløpsvann
fra hotell
og fast
bosetting
ved Lønsdal.
Videre
vil
det etter
vår mening
være nødvendig
med en
minstevannføring
i Lønselva
forbi
Lønsdal.
I Saltdalselva

nedenfor

utløpet

av

Kjemåga

kraftverk

vil

vannføring og reguleringsvirkninger
henge sammen med
driften av Kjemåga kraftstasjon.
Reguleringen vil kunne
virke inn på de biologiske forholdene i vassdraget og
redusere

vassdragets

selvrensningsevne
og
resipientkapasitet.
Overføringen
av Kvitbergvann til
Ramskjellvann ved Beiarnutbyggingen
vil
bidra
til
å
forsterke
disse
virkningene
på den nederste
delen
av
Saltdalselva,
som også
er den mest
belastede
m.h.t.
tilførsler
fra bosetting
og landbruk.
For å redusere
forurensningsbelastningen
på Saltdalselva
kan det bli

133

Det

skal

opprettholdes

minstevannføringer:

i Lønselva
ved
vintervannføring
sommervannføring

vannmerke
1951
(1.10.-30.4.):
(1.5.-30.9.):

i Saltdalselva
Det forutsettes
minstevannføringer
som er angitt
vintervannføring
sommervannføring

ved
at

Overgangen
skal
skje

mellom
de ulike
jevnt
og forsiktig.

vannføringer

vår

og

tas

opp

til

ny

vurdering

forurensningssektoren

er

utført

høst

bør

etter

på 5 år og etter at nødvendige

vannkvalitetsundersøkelser

de

flomvannføringer

Slik
flomslipping
kontakt med fiskerisakkyndig.
om sommeren.

kan

driftstid

Lønsdal
0,5
m3/s.
2,0
m3/s

slippes det kortvarige

et par ganger
nærmere
etter
Reglementet

ved

Rognan;
vannføringene
ikke
underskrider
ved driftstans etter
reguleringen
i den hydrologiske
utredningen,
(1.11.
- 30.4.):
2,4 m3/s
(1.5.
- 31.10.):
11,7
m3/s

Til Lønselva

-

følgende

skje

en

tiltak på

og

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 opp i nedbørfeltet eller eventuelt ved
at et eller flere delnedbørfelt unntas fra regulering.°(
••••• •••••
••1

Direktoratet
april

for vilt

1983

uttalt

og ferskvannsfisk
(DVF) har
slik
om Saltdalutbyggingen:

seg

i brev

av

21.

SALTDALUTBYGGINGEN

Fisk

Laks,

Den

sjøørret

lakseforende

så liten
for

og

del

vannføring

laksefiske

igjen

gi

strekkelig
for

laks

seg

Lønselva

bare

ovenfor

grunnlaget

sterkt

vil

Dersom

av

at

blir

Junkerdalselva
dalselva.

sjørøye

for

produksjon

fra
av

kraftstasjonen
laks

og

vil

få

mulighetene

redusert.

bli

indirekte

oppgangen

av

berørt

fisk

utslag

i forandring

av

gytebestand

av

sikres,

i Junkerdalselva

utløpet

laks
ikke

bli

gjennom

i Saltdalselva
fisket

berørt

reguleringen

av

Salt-

forandret,

vil

dette

blir

i Junkerdalselva.
vil

de
ved

naturlige
en

eventuell

Så fremt
produksjonsforhold
regulering.

en

til-
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Konsesjonæren
og

plikter

etter

nærmere

bestemmelse

av

Direktoratet

for

vilt

ferskvannsfisk:

å sette

ut

årig

fisk)

tet,

og

yngel
av

på

å sørge

det

den

for
og

å bekoste

tiltak

fisk,

og

tid,

også

de

arter

og

stammer,

og

måte

som

måtte

sted
av

(herunder

stamfisk

og

dekke

smolt

den

og

annen

størrelse

og

flerkvali-

fastsettes,

alle

utgifter

med

klekking,

transport,
i de

fremme

herunder

hindre

settefisk

antall,

fangst

oppfåring

oppgang

og/eller

vassdrag
fiske

som

av

bygging

f.eks.

av

erosjonsskader

berøres

av

laks,

sjøaure,

fisketerskler,

m.m.,

for

å bekoste

biotopforbedrende

å anordne

sperregitter

foran

planlegging,

bygging,

for

for

sjørøye

gjennomføre

å redusere

tiltak

utbyggingen

og

i det

tappetunneler

og

innlands-

opprenskninger,

skadevirkninger

viltet

å sikre

på

berørte

utløpet

fisket.

området,

av

kraftstasjon-

ene,
å bekoste
forbi

dammen/kraftverket,

Anleggets

eier

trappa

etter

søkeiser,

herunder

av

biologiske

berøres

av

å foreta

utfiskinger

av

et

av

å bekoste

omføre

tiltak

og

med

lige

beløp

og

Saltdal

kr

30,000,-

til

av

å fjerne

et øvre

det

år

hver
på
og

vann

til

fisketeller

og

trappa.
fiskefelle

ferskvannsøkologiske
og

som

å delta

omfatter

dersom
de

i

under-

i fellesfinansiering

de

populasjoner

har

reguleringene

naturlige

å bedre

som

fører

til

over-

forhold,

vannkvaliteten

medført,

eller

gassovermeting

dersom

forventes

reguleringen

å medføre,

en

konsesjon
av

er

kommunene

50.000,-

i vassdrag,

samt

eventuelt

gjenn-

å innbetale

år-

gassovermetinger,

vanninntak

henholdsvis
kr

fisketrapp

vannkvaliteten,

målinger

å etablere

Fra

vassdrag

av

reguleringene,

av
for

drift

DVF,

samt

(uttynninger)

installasjoner

forverring

av

undersøkelser

forverring

forsurnet

å anordne

fiskeribiologiske

og

og

nødvendig

langtidsundersøkelser

eller

å bekoste

for

bestemmelser

utbyggingene

befolkning

h.

og

sørge

dessuten

nærmere

vilt-

større

og

tilpliktes

å bekoste

vedlikehold

kr

i Kjemåvatn

gitt,

plikter

Rana,

100.000,-,

og

konsesjonæren

Rødøy,
kr

Ramskjellvatn.

Meløy,

10.000,-,

Beiarn,
kr

20.000,-,

Skjærstad
kr

50.000,-,
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Beløpene
etter

skai

nærmere

munene.
for

indeksreguleres
bestemmelse

Vedtekter

vilt

og

med

for

av

bruk

10 års

mellomrom.

kommunestyrene
av

beløpene

til

skal

Belopene
opphjelp

skal

av

godkjennes

av

fiske

nyttes
i kom-

Direktoratet

ferskvannsfisk.

Iv
Konsesjonæren
eller

delta

plikter
med

å bygge

partsinnskudd

av

yngel/settefisk/smolt

er

dette

og
i et

dersom

drive

et

eget

klekkeri/oppdrettsanlegg,

klekkeri/oppdrettsanlegg

Direktoratet

for

for

vilt

og

produksjon

ferskvannsfisk

finn-

nødvendig.

V

Eventuell
ratet

bygging

for

vilt

av

og

issperrer

i vassdragene

krever

samtykke

av

Direkto-

ferskvannsfisk.

Vl

Dersom

det

som

der

som

berorer

en

utover

det

mentet
rimelig

Når

det

planlagte

eller

følge

av

kraftutbyggingene

vilt-

og

fiskebestandene

som er

den

dette

forhold

gjelder

til

ovenfor

bemyndiger

det

som

derved

minstevannforinger

utbygging,

Beiarnutbyggingen

nevnt

vil

(-

direktoratet

--)

og

reguleringene

i området,
å bekoste

bestemmer,

tilpliktes

ytterligere
så

oppstår

fremt

ska-

konsesjonærtiltak

som

departe-

omkostningene

står

vinnes.

m.v.

i de

fremme

vassdrag
følgende

som
forslag:

berøres

av

den
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Saltdalsutbyggingen

Konsesjonæren

plikter

Saltdalselva,

målt

av

ved

hensyn

til

Russånes

fisket

å slippe

vannmerke

ved

følgende

utløpet

vannmengder

av

Kjemåga

i

kraft-

verk:

1.

juni

15.

16.

september

16.

november

15.
31.

november

forutsettes

at

Alle

endringer

i vannføringen

profilens
og

ytterkant

grunne

revisjon

etter

kjøres
skal

ved

skal

eiver).

en

få

tid

Ovennevnte

(10)

år

7 -

10 m3/s
3 m3/s

kraftverket

må utvises

25 m3/s

mai

Det

forsiktighet

15

september

fra

jevnt,
skje

med

reduksjon
til

uten

store

myke

døgnvariasjoner.

overganger.

i vannføringen

å trekke

mot

for

sentrum

av

Kjemåga

at

fisk

(spesielt

vannslippingsbestemmelser

igangsetting

Spesiell

kan

i elve-

for
tas

opp

vide
til

kraftverk.

11

Etter
det

for

forstå
etter
inga

Det
vatn

nærmere

bestemmelser

Beiarvassdraget
bl.a.

disponering

flomvassføringen
og

kjøreplaner

Direktoratet

for

og

Saltdalsvassdraget

av

lokkevann,

med
for

må anordnes

av

sikte

vilt

og

ferskvannsfisk

oppnevnes

tilsynsmenn

vurdering

på en

av

vasslippingen

hensiktsmessig

variasjon

kan
til

å

i tiden
i vassfør-

kraftverkene.

forbislippingsmuligheter

for

vann

ved

Beiarn

og

Kjemå-

kraftstasjoner.11

Statens Naturvernråd har avgitt uttalelse av 19. februar 1983 om areali Saltfjell/Svartisområdet. Den generelle uttalelsen
fra rådet er omlalt
i Hovedstyrets samlede vurdering, mens det fra
disponeringen
konklusjonen

i

rådets

standpunkt

siteres:

Statens Naturvernråd
vil i det følgende
vurdering
av kraftutbyggingsprosilektene,
planer om hovedskytefelt
og de framlagte
planer i Saltfjell-Svartisenområdet.

gi sin
forsvarets
verne-
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Selv
store

om alle

berører

kraftutbyggingsprosjektene
er

naturverdier.

Naturvernråd

Statens

av

den oppfatnin at man i en avveiing mellom de
foreliuende interessekonflikter må akseptere
hovedtrekkene i Stor-Glomfjordutbyggingen samt
deler

av Melfjordutbyggingen.

Om Saltdalutbygingen

bemerkes:

Saltdalsutbyggingen
Det knytter seg store naturvern- og friluftsinteresser
til Saltdalen og Saltdalsvassdraget. Sammen med
Beiarelva regnes vassdraget som Ncrdlands beste
lakseelv etter Vefsna, med opptil 9 tonn årlig
oppfisket laksefisk, samt at den regnes å gi
grunnlag for en årlig oppfisket andel i sjøen
på ca 90 tonn.
Inngrepene omfatter blant annet en overføring av
Svangstjernbekken fra Ranaelva, og vil komme i
strid med vernebestemmelsene i Semska-Stødi naturreservat. Rådet vil uttrykke sin forbauselse over
at man innstiller på inngrep i vernede områder,
særlig ndr inngrepet utgjør en såpass liten gevinst
som i dette tilfellet.
Lønsdalen og Dypendalen er det bevart en rekke
avsmeltingsfenomener med stor faglig
. og undervisningsmessig verdi. Reguleringsinngrep i Lønselva
og Dypenåga vil begrense verdien av disse geomorfologiske verdier og fra faglig hold er det sterkt
frarådet. Norges Geclogiske undersøkelser peker
på at dette område har en enestående verdi for
forståelsen
fjelltrakter,
departementets
og forekomster.

i Nordlands

av isavsmeltingshistorien
og cmrådet

er

landsplan

for

medtatt

i Miljøvern-

verneverdige

områder
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Saltdalen
er et f loristis
k rikt
dalføre
med flere
sjeldne plantea rter som når sin sørgren se i Sal tdalsområdet.
I øvre del av vassd raget er flere
myrområde r
fores lått fre det.
Også zoo logisk er område ne ved
Saltd alsvassd raget in teressån te.
Områdene på østsiden av Lønsel va har r aste- og hekkepl asser fo r
en rekke fugleart er, og det er fo reslått
at nasjo nalparken utv ides ti l også å omfatte dette området.
Lønsdal sområdet er det mest ben yttede f riluftsområde i hele Saltfjell
et- Svart isen med stor ut fart båd e sommer og vin ter.
Med sin le tte adko mst
både fra Bodø, Rana og Fauske utg jør områ det et
vik tig rekr easjonsm essig el ement.
En ol5p demmingav Kjemåv atn med 28 meter vil leg ge
besla g på ca 2500 da og vil f å svært negative
konsekv enser fo r vilt
og fiskei nteresse ne såvel
som rekr easjons verdiene i områd et.
Kjemåvatn et
har sto r betydn ing for sportsfi
skere, og er iføl ge
bruker undersø kelser absolutt
det mest besøkte vann
i region en. Området br ukes hel e året og er meget
populæ rt isfi skevann.
Saltdals vassdra gets verd i som la ksevass drag vil ved
en eventue ll utbyg ging være avheng ig av hvordan
kr aftverke t kjøres , men det er van skelig
å se
hvorda n en kan unngå v esentlig e negati ve virk ninger
for fisk et i Sal tdalselv a.
De samlede inngrep i Saltd alsutbyg gingen v il gripe
meget sterkt
i nn i kje rneområd et for dagens re indrift
i Saltfj ellet,
både ved neddemmi ng av vi nterbeiter , ødeleg gelse av samleom råde m.v.
I fag ra pporten om reind riftsvir
ksomhete n, utarb eidet
etter oppdrag fr a NVE, heter det i konkl usjonen om
virkning ene av Saltdalsu tbygging en, at en gjenno mfør ing av utbyggin gen vil gjøre det umulig å drive
med det driftsop plegg- man idag har.
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svært
verneinteresser i Saltdalsvassdraget og nærliggende
områder o Statens Naturvernråd vil bestemt fraråde
at konsesjon gis for denne utbygzing.ø

1/
Landbruksdepartementet har avgitt uttalelse 07.04.83. Departementet går prinsipalt imot kraftprosjekter i Saltdal, Beiarn og NordRana. Subsidiært - og forutsatt godt samarbeid med reineiere og
lokalsamfunn om anleggsperioden
kan de godta en delvis utbygging
i Beiarn. Uttalelsen siteres forøvrig i Hovedstyrets samlede vurdering.

Det var til uttalelsen
vedlagt et notat fra skociavdelingenav
uttales:
august 1982. Om Saltdalutbyggingen

Produktive skogarealer blir ikke neddemt ved Saltdalsutbygginzen. Steintipper oz anlegzs=rådet ca, 1,5 IL-n
nordcst for
Kjemåoa kraftstasjon er lazt i et omrde

med rroduktive fur-Lk--

mark.

Bruken av isveer i Saltdalen har vært en forutsetnin% for drift
vil
av store skozarealer må vestsida av dalen. Da utb,rinen
føre til mer ustabile isforhold i området mell= kraftstasjonens utlop oPTRussånes, må en regne med at daT:ens isveger vi
tapt i dette =rådet.
Det er imidlertid mulig å kompensere for de tate
byg,-ginzav bruer oz sko,rsbilveger. For fortsatt

isveg,ene ved
kur.rle1't"1-7-ttE

produks,'Ionsrunnlap-eter det nodvendiz med fol.,:endPkomr,PnRasjonstiltak:
Bywing av skozsbilveg fra Tretnes til 3erhulnes (droyt 2km)
Bvgging av traktorbru over Sazelva
Bygginz av bru for ty=re biltran=rt
over Russra

147

Den

antydete

kraftlieti-aeen
i

Beiarn

7,5

av ca.

J:ra

Saltdalen

over

km.
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kan

denne
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fjellet,

betyr

:1-El
.ftstasjøn

Kjema

Droduktive

skogarealer

at

da

produktiv

at

kraftlinla

250-500

til

i

lengde

en
skog

gr

tapt.
Imidlertid
høyere
Den

opp

Iplanlagte

skogen

av

Saltdalsutbyginga

mot fjellet,

ved

Då vestsida

ninger
for skogbruket.
for de taote
isvegene
opp

s.oares

har
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Jersom
or:legger

vil

imidlertid

jernbanelinla.

alvorli,TLe

gjennom
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ie.7ges

ne2-ative

tiltak

virk-

ko=enserer

kraftlinja

omtalte

virkningene

bli

høyere

relativt

små.4

it

Oppsummeringen er slik:

Nord-Ranautbyggingenog
(.1

Saltdalutbyggingen

medfører

relativt

store negative konsekvenserfor skogbruket. Gjennomtfttitak-:

kan virkningene

av Saltdalsutbyggingen

Beiarnutbyggingen
mens
ha

vil

ha

Storglomfjordutbyggingen

konsekvenser

av

reduseres

sterkt.

en viss negativ
virkning
og Melfjordutbyggingen

betydning.

for

skogbruket
£kke v1.1

1(

Nordland f lkeslandbruksst re har i møte 03.11.81 fattet enstemmig
uttalelse i saken. Det vises til utarbeidet rapport som konkluderer med at skadene for jordbruksproduksjonen og skogbruksproduksjonen totalt sett ikke vil bli noe stort problem. Fylkeslandbruksstyret tilrår at Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingen gjennomføres etter de framlagteplaner, men mener at skadevirkningene på
landbruket er for dårlig utredet til at det er mulig å ta stilling
til utbyggingsprosjektene i Saltdal, Beiarn og Nord-Rana.

Nordland Bondelag har avgitt uttalelse 1. september 1981.
Om Saltdalutbyggingen uttales:

Det

meste

av

Sctltdal

har

omridet.
området

jordbruksarealene
mindre

Helt
er

Her

er

det

har

kunnet

Ved

den

et

nedbør

øverst

i

planlagte

områdene
er

det

nedbørfattige

dan

få avlinger

enn

Saltdal

av de mest

utyilsomt

i Saltdal

i

høye
enkelte

kraftutbyggingen

ligger

lans

lenger
svært
i

sør
lite

hele

i Saltfjellog

dette

Norge.
som har

nedbørfattige
en

vest

nedbør,

grunnvannstandcn

vil

og

Saltdalselva.

gjort

at

en

år.
få

en

senkning

av

flom-

toppen på ca 20 cm (ved lb:ssånes)og av mindre
vannstand i øvre
kvantil
i juni fra 10 cm nederst i bygda til ca 20 cm lenger
oppe
Saltdalen.
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e„_

nedbør
,

er

Det

plantene

særlig

for

er

1 Saltdal

med mye sand

jord

si

vil

det

jord,

terkesvak

ugunstig.
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virke
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stort

har
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med lite
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o c tiltak

Skadevirkninger
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Nordland bonde- oq småbrukarlag har avgitt uttalelse av 05.08.81.
Organisasjonen tilkjennegir dyp skepsis for de foreliggende planer.
Uttalelsen er av generell art, og er også omtalt i Hovedstyrets
samlede vurdering.
Fiskeridepartementet, uttalelse av 30. august 1979:

Omhandlede sak har herfra vært forelagt Kystdirektoratet og
Fiskeridirektoratet.
Kystdirektoratet har i brev av februar 1979 uttalt at på
grunnlag av gitte vurdering tilrås det at det i forbindelse
med eventuell konsesjon settes vilkår om at konsesjonæren
pålegges nødvendige sikringstiltak i form av f.eks. isbryting i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.
En viser forøvrig til vedlagte fotokopi av Kystdirektoratets
brev.
Fiskeridirektoratet har i brev av 17. august 1979 uttalt at
saken har vært forelagt Havforskningsinstituttet og fiskerisjefen i Nordland.
Det fremgår av Havforskningsinstituttets brev av 23. april
1979 at det ved vassdragsreguleringer generelt først og fremst
er den økte vintervannføringen som en tror kan føre til biologiske endringer i fjorden. Fysisk vil dette medføre, bortsett
fra forverring 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 "kompensasjonsstrøm" i 10 - 20 meters dyp vil øke.
De biologiske
konsevenser av slike fysiske «endringervet en lite om. Undersøkelsene som pågår i Skjomen og i Rvfylkefjordene, tar
nettopp sikte på å belyse slike spursmål.
år det ijelder fangstmengde og fiskeslag som fiskes i de aktuelle områdene viser en til vedlagte kopi av ekspedisjon av
25. juli 1579 fra Fiskerisjefen i Nordland. Det fremgår her
at det i fylket ikke føres noen fiskeristatistikk som gjør det
vulie å p&vise hvor store fanstkvanta av forskjellig slag
som blir tatt i de enkelte fjordområder. Statistikken omfatter heller ikke de fanster som faller utenom organisert omsetning (til_eget forbruk o.1.).
Fiskeridirektoratet foreliger det heller ikke statistikk
som viser hvor store fan<sstersom er fisket i de berørte fjordområdene. Det er imidlertid helt klart at det i disse fjordområdene foreL:åren del hjemmefiske og at en eventuell
hvis den medfører økt islegging av områdene, vil føre til
en begrensning i ni2rin,zsgrunnlaget
til de som bor i de berørte
fjordområdene. Dette vil da igjen kunne få betydning for bonoe som også Sørsjona-Utskarpen
setningsmønsteret i områdene,
fiskarlag og Rana Fiskenemnd er inne på i sine uttalelser angående reguleringen.
Kraftutbyggingen i Saltfjell-Svartisen området 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.
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Når det gjelder endringer i de fysiske forhold i kystfarvannene,
utenfor de berørte fjordene, gjør en sammenligning av de store
naturlige variasjoner i ferskvannstilførselen til kystfarvannene med de relativt små endringer den nåværende regulering medfører, det lite sannsynlig at en regulering av den størrelsesorden det her søkes om, kan ha noen påviselig fysisk virkning.
Forskerne er altså enige omat en slik regulering som den omsøkte vil føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjorder og muligens kanskje også i kystfarvannene utenfor.Det spørsmål som den siste tiden har vært gjenstand for debatt er om og
eventuelt i hvilken grad slike fysiske endringer fører til endringer i de forskjellige deler av økosystemet. Som nevnt ovenfor forskes det nå på dette området. Endelige rapporter fra
undersøkelsene i Skjomen oz Ryfylkefjordene vil ifølge Havforskningsinstituttets referat fra et seminar i Bergen, datert 12.
juni 1979, ikke kunne foreligge før henholdsvis i 1981 og henimot 1990.
De foreløpige resultatene fra Skjomen og Ryfylkefjordene samt
undersøkelser i andre fjorder, både regulerte og uregulerte,indikerer at isforholdene vanligvis forverres i en fjord etter en
vassdragsregulering, men det finnes også eksempler på det motsatte, 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 varsom med å foreta slike inngrep i vassdragene som kan føre til
vesentlige endrincer i ferskvannstilførselen til marineresipiog en slutter seg derfor til Fiskerisjefens uttalelse
entene,
i denne saken.
En viser forøvrig til vedlacte cjenoart av Fiskeridirektørens
brev ne_dbilag.
Fiskeridepartementet slutter se[:til det som er anført av
Fiskeridirektøren 0$ Kystdirektøren.

Det hør vises forsiktichet med å .l'oreta
slike inngren i
vassdracene, som vii medføre vesendige endringer i ferskvannstilførselen til marineresiientene.
Smrlig Ejelder
dette før en får bedre kjennskap til de konsekvenser en slik
regulerinL;vil få for fisket.
Dersom det blir gitt konsesjon, må det pålegges søkeren å
foreta nødvendig isbryting i de områder som måtte få forverrete isforhold. Videre bør søkeren pålegges å yte kompensasjon
til oppsitterne ay de berørte områder før eventuelt tap av næringsgrunnlaget
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Fiskeridirektoratet har avgitt uttalelse i saken 17.08.79. 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 konsbsjon
(,1
pålegges søkeren å besørge
til å foreta den omsøkte kraftutbyggingen,
nødvendig

isbryting

i de områder

på grunn av kraftutbyggingen
sasjon til oppsitterne

som måtte få forverrede

og videre pålegges

i de berørte

områder

isforhold

søkeren å yte kompen-,

for inngrep

i nærings-

grunnlaget.“
/1
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt har avgitt uttalelse av
23. april 1979. Denne uttalelsen er også i det vesentligste gjengitt i uttalelsen fra Fiskeridepartementet.
Fiskerisjefen i Nordland har i sin uttalelse av 25. juli 1979 ikke
omtalt Saltdalsfjorden spesielt, så vi siterer bare siste avsnitt
av uttalelsen:

Det vid for øvrigframgåav vedlagteuttalelserfra fiske-

en eventuellkraftnemnde4økXtdisse, er bekymretover de konsekvenser
men også
4Z .1 førsterekkefor laks-ogsjø-ørretfiske,
utbygglqø
for det øvrigezaùe, og for isleggingi delerav de berørtefjordområder, Det hersker ennå stor usikkerhet om den innflytelseslike
kan få på utviklingen
reguleringer
fatning bør en derfor være ytterst
som det
kraftutbygging
omfattende
forhold.
til disse
bedre kjennskap

Etter min oppi sjøen.
av iivet
en så
med å iverksette
forsiktig
her er tale om før en har fått noe

Kystdirektoratet tilrår i sin uttalelse av februar 1979 at det i
forbindelse med eventuell konsesjon pålegges nødvendige sikringstiltak f.eks. i form av isbryting dersom dette skulle bli nødvendig. Det er her trukket fram Beiarnfjorden, Glomfjorden og
Holandsfjorden.
Fiskeridepartementet har også gitt uttalelse av 16.10.81, hvor det
gis uttrykk for generell frykt for skade ved inngrep i ferskvatntilførselen til marineresipienter. En konkret viten om dette mangler.
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Det nasjonale kontaktutvalq for vassdragsrequleringer har i sin
rapport av 30.09.82 gitt sin uttalelse i saken, se utdrag av denne
på side 73. Ved brev av 12. januar 1983 uttaler samme utvalg at de
i sin tidligere uttalelse ikke hadde gitt tilrådninger vedrørende
konsesjonsbetingede undersøkelser for ytterligere dokumentasjon og
for virkningsundersøkelser. Dette gjelder for feltene geologi,
botanikk, terrestrisk zoologi og ferskvannsbiologi. Det var ikke
gjort noe kostnadsoverslag for disse undersøkelsene, men senere har
kontaktutvalget anslått at disse undersøkelsene tilsammen vil komme
på ca Q 1 Skkr.
I tillegg kommer kostnader for eventuelli?oppfølgingsundersøke1ser.

Hv,adv. Erik Bryn har i brev av 24. februar 1982 avgitt slik uttalelse7,I-egne

av Saltdal Båtbyggerforening:

//
På vegne av Saltdal Båtbyggerforening
uttalelse

til utbyggingssøknaden

Båtbyggervirksomheten
Båtbyggervirksomheten
utgjør en betydelig
belysning

fra Statskraftverkene.

i Saltdal.

i Saltdal har meget gamle tradisjoner
del av næringsgrunnlaget

av båtbyggervirksomheten

av båtbyggerforeningen
vedlegges

som viser forholdene

kart som viser plasseringen

til sammen totaltca.100

arbeidere

for Saltdal.

vedlegges

Som det fremgår av detaljoversikten,
beløper

skal jeg få gi følgende

en oversikt
pr. 1.1.82.

av de enkelte

beskjeftiger

og
Til

utarbeidet
Videre

bedrifter.

virksomheten

og den samlede omsetning

seg til kr. 34.000.000,-.

Det vil av dette fremgå at det er uhyre viktig ved en eventuell
utbygging

å sørge for at båtbyggervirksomheten

en negativ måte.
medføre

Det foreningen

større eller mindre

frykter,

ikke rammes på

er at utbyggingen

skal

isvanskeligheter

som vil slå meget

for isforholdene

i Saltdalfjorden.

sterkt ut for virksomheten.
Utbyggingens
Etter foreningens
vært foretatt
virkninger

virkninger
oppfatning

for ufullstendig

utbyggingen

Saltdalelven

er de undersøkerlser
til å kunne bedømme

vil kunne

og fjordområdet.

som hittil har

få for området

De utredninaer

hvilke

is-

ved utløpet

av

som finnes og som
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På vegne av

foreningen

kreves

følgende

tiltak:

Boble-anlegg.
Av hensyn til bedriftene
eliminere
praktiske
S 128.

bobleanlegg

og sikreste

Spørsmålet

effektivt.
forhold.
anlegget

i første rekke ta sikte på å
og nedising

langs

stranden.

vil derfor være den absolutt

løsning.

må legges for å virke

Dette går jeg ut fra beror på dybdeforhold

plasseres

og på stedet.

På vegne av foreningen

av bobleanlegget

må

gjør seg

nærmere

i detalj

ber jeg om at det blir

og at spørsmålet

av et bobleanleqg

og andre

for bedriftene,

Dette må da undersøkes

slike undersøkelser

effektivitet

virke effektivt

slik at virkningen

for bedriftene.

mest

Dette er også nevnt i rapporten

er hvor bobleanlegget

Skal et bobleanlegg

gjeldende
foretatt

for islegging

mulighetene

Et effektivt

må tiltak

om plassering

og

blir utredet.

Isbryting.
Dersom et bobleanlegg
virke effektivt

ikke kan komme i stand og heller

ikke kan

lengre ute i fjorden, blir det nødvendig

isbrytertjeneste.

Med erfaringene

viktig at en slik isbryting

foretas

fra Hemnesberget

å anordne

er det meget

så snart isen legger seg og

også gjøres på en slik måte at man får en viss bølgeoppbrekkende
virkning

langs stranden.

Videre er det viktig at isen brytes opp

på en slik måte at man ikke risikerer

større flak som kan komme

i drift og skade faste anlegg eller båter.
instruks

for eventuell

isbryting

i detalj

og også i samråd med båtbyggerforeningen.
ber jeg om at isbryterspørsmålet

Det må utarbeides

en

i samråd med sakkyndige
På vegne av foreningen

blir nærmere

utredet.

Isfond.
Det viser seg ved utbygginger
påføre

skade på interesser

viser erfaringer
forskjellig

karakter

med fellestiltak

når man får se virkningene
og omegn.

når det gjelder

vil
Videre

av

av utbyggingen.

krever derfor at det i tilfelle

isfond for Saltdalfjorden
Med de problemer

at islegging

som har dårlig rettsbeskyttelse.

at det kan være aktuelt

Båtbyggerforeningen
bemerkninger

av denne karakter

opprettes

et

Det vises tilIndustrikomitéens

isfond for Kobbelv-utbyggingen.

som en evnentuell

islegging

i Saltdalfjorden

vil

156

medføre, antar foreningen at et krav om isfond vil stå meget
sterkt. Fondet må da være av en størrelsesorden at dette
virkelig monner og det kreves et fond stort kr. 5.000.000,-.
4.

Ytterligere utredninger og tilleggsuttalelser.

Det vil fremgå av det foranstående at isproblemene i Saltdalsfjorden og mulige tiltak for å avhjelpe disse etter foreningens
oppfatning langt fra er tilfredsstillende undersøkt på det
nåværende stadium. Jeg ber på vegne av foreningen Vassdragsdirektoratet sørge for at de undersøkelser som er påpekt i
nærværende uttalelse blir foretatt. Foreningen skal deretter
komme tilbake med nærmere presisering av sitt syn på utbygaingen
når resultatet av de nevnte undersøkelser og eventuelle andre
undersøkelser som vedrører fjordbassenget foreligger.t(

Adv. Tor Andreas Børseth har i brev av 12.08.81 på vegne av grunneierne/oppsitternei Saltdal framsatt følgende konsesjonskrav:
i Saltdal fremsettesfølgendekonsesjonskrav:
På vegne av grunneierne/oppsitterne
Opprettelseav jordbruksfond/næringsfond.
Skader ved utbyggingskal dekkes etter skjønn, men en utbygging vil etterlateen
betydeligusikkerhetsom et jordbruksfondkan avhjelpe.
Krav til minimum sommer/vintervannføring.
Krav til terskelbyggingfor å opprettholdeminimum vannspeili deler av vassdraget.
Sikre drikkevannetfor de som idag bruker Saltdals-elvasom drikkevannskilde.
blir utført.
Nødvendiggrunnvannsmålinger/boringer
Anleggelseav vanningsanleggfor å motvirke skader som følge av tørkesommere.
Oppsettingav gjerde mot elva i visse deler av vassdraget.
Iverksettelseav tiltak for å hindre frostrøyk.
Iverksettelseav tiltak for å sikre/opprettholdefiskebestanden,bl. a. ved at
bygges klekkerier,utsettingav settefiskog andre
det foretas fiskeundersøkelse,
kultiveringstiltak.
Iverksettelseav tiltak for å hindre øket algevekst. Det er kun vårflommensom
hindreren tiltagendealgeveksti vassdraget.
Alle damanleggblir utstyrt med varslingsanlegg.
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Områdene fra Ramskjelvatn og sørover til Nordre Bjøllovatn
samt nedre deler av Stormdalen nyttes også en god del til
høstbeite._
På grunn av at distriktene idag drives som helårsdistrikt
blir det ikke flyttinger mellom de forskjellige sesongbeiter
som en ellers ville ha hatt. Det er slik at reinen trekker
på egenhånd mellom de forskjellige sesongbeitene.
samles og drives reinen som ikke selv har trekt
til kalvingslandet i Riebevaggi/Bjøllå,dalsområdet. Etter
og i løpet
sør,
til sommerlandet lengre
kalving trekker reinen
av juli foregår samling og merking av rein i gjerdeanleggene
i østergiela.
Om våren

Om høsten trekker reinen mere ned og den samles da nordover
til høst- og vinterlandet. Samling for slakting som foregår veci
anlegget på Semska, skjer normalt i november. På vinteren
foregår arbeidet med reinen ved at den flyttes i de områder
der vinterbeitene er best det enkelte år. For de enkelte
dårlige vintrer, har en del rein vært samlet for fc5ring
ved Lønsda1.4

/1
For

Saltdaluthyggingen

uttals:

Denne regulering er svært omfattende og medfører store inngrep
for reindriften på
sentrale vinterbeiteområder/kjerneområder

Saltfjellet.
Det heter i utredningen at 80% av arealet har bra og meget bra
beiteforhold. De registreringer som_er foretatt viser at
området vegetasjonsmessig sett er et meget verdifullt beiteområde
Det er også klart at
for rein, høst- vinter- og vårbeite.
de klimatiske forhold gjør at det er ett av de områder i Saltegner seg best til vinter- og vårbeiter.
fjellområdet sora:
I tillegg til neddemt areal vil det skje direkte beitetap i
forbindelse med vegbygging, dam i Lønselva, kanal ved Svangstjern, steintipper, massetak,
anleggsområder, brakkebyer,
erosjon m.m. Det heter i utredningen at man ikke har oversikt
oVer hva disse inngrep totalt vil medføre i tapt beiteareal,
men at det er klart at arealene blir betydelige. Utredningen
slår fast at direkte tap av beiter ved denne utbyggingen vil
bli betydelig, og at det vil få store negative konsekvenser
for reindriften på Saltfjellet.
Når det gjelder innvirkningen på trekk- og flytteleier, vil
den flyttelei som passerer Lønselva et stykke nedenfor inntaket
der brakkeby og steintipp skal være bli sterkt berørt av dette,
slik at det blir svært vanskelig å passere med en reinflokk
over elva. I reindriftsutredningen
pekes det også på at flytteog trekkleia på østsiden av Lønselva som fører nordover til
også blir berørt av disse inngrep. En eventuell
Viskisområdet
vil også berøre disse trekk- og flytteanleggsveg til Dypenåga
leier.
De trekk- drivings- og flytteleier som går forbi og
over Kjemåvatn vil bli sperret og ødelagt av oppdemningen,
anleggsområdet
dammene,
veganleggene,
og anleggsvirksomheten.
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sen om vinteren.
iEå komme over
mulig
bli
og
i fjellet
opp
må komme høyere
om
vet
en ikke
på at
pekes
-_= Det
gamle.
som den
måte
på samme
virke

ikke
heller
Det vil
leier
nye
Eventuelle
terreng.
i vanskelig
vil
ny lei
en slik
forbindelse

med

samling

og slaktegjerde ved Semska
ofte som oppsamlingsområde.
52 at
leiene

Videre

det
vil

er klart
gjøre

at
det

på Rypvågen
merkegjerde
til
rein
nyttes områdene sør for Kjemåvatn
Det heter i utredningen på side

av

av
sperring
vanskelig
meget

heter det at resultatet

og

drivings-

trekk-

å fortsette med dette.
vil bli at det blir vanskeligere

ved

reindriftsanleggene

å utnytte

flytte-

Semska,

samt

beitene

i

Fremtidig bruk av anleggene ved eventuell regulering
området.
som
omveger
og lange
vil kreve en langt større arbeidsinnsats
fører
opp i høyfjellet lengre vest, når reinen skal drives
ved Hessihompan
anleggene
til
ved Semska.
høstbeitene
fra
Det pekes også på at usikker og farlig is på magasinet vil
Det antas
gå tapt i sprekker i isen.
kan
gjøre at reinen
blir sterkt redusert, og neppe kan
oppsamlingsområdet
av
brukes i anleggstiden.
En tørrlegging av Lønselva fra inntaket ved Semska vil gjøre
Det
at elvens sperreeffekt faller bort nedenfor inntaket.
kan
lettere
høsten
og
sommeren
om
rein
innebærer at svensk
norsk
som
trekke over elva og blandes med norsk rein, samtidig
østover.
trekke
kan
rein lettere
Det vil medføre sammenblanding
av rein, tap av rein som trekker østover, og merarbeid ved
driving og flytting m.m.
går en, ut ifra at det i anleggsperiode
I reindriftsutredningen
på 5 år nesten vil bli umulig å drive velordnet reindrift i
Det antas at reinen lett vil trekke ut og at det vil
området.
Reineierne
med svensk rein.
oppstå stor fare for sammenblanding
vanskelig kunne utnytte de beste
vil således i denne periode
høst-

vinter-

og

vårbeiter

i

Saltfjellområdet.

Anleggsvegene vil dersom de holdes åpne for almen ferdsel under
i
og etter anleggstiden medføre økt trafikk av mennesker_inn
området, og dermed uro for reinen, og store problemer i
forbindelse med arbeid med reinen.
av et så stort inngrep i et sentralt beiteområde
Ringvirkningene
Presset på de tilgrensende områder og
vil bli betydelige.
vil blir større.
dermed beiteslitasjen
i
Kraftlinjene som skal gå i området og-anleggsvirksomheten
forbindelse med bygging av disse vil medføre tap og ulemper
pekes det spesielt
I reindriftsutredningen
for reindriften.
boligområder
m.m. ved
verksteder,
på at friluftsanleggene,
Kjemåga kraftstasjon vil innsnevre driving- og trekkleia som
og gjøre det vanskelig å komme
krysser over fra Tjørnfjellet
Fra før har vi problemer med veg og jernbane
frem for rein.
her.
på side 54 gjøres det rede for at
I reindriftsutredningen
er et marginalområde.
Kjemå-området
Det opplistes de tidligere
inngrep og utbygginger som her har påført reindriften tap og
ulemper:

161

Vegen over Saltfjellet går gjennom områder som har noen av
i Satfjellområde.
de beste vinterbeitene
Både veien og den trafikk den medfører tar store beiteområder
og indirekte.
både direkte
og medfører store tap av
Jernbanen tar store beiteområder
dyr om vinteren.
tar beiteland, men gjør
Utbygging av hytter og hytteområder
kanskje minst like store skader ved den trafikk det medfører
ut i området.

Turisthotellet og den trafikk av mennesker ut i terrenger
som det medfører, skaper Og ulemper og problemer.
Massebilismen samt camping gjør at mye folk kommer ut i
og om sommeren.
beiteområdene, spesielt i påsketida
Alle

de

er nevnt har vært med på redusere
her
Kjemåvatn - Lønsdal som reinbeite.

som

forhold

området Semska

Det er klart at det er •renser for hva et område kan tåle,
For dette område
uten a bli ødelagt totalt som reinbeite.
ser det ut som om denne •rense kan bli overskredet ved de
inngrep som her er planlagt."(understreket av meg)

har foretatt følgende sammendrag for
de tap og ulemper som utbyggingen vil medføre for reindriften:
ved Kjemåvatn
Tap av verdifulle høst-, vinter- og vårbeiter
og ellers i området i forbindelse med veger, brakkeleirer,
anleggsområder, steintippper m.m.
Innsnevring og sperring av en rekke driving- trekk- og
flytteleier for rein i området.
Reindriftsutredningen

i Kjemåvatn.
Tap av merke-/samlingsnes
Store problemer med å få reinen til merke-

og

slaktegjerdene

i Lønsdalsområdet.
økt fare for rimdannelse og mindre tilgjengelig vinterbeite
ved Kjemåvatn og i Saltdalen.
Tap av rein på grunn av usikker is på magasinene.
ødelagt samlingsområde for rein ved Kjemåvatn.
Tap av sperreeffekt for rein på grunn av tørrlagte elveløp
(Lønselva, Dypenåga og Kjemåga) og redusert vannføring
(Randalselva).
Fare for at rein fra Saltfjenet trekker østover og blir
sammenblanda

med

svensk

rein

og

omvendt.

Stor uro i anleggstida og ødelagt beitero.
og etter
anleggstida
under
både
av almenheten
Forstyrrelser
dersom anleggsvegene blir holdt åpne for almen ferdsel.
Reduserte fiskemuligheter i Kjgmåvatn.
økt slitasje på gjenværende beiter.
Område Semska
Kjemåvatn mister de verdifulle bruksegenskaper det har idag, og går dermed tapt som kjerneområde.
Mye merarbeid for reineierne.

En kan slå fast at for den reindrift som idag holder til på
av Saltdalsvil ei eventuell gjennomføring
utbygginga gjere det umulig å drive med det driftsopplegg
(understreket av meg)JV
den har i daq.
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Det uttales

videre:

REINDRIFTSNÆRINGENS

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 prioritering
av prosjektene og har kommet frem til følgende:

Reindriftsnæringen vil på sterkeste motsette seg at SaltdalsBeiarnutbyggingen
og Nord-Ranautbyggingen gjennomføres.

utbyggingen,

En er villig
mot
at
de
Imidlertid
prosjektet
Melfjordbotn

tre
er
at

til å godta Melfjord-og Storglomfjordutbyggingen
forannevnte
utbyggingsprosjekter
skrinlegges.
det
et
vilkår
for
godkjennelse
av Melfjorddet
bygges
en ny flyttelei
for
reinen
rundt
til
områdende
nord
for
Melfjorden.
og opp

For reindriftsnæringen
er det ikke mulig å foreta en
prioritering blant de tre utbyggingsprosjektene
som :en går
reindriftens eksistens
imot.
Alle
tre
er
like
viktige
for
i området, og det må være klart
hvis Nord-Rana.,_Saitdal
at
og Beiarnutbyggingen gjennomføres vil riaturgrunnl.kgetfor
reindriften bli revet bort.
Det innebærer at det beste
reinbelteomrade
i Nord-land fylke blir ødelagt.
REINDRIFTSNÆRINGENS
Den

utredning

KRAV

som

er

OM NYE

fremlagt

UTREDNINGER

angående

virkningene

for

rein-

driften som en utbygging av Saltfjell/Svartisområdet
vil
medføre er fullt ut tilfredstillende,
når man tar
mandatet
utvalget ble gitt i betraktning.
Imidlertid mener jeg at
utvalgets mandat hadde en altfor snever ramme.
Med det mener
jeg at mandatet skulle vært utformet slik at virkningeneeav
kraftutbyggingsplanene
skulle vært sett i sammenheng med de
alidre inngrep som er foretatt i området.
En slik totalvurderinc
har Staten i Alta-skjønnet
gått med på bør foretas.
Jeg

ser

det

vurdering

som

særlig

i nærværende

påkrevet

at

det

foretas

en

slik

total-

utbyggingssak,

da reinbeiteområdet
gjennom
mange
år er blitt
utsatt
for
tildels
svært
betydelige
inngrep.
Det kan nevnes blant annet jernbane, riksveg, hyttebygging og gruvedrift.
Det er også aktuelle planer om nye
større inngrep i reindriftsområdet:
Forsvarets planer om skytefelt i BOnlaområdet,
omlegging av
riksvegen over Saltfjellet,
utbygging av hytteområder og
etablering av nye gruver.
tillegg er det fra reindriftsnæringen
krevd
at de kulturelle
og reindriftssosiologiske
virkninger må undersøkes nærmere
før det tas stilling til de fremlagte utbyggingsplaner.
Det er lovbestemt at det skal foretas registrering
av samiske
kulturminner, og det bør da være en selvfølge at også den
levende samiske kultur som reindriften er en viktig andel av,
også gjøres til gjenstand for særskilt undersøkelse.
Det gjelder særlig når en sammenholder med de krav som den
nye planleggingsloven
av 6. juni d.A. i § 59, pkt. c, blant
annet setter til konsekvensutredningens
innhold.
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omfatter
Planleggingsloven
det her er tale om.

jo adskillig

mindre

inngrep

enn

ikke omfattes av planleggingsSelv om vassdragsutbyggingssaker
loven, vil jeg anta at Stortinget har lagt til grunn at det
skal foretas utredninger
i større vassdragsreguleringssaker
bestemmer.
i samme omfang som planleggingsloven
Jeg viser til 0.prp. nr. 22 (1980/81)side 102:
system og den praksis som er utviklet
"Vassdragslovgivningens
medhold av denne lovgivning gir imidlertid den nødvendige
etter planmulighet for at de hensyn konsekvensutredningen
leggingsloven skal ivareta, blir ivaretatt".

i

gitt
i flere Stortingsmeldinger
Forøvrig har myndighetene
uttrykk for den nære sammenheng mellom reindriften og samisk
nr. 21 (1961/62) nr.
Jeg viser til Stortingsmelding
kultur.
33 (1963/64) og nr. 13 (1974/75).
(§ 1) er det uttalt at
formålsparagraf
I reindriftslovens
et av formålene med loven er å bevare reindriften som en viktig
faktor i samisk kultur.
På bakgrunn av foranstående vil det være et krav fra reindriftssom gjør
næringens side at det foretas en tilleggsutredning
av skadevirknin ene o undersøker de kulturen totalvurderin
aspekter.
elle oq reindriftssosiologiske
Jeg må be om at det ikke blir foretatt -standpunkt:til
før forannevnte utredning er avgitt.k
utbygginsplanene

Adv. Geir Hauclenunderstreker 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 nevne 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.
HaucTen har videre i brev av 7. desember 1982 foreslått konseFor Saltdalprosjektet
sjonskrav for de enkelte utbyggingsprosjektene.

Adv.

er følgendeuttalt:

ul.

Satdalutbygaingen
Når det gjelder omfanget a\
skadene for reindriften ved denne
utbygginq, viser jeg til reindriftsutredningen
side 49 - 56,
og side 7-9 i mitt hrev av 6. auaust 1981.
SDM

det freiT,gr av utredni_ncen,

vil denne

uthycging

medfre

stert
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bør
Det er forøvrig et spørsmål om ikke slakteproblematikken
utreåes nærmere av sakkyndige i samråd med reineierne.
nedsettes et lite
Jeg vil derfor foreslå at det umiddelbart
sJaktepro5lemet
på
løsning
beste
utvalg til å vuråere den
cjennomføres.
hvis Saltdalutbvpgincen
side ocså bli krevd at det oppføres
Det vil fra reindriftens
ved
et gjerde langs Lønselva fra _Stprjord til inntaksdammen
av norsk og svensk rein
Sertska, for å hindre sammenblanding
om soYameren. Det er nødvendig at gjerdet tas •red hver høst
på østsiden av Lønselva kan utnyttes.
slik at vinterbeitene
Det vil videre bli krevd at det bygges en bro som er minst
10 m hred over Lønselva like nedenfor åer steintippen._kommer.

po
Det bpr oppreÆtes et swrsIckltnaringsfondfor rei-ndriften
mill,
1,
br.
mini~
reiYtdrif.15for
problener
by på betydetige
vil
narincen.
omprådet
reindrift-i
utøve
å
mufl.g
være
skal
clet
Hvis
hensyn til reindrifter det, nødvendig at det tas ekstraordinært
en i enkelte perioder av året.
er i øthei±fl
Ealvingsområdet

ÅnIFøgsperioden

-

og
ved Yjemåvatn,
mai måned.
i hele
ferdsel.

er derfor
det
'Anleggsvegene

nødvendig
ikke
m

med ro i området
for
åi-=e
være

allmenn

slaktin5
Det vil åpenbart by på store problemer å få:cjennomført
da det åpenbart ikke vil være mulig å
anleggsperioden,
ved
slakteanlegget
benytte
slakteSemska, eventuelt ået påtenkte
anlegg
ved sørelva.
konsesjons.
med på ovennevnte
NVE går
Hvis
til søndre Bjøllåvatn,
_krav om flytting av slakteanlegg
vil
hvis det
ikke dette kunne benyttes i anleggstiden,
heller
i det aktuelle
i anlegcsarbeidet
stans
gjennomføres
ikke
tidsrom.

Det

vil

være

et

anleggsvirksomhet
all
at
til
frem
1 november

minimumskrav
fra ca.

ved søndre BjållCIvatn stanses
1 .

januar.

Alternativt, hvis det viser seg at reindriften kan benytte
det være et
området ved Kjemåvatn til oppsamlincsområde,
vil
om stans
krav
Ejemåvatn.

i

anleagsvirksomheten

i

samme

tidsperiode

ved
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Reineierne er her villig til å imøtekomme
punkter.
De viser
en positiv holdning
til
interesser
positiv

i
til

området
samarbeid

Vassdragsreguleringene

NVE's planer på noen
samarbeid med andre
burde
være like

og andre
interessegrupper
med reindriftsnæringen.
i

Saltfjell/Svartisområdet

ligger

råde som omfattes av Samerettsutvalgets mandatområde.
imot et hvert
inngrep i området før Samerettsutvalget
sitt

i

et om-

NRL går derfor
er ferdig med

arbeid.

Uttalelsen er ellers generell, og er omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.
oN£11w12.212315._LILLsameL2.1z1.e_slaa
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
De
inngrep vil kunne gjøre det vanskelig med reindrift i området.
går imot de-omsøkte planene for kraftutbygging.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har i møte 15. og 16. april 1982
avgitt uttalelse i saken. De legger stor vekt på at det foretas en
helhetsvurdering av skader og ulemper, der også tidligere inngrep
er medregnet. NSR mener at reindriften i området ikke vil tåle den
belastning en kraftutbygging som omsøkt vil medføre, og går derfor
sterkt imot de planlagte inngrep.
Uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
Nordisk samisk institutt uttaler i brev av 2. november 1981 at de
foreløpig ikke kan anbefale noen form for utbygging i Saltfjell/
Svartisenområdet.
Nuorrta-Sålto Såmij Sijda uttaler i brev av 11. september 1981
bl.a. at de er av den overbevisning at Saltfjell/Svartisenutbyggingen vil få katastrofale følger for den eksisterende reindrift i
området. Uttalelsen er forøvrig omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.
Reindriftsagronomen i Nordland har i utta1elsen fra områdestyret i
møte 17.12.81 pekt på generelle skader og ulemper for reindriften,
og dette er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
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Lap2efogden
i Nordland
sert
opp skadevirkningene
es:

4.1.

Harodal

har

i brev
av
på reindriften

26.

september
av planene,

1979 bl.a.
hvorfra

skissiter-

SaltdalutbzwinEen_oE

reinbeitedistrikt

Beiarnutbze,-:inen.:

a)

Ta

av beitemark

ved

neddemzinG.

Ved Saltdalutbyggingen jfr. pkt. 1.1. - vil det gå tapt
ca. 2,75 km2 beitemrk ved oppde=linr;enav Kjemåvatnet og
et areal på 20 dekar ved inntaket av Lønselva. Andre tiltak
forbindelse med utbyggingen vil ogs;1føre til tap av beitemark.
Hele det omrrldesom blir bercrt av Saltdalutbyggingennyttes
til vinterbeite og har særverdi for reindriften.
Det samme k2n sies cyra
det beiteland son blir berørt ved
jfr.
reguleringen av Kvitbergvtnet
pkt. 1.2. Det vil her
bli nedderntet areal 1):1
420 dekar.
Forøvrig
rundt

b)

vil

det

ved

Eciarnutbywingen

420

dekr

Anleg:,sveccr.
tall

anleggsveger
Særlig

som
under

sårbar

for

foreliger

vil

hensyn
trafikk.

til

det

Saltdalutbywingen
reindriften

reindriften,

nærmere
bør

bli

bygd

tilsammen

ca.

12 km

og Beiarutbyggingen.

antas

kunne bli og det bør vurderes
sert

neddemt

liamskjelivatnet.

Etter.de

av

bli

være

vegen

til

hvilke
stengt

Kjemå.vatnet
av

for

vegene
almindelig

å
som,
motori-
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Berørte flytteleier for rein.
Det fører en flyttelei for rein gjennom Dypendalen til Viskes
og denne kan det bli vanskelig å nytte under anleggstiden. Det
samme gjelder en flyttelei lenger sør som fører mOt Kjemåvatnet.
Over selve Kjemåvatnet har det før vært flyttet over isen eller
langs vatnet. Her kan det bli vanskelig å gjennomføre flyttinger.
både under anleggstida og senere som følge av reguleringen.
Forstyrrelserunder anleustida.
Saltdalutbyggingenvil foregå i et sentralt beite- og bruksområde for reindriften.
Ved Semska
4 km sør for Sørelva
som nyttes av Harodalsgruppen.
På Ryphaugen - like ved Sørelva
nyttes

i

forbindelse

først

tatt

inn

i

ligger det slakteanlegg
er det et reingjerde som ofte

med slaktingene
gjerdet

på Semska.

på Ryphaugen

Reinen

og etterpå

blir

drevet

da

til

Semska.

Dette arbeide vil komme i direkte kontakt med anlecgsarbeidene,
noe som kan fore til store komplikasjoner såfremt det skulle
vise seg at det blir vanskelig å få gjennomført slaktingene.
TørrlaGt Lønselv.
Lønselva

lettet
i

har

På den

Nils
uttalt

J.

fungert

med å holde

som stengsel

norsk

og.svensk

for
rein

teinen
fra

oc; har

hverandre

område.

strekningen

dette

Uttalelsen
vurdering.

grad

noen

oppgaven

dette

vil

i

øke

er

Blind
bl.a.:

blir

tørrlagt

bevoktningsoppgavene

ellers

o

elva

Olof

generell,

A.

og

Kuhmunen

er

har

eller
for

omtalt
i

brev

får

redusert

reineierne.

i Hovedstyrets

samlede

av

1979

2.

november

vannføring
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//Enkeitvis vil vel ikke disse prosjektene
følge for reindriften,

få noen katastrofal

men samlet vil de etter vårt syn føre

til at hele reindriften vil måtte innstilles.
Vi ber derfor om at NVE-Vassdragsdirektoratet trekker konsesjonssøknaden tilbake inntil konsekvensene for reindriften ved ei
evt. kraftutbygging er forsvarlig utredet.
Bare når en slik samlet, faglig vurdering foreligger kan reindriftsinteressene få den tyngde de fortjener i behandlingen
av konsesjonssøknaden.‘1

Li
Semisiaur-Njargsameby, uttalelseav 22.01.81:

Semisjaur-Njailgsameby har fbrst nyligen fått kännedom om planerna på utbyggnad i Saltdal. En sådan utbyggnad
skulle
komma att
på olika
sått
påverka
samebyns renskötsel,
som bedrivs enligt renbeteskonventionen
mellan
Norge och Sverige.
Då samebyn,
som ovan anges,
först
nyligen fått kännedom om fbretaget och då tidpunkten
saamanfaller
med

en intensiv period i renskötselnmed samlingt ski1jflyttning
m m måste samebyn anhålla om anstånd
med att avgiva ytterligare yttrande till den i mars
Redan nu kan
1981 då flyttningsarbetet år avslutat.
samebyn så negadet konstateras att företaget berör
tivt att samebyn motsätter sig företaget."
ning,

Norske Turistforeningers Forbund har avgitt uttalelse i brev av
20.08.81.
Forbundet
har prioritertverneinteressenetter følgende
rekkefølge:
Nord-Rana-utbyggingen
Beiarn-utbyggingen
Saltdal-utbyggingen
Melfjord-utbyggingen
Stor-Glomfjord-utbyggingen.
Forbundet uttaler videre:

3. Saltdal-utbywingen.
Her er det spesielt
Kjemåvatn
som vil
bli
meget berørt,
slik
at det
nok kan bli helt
avskrevet
som friluftsområde.
Reguleringen
er meget
Særlig for skiturister
omfattende, med en reguleringshøyde på 35 meter.
vil
området
bli
farlig,
med sprekker
og strømutsatte områder med dårlig
Overføringen av
is.
Det nåværende
fieke
kan antakelig
bare glemmes.

Svangstjernbekken synes helt marginal, og dette inngrepet vil påvirke
allerede
fredede
reservatet
langs
Lønselvas
øvre løp.4

det
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Samarbeidsrådetfor naturvernsaker(SRN) har i sin uttalelse av
oktober 1981 uttalt at de prinsipalt går imot enhver utbygging
Saltfjell-Svartisområdet 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. Stor-Glomfjord og
Melfjordutbyggingen kan de akseptere på visse vilkår.
Om Saltdalsutbyggingen uttales:
Reguleringsinngrepene
overføring

av

eksisterende

som

er

planlagt

Svangstjernbekken,

vil

fuglereservatet

Naturvernforeninghar
nalpark

foreslått

nedbørsfelt

få

Lønselva,

innlemmet

på østsiden

at et hvert inngrep

røyefiske)

vil

Russåga

gå

i

det

Nordland

som

er sammen med Dypenådalen

avmeltningsfenomener)
verdi

for

nasjon-

av Lønsdalen.

sammenheng

store

bl.a.

i Saltfjellet

høyt i geOmorfologisk

Lønselvas

med

virkninger

Stødi,

Semska

sammen med områdene

Lønselvas

i

vurdert

så

(bl.a. en rekke enestående
frardes.

sportfiskesammenheng

(laks-,

ørret-

og

tapt.

(sideelv til Saltdalselva)

uregulerte

har et av landets største
grottesystemer, som vil miste sin

underjordiske

faglige verdi ved regulering.

Oppdemmingen

av Kjemåvatn

vil føre til ødelagt
småviltets

(28m) og anleggsveiene

fiske

(også i

produksjonsmuligheter

reduserte

elgbeiter

og

jemåga), reduksjon

og således

ulemper

for

elgens

livsvilkår for bl.a. ender og vadere.
mye i verdi
i friluftssammenheng.
Saltdalselvas
uviss

og

framtidige

avhenger

av

store naturvern-,
knytter
vatn-

frilufts-

seg til Lønsdalen,

området,

for de almenne
hyttefolk,

hotellgjester,

De mer generelle
styrets

samlede

vil

reduserte

således

kjøres.

og vilt- og fiskeinteressene
Saltdalselva

store betydning

og friluftsinteresser
ski- og fotturister,
for naturvernsaker

i uttalelsen

taPe

er

omtalt

er

Ut fra de
sam

og Kjemå-

disse amråder

har

(dagsturister,
jegere og sportsfraråde

for Saltdalutbyggingen.

betraktningene
vurdering.

og

etter en regulering

med Lønselva,

fiskere) vil Samarbeidsrådet
at det gis konsesjon

Området

kraftverket

og den spesielt
naturvern-

av

småviltjakten,

f4rdse1

lakseproduksjon

hvordan

langs vannet

i Hoved-
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Natur

for
3. 1.

og Ungdom har
Saltdalutbyggingen:

i uttalelse

av 1981 gitt

følgende

konklusjon

SALTDALSUTBYGGINGEN

3. 1. 1. UTBYGGINGSPLANENE
Ubyggingen
berører
Lønsdalen,
området
rundt
Kjemåvatnet
og Saltdalselva.
65 km elver
reguleres
og får redusert
vassføring,
i tillegg
blir
vannstandsvariasjonene
i Saltdalselva
sterkt
forskjøvet.
5, 5 km anleggsvei,
23km tunneler
som gir
om lag 200 000 m3 sprengstein,
og en 40 m høy og
650 m lang dam, samt to mindre
dammer, regulerer
Kjemåvatnet
34 m.

Utbygginen vil
3. 1. 2. VIRKNINGER

gi

577GWh å kr 0, 71/kWh ( 1976) .

3. 1. 2. 1 Geologi
Dypenådalen,
og deler
av Lønselvas
nedslagsfelt,
har usedvanlig
godt utviklete
kvartæravsetninger,
som er bearbeidet
videre
av elvenes
aktivitet
etter
istiden.
Ved å ta Dypenåga og Lønselva
i tunnel,
vil
muligheten
til
å følge
disse
prosessene
falle
bort
nedenfor
inntaksstedene,
og landskapet
vil
miste
mye av sin karakter.
3. 1. 2. 2. Limnologi
og resipientforhold
Vassdraget
er kaldt,
med liten
næringstilførsel,
bortsett
fra Russåga,
som har mer næringsrikt
vann,
jfr.
Beiarutb.
Produksjon
av planter
og
bunndyr
er derfor
liten.
Lønselva
fra inntaket
til
samløp med Viskisbekken vil
bli
helt
tørrlagt,
og dermed ødelagt
som biologisk
produksjonsområde.
På grunn av sterk
erosjon
og liten
lysgjennomtregning
i blakket
vann,
kan noen positiv
demningseffekt
i Kjemåvatnet
ikke
forventes.
Det
blakkete
vannet
herfra
vil
også gi nedsatt
produksjon
i Saltdalselva
nedenfor kraftverket.
Om kraftverket
ikke pålegges
å kjøres
jevnt
i vinterhalvåret,
vil
vannstandsvariasjonene
ha klart
negativ
innvirkning
på produksjonen
i elva.
Reduksjon
av flomtoppene
vil
ha en viss
posotiv
virkning
for produksjonen,
mens redusert
sommervassføring
i elva vil
virke
motsatt.
Forurensingssituasjonen
vil
antakelig
ikke bli
vesentlig
forverret.
3. 1. 2. 3. Fiske

Kjemåvatnet
vil bli ødelagt
som fiskevann.
Spesiellt
vinterstid
er dette
vannet mye brukt.
Lønselva er også et verdifullt
sportsfiskeområde,
som
vil bli sterkt
forringet
og tildels
ødelagt grunnet redusert/null
vassføring.
Saltdalselva
er i dag en av fylkets
tre beste lakseelver.
Avhengig av kjøringen
av kraftverket,
vil
effekten
på lakseproduksjonen
bli
fra sterkt
negativ
til
muligens positiv.
En del produksjonsområder
for
smolt blir
borte i å med overføring
av Dypenåga/Lønselva.
Dette kan
kompenseres ved utsetting.
ornitologi,
zoloogi,
viltinteresser
Botanikk,
Magasinet i Kjemåvatn vil
sterkt
redusere lirypas
beiteog hekkeområder.
Bestanden vil bli sterkt
redusert,
og verdien
som småviltjaktområde
vil avta sterkt.
Vadere og grasender vil
få forringete
vilkår
ved vatnet,
elgbeiter
langs vannet blir
redusert.
Anleggsvirksomhet
og bygging og
på fugleog dyreliv.
Apent
bruk av anleggsveier
vil virke
forstyrrende

3. 1. 2. 4.

vann/usikker
is på Saltdalselva
nedenfor
kraftverket
vinterstid
vil
hindre
elgtrekk.
Overføringen
av Svangstjernbekken
til
lønselva
vil
være et inngrep i Semska- Støidi
naturreservat,
i det vannføringen
gjennom dette
våtmarksområdet
vil
øke, og det vil
være risiko
for flomskader.
Områdets
økologiske
karakter
vil
endres,
og virkningene
på fuglelivet,
som er bakgrunn for
fredningen,
kan ikke
forutsis
ut fra tilgjengelig
matriale.
Botanisk
sett
er områdene
ikke
spesiellt
interessante.
3. 1. 2. 5. Friluftsog rekreasjonsinteresser.
Lønsdal/Kjemåvatnområdet
er det mest brukte
friluftsområdet
i regionen.
Dette
skyldes
en kombinasjon
av sentral
beliggenhet
for store
befolkningskonsentrasjoner,
naturskjønnhet,
lettgått
og ufarlig
terreng,

gode jaktog fiskemuligheter
er tilrettelagt
for intensivt

og gode muligheter
for bærplukking.
bruk med hytter
( privateoq utleie-

Området
),
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hotell, caravan-oppstillingsplass,
alpinanlegg ogoppmerka turløyper.
Her
starter også turistløyper innover fjellet mot Bjøllådalen.
De fleste av
områdets kvaliteter som rekreasjons- og friluftsområde vil bli forringet,
jfr. puntene 3.1.2.1 ti13.1.2.4.
Utbyggingen vil også gjøre strøket
mindre attraktivt estetisk sett, og anleggsdriften
kan medføre forstyrrelse
og irritasjon, i tillegg til at usikker is på Kjemåvatnet kan bli en fare
for skiløpere.
3.1.2.6. Reindrift
Lønsdal/Kjemåvatnområdet
er et kjerneområde for reindriften på Saltfjellet.
Her har allerede Nordlandsbanen
og E6 skapt store problemer for reindriften.
Rundt Kjemåvatnet har reinen viktige vinter- og vårbeiter, som
vil bli neddemt.
I dag benyttes området til å holde reinen i ro før
skilling og merking ved Ryphaugen og slakting, som foregår ved Semska.
Området er godt egnet pga. de gode beiteforholdene,men
alternativer
finnes ikke.
Viktige kalveplasser finnes også i området.
Dypenåga og
Lønselva tjener som naturlig gjerde mot svenske beiteområder.
Vedlikehold av evt. reingjerder som settes opp der elvene tørrlegges, vil kreve mye
merarbeid.Dypenådalen
brukes også til beite høst, vår og vinter, og merking
av kalvene skjer på en odde ved Kjemåvatnet.
Anleggsdrift og trafikk på
anleggsveiene vil forstyrre reinen, og isforholdene på Kjemåvatnet kan
bli en fare for reinen, i dag går flyttveier over og langs vatnet.
3.1.2.7. Jordbruk
Saltdal er det store arealer som ligger i liten høyde over elva. Redusert
sommervassføring
kan her gi store negative effekter, som i tilfelle vil
måtte kompenseres med vanningsanlegg.
Spesielt negativt er det at vårflommen forsvinner.
(Etter Fortundalsutbyggingen
har f.eks. senket
grunnvasstand om våren ført til opptil 40% avlingstap i forhold til før
regulering.)

3.1.2.8. Annet
En åpen Saltdalselv nedenfor kraftverket vil vinterstid gi økt luftfuktighet med økt korrosjon på maskiner og kjøretøyer, økt rimfall og større
frekvens av frostrøyk. Isproblemer på fjorden er mulig.
Nevnes bør også at et enstemmig kommunestyre i Saltdal har krevd søknaden
for denne utbyggingen trukket inntil det foreligger en samlet plan for
vassdraget, i det det er på tale å overføre bl.a. Junkerdalselva til
Sulitjelma.
3.1.3. KONKLUSJON
Saltdalsutbyggingen vil få sterkt negative konsekvenser, som anført ovenfor. Særlig vil vi legge vekt på at utbyggingen vil gjøre det umulig
å drive reindrift på Saltfjellet i den form den drives i dag. Natur og
Ungdom vil derfor sterkt gå imot at det gis konsesjon for utbygging av

Saltdalsvassdraget.11

1,4

De mer generelle betraktningene i uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.
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Virkningen av en eventuell kraftutbygging på næringsdyrproduksjonen og fangst av fisk i elvestrekningen nedenfor
kraftstasjonen
er usikker.
Ovenfor
utløpet
av kraftstasjonen vil vannføringen bli så liten at lakseproduksjon vil
bli sterkt redusert. I følge Saltdal Jeger- og Fiskeforening
vil også mulighetene for yngelutslipp bli redusert siden
det er de øverste
deler
av vassdraget
som egner seg best
til dette. Foreningen frykter også hyppige
isganger
med
skuring av gyteplassene som resultat.
For småviltproduksjonen i disse Saltfjellets nordostlige
deler
er Lønsdalen og områdene rundt Kjemåvatnet
meget
verdifulle.
Gode produksjonsforhold kombinert med de nedvendige vinterkrav bidrar til dette. Med sin lette tilgjengelighet er områdene således også av største verdi
for jegere.
Nedre del av Dypendalen tilhører de beste elgvald i Saltdalen. Store morenemengder gjør området utsatt
for uttørking

hvis

Dypenåga

fraføres.

Fattigere

og mindre

elg-

beiter er derved et sansynlig resultat.
Partiene

rundt

Kjemåvatn

har

verdi

for

elg

sommer og høst.

UT FRA DE BERØRTE OMRÅDERS BETY=NG
FOR VILT OG FISK OG
UT FRA DEN INTENSIVE BRUKEN AV DE SADKE OHRÅDER, GÅR NORDLAND FYLKESLAG AV NJFF IMOT SALTDALUTBYGGINGEN

Videre uttales:

Sett aamlet har Saltfjellet store regionale og nasjonale
Deriblant står
med store
brukerintresser.
vilt- og fiskeverdiene og deres utnyttelse helt sentralt.
Av Nordlands jegermasse
på rundt 6 7.000 jegere er ca. 35 %
tilknyttet Saltfjellkommunene. De tre store lakselver,
Beiarelva, Ranaelva og Saltdalselva har alle en meget strategisk beliggenhet langs riksveg. Saledes har disse tre
elver som alle har et betydelig laksefiske også i landsHvor mange som egentlig
sammenheng
stor rekreasjonsverdi.
benytter disse levene er vanskelig å gi et godt overslag
over p.g.a. de manglende brukerundersøkelser, men antallet
fiskere
er utvilsomt høyt.
Planer om større tekniske inngrep innen et område må vurderes
i forhold til graden av inngrep samme og nærliggende områder tidligere er belastet med. Rana kommunes natur er spesielt
hardt belastet etter store vassdragsreguleringer. Bl.a. er
ca. 50.000 da. for det meste produktive skocsomrder neddemt
med den felge dette har hatt for dyrelivet cenerelt og ikke
minst for viltproduksjonen. En rekke gode fi_skevatn og de
fleste innlandsfiskeelve/ er blitt forringet og i tillegg
har kraftlinjer og anleggsveier, med de ringvirk.ninger disse
har, ført til store forstyrrelser på faunaen og andre belastninger på naturmiljøet. Disse forihdlldtaler også sterkt
imot cjennomføringen av Nord-Ranaprosjektet og de me6'et
store inncrep i Rana da vil bli ytterlig belastet med.

Vnaturverdier

-
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gruvedrift,
veibyL;ginger
o.s.v.
Store kraftutbygginger,
områdene rundt Saltfjellet ha/ gjort selve SaltfjellomrLFor fisdet mere og mer attraktivt for rekreasjonsformål.
verdifullt.
Hed full utkere og jegere er området ytterst
bygging i Saltfjell-Svartisenvil områdene disse grupper
har til rådighet bli skåret kraftig ned. De gjenværende
områder vil også miste mye av sin verdi i og med at de vil
komme til å grense opp mot utbyggingsområderog dessuten
stå i fare for å få for stor tetthet av nevnte brukergrupper
og dermed overbeskattes.
Disse forhold styrker våre tidligere nevnte argumenter om
ikke å vedta de tre østlige delprosjekter Beiarn-, Saltd3'
og Nord-Ranautbyggingen.“

Lv
Arbeidsutvalget
uttalt bl.a.:

4.

Kjemåvatnet

for

i Nordland

har

i møte

6.

og

7.

mai

1981

- Dypendalen.

Med de store,

sammenhengende

for Kjemåvatnet
og jernbane

viltnemndene

høgfjellspartier

og med hytteområder

i øst, er skogspartiene

verdi for viltet

og stor trafikk

For elg er området

rekreasjonsområder

elg tilhold

av stor

Dette er også

på hele Saltfjellet.

først og fremst viktig

har; ewdel

vest

langs E6

rundt Kjemåvatnet

i denne del av Saltfjellet.

et av de mest brukte

også vinterstid

i området

sommer og høst, men

her,

Magasin

i Kjemå-

vatnet

vil gi en dr»astisk reduksjon i såvel sommer- som vinter,
beitene for lirype.
Også hekkeområdene for lirype vil bli
sterkt redusert,

For jakt mister

området

svært nye av sin

verdi.

En eventuell

overføring

.forholdene.nederst
blir fattigere.

av Dypenåga

i Dypendalen

vil kunne endre grunnvanns-

i den grad at vegetasjonen

De store morenemengder

utsatt for uttørking.

Området

tilhører

gjør området

svært

de beste elgvald

i

Saltdal.
Viltverdiene

i Saltfjellområdet

og rekreasjonsmessige
miske verdi.
perioden

sider.

Den årlige

1966-76

(1/3 av Nordlands

har meget
I tillegg

jegermasse

store viltbiologiske

kommer viltets

i Saltfjellkommunene

lå på ca. 1.760 i gjennomsnitt
totale jegermasse).

økonoi

pr: sesong
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er

og fremst

Pørst

reindrift

framtidiz
nunkter
r

frostrøyk,

bl.«.

ned

Saltdalen,

i hele

på

og islegging

p4 Saltdalselva,

iszang

endret

indre

Saltdalsfjorden,

av

av

-Overføring
Semska

-

fra

Svangtjernbekken

forstyrrende

virke

og fisk.

av vilt

produksjon

Redusert

friluftsomrder.

av viktige

forringelse

Stor

vil

fram

16r vårt
avgjørende
ankeviktise
andre

•

-Klimaendringer
del

vmrt

trekke

også

vil

men vi

synt

11=

3DM

og

eksisterende

til

heftsynet

det

Rana

naturreservatet

etablerte

petdet

Lønselva

til

Stødiomrdefl

LI

er

Konk1usjonen

slik:

INGEN KRAFTUTRYGGING I SALT1JELL-9VARTISOMRÅDET

PØR DET

DOKUMFTTERT BEHOV POR NY KRAPT I PYLKET, OG PØR
VIL FÅ FOR
DFT ER KLARIAGT HV1LKE FØLGER PROSJUTENE
LIVET

1 HAVET.

YORD-RAYA,
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oz

avvises

tt

skade-virkningene.
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Venstre
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i
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orar:idei
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Reduksjon Produksjoni GWh
Nytt
tilløp oppr.
grunnlag grunnlag
Stor-Glomfjord
Beiarn
Saltdal
Nord-Rana
Melfjord

3
19
17
4
3

Sum Svartisen

Red.
i%

1326
452
577
1049
692

1270
370
480
1000
680

4
18
17
5
2

4096

3800

7

Tilsvarendefår endringenevirkningpå prosjektenesøkonomi, her uttrykt ved rentabilitet(foreløpigetall):

Stor-Glomfjord
Beiarn
Saltdal
Nord-Rana
Melfjord

Opprinnelig

Ny

14,0 %
17,5 %
14,5 %

13,5 %
14,5 %
12,0 %

14,5 %

14,0 %

11,0 %

11,0 %

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 økonomiskgunstig prosjekt.Det er
heller ingen prosjektdelersom blir ulønnsommepå grunn
av endringen1 det hydrologiskegrunnlaget.
Ingen av dimensjonene(reguleringsgrenser,
installasjoner
etc.) som har betydningfor behandlingav søknadenvil
bli endret.
V1 vil komme tilbakemed de endelige tall så snart disse
foreligger,men vi venter ikke at de vil avvike vesentlig
fra den som her er presentert.11

Direktoratet

for Statskraftverkene

tert
de innkomne
og Saltdalutbyggingen.

uttalelser

Nedenfor

det

siteres

for

som angår

så

har
vidt

i

brev
angår

Saltdalutbyggingen:

av 05.06.84
Melfjord,

kommenNord-Rana-
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3

SALTDALUTBYGGINGEN

Kostnader
I vår plan av desember 1977 har vi oppgitt kostnadene til
405 mill kr ref. prisnivå pr 3. kvartal 1976. Heri var
medregnet 10% kalkulasjonsrentesom utgjorde 71 mill. kr.
Vårt siste overslag bygger på prisnivå pr 01.01.83. Her
er kostnadeneeksklusivrenter beregnet til 840 mill kr.
Inklusiv 7% ka1kulasjonsrenteblir kostnadene 1012 mill
kr. Kostnadsøkningenskyldes dels prisstigning,dels at
beregnet byggetid er forlengetmed ett år. Dette beløp
brukes ved verdivurderinger. Det må ikke forvekslesmed
budsjett-tall,som tilleggesen nominell rentebelastning
etter regler bestemt av Stortinget,for 1984 12,5 %.
Hydroloqi.

Produksjon.

Rentabilitet

Som beskrevet i.vårt brev av 27.02.84 er det hydrologiske
grunnlag revidert i forhold til vår plan av desember
endret, se
er beregningsforutsetningene
Dessuten
1977.
tilsv. for Melfjordutb. Dette medfører at egenproduksjonen ved Saltdalutbyggingenblir endret fra 577 Gwh pr
år til 495 Gwh pr år, mens fastkraftøkningenendres fra
er beregnet til
inntekter
477 Gwh til 412 Gwh. Arlige
121 mill kr. Rentabilitetenblir ca 12%.
Det må tas forbeholdom at revisjonenav det hydrologiske
grunnlageter foreløpig. Endelige tall for produksjon
vil først
ligger.

kunne beregnes

når det

fore-

nye isohydatkartet

Dypenåqa oq Storsteinsbekken
Saltdal kommune krever i sin uttalelse
føringen skal tas ut av planen.

at denne

over-

i Kjemåga kraftOverføringenrepresentereren produksjon
verk på ca 70 Gwh, tilsvarendeen fastkraftøkningpå ca
55 Gwh. Dette gir en årlig inntekt på ca 16 mill kr.
Kostnadene inklusiv7% rente er beregnet til ca 100 mill
kr. Dette glr således langt lavere kostnad pr. kwh enn
for hele kraftverket.
gjennomsnittskostnadene
Vl mener at skadevirkningeneved denne overføringener
akseptable,og vil opprettholdesøknaden.
Vi vil gjøre oppmerksompå at dersom overføringenfaller
ut, må vi revurdereplasseringenav tverrslag for driving
av tunnelenKjemåvatn-Lønselva. Vl må også ta opp til ny
i kraftstasjonen.
vurdering installasjonsstørrelsen
Utsettinq av yrigeloq smolt
Saltdal kommune krever årlig utsetting av 50 000 lakseyngel/smoltog 50 000 sjøørretyngeli Saltdalselva.
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Vi mener at med det strenge manøvreringsreglementet
det
er lagt opp til i avtalen med kommunen (vedlegg),vil
skadevirkningenefor fisken bli ubetydelige. Det er derfor ikke skapt noe behov for utsetting av yngel pga.
utbyggingen,og vi mener oss ikke forpliktettil å utføre
evt. bekoste dette.
Minstevassføring 1.Lønselva.

Rensetiltak

Statskraftverkeneog Saltdal kommune har i vedlagte
avtale blitt enig om en minstevassføringnedenfor
inntaket i Lønselva på 0,2 m3/s. Dette gir et produksjonstap i Kjemåga kraftverkpå ca 8 Gwh/år.
SFT foreslår følgendeminstevassføringved VM 1951,
Lønsdal:
01.10. - 30.04.: 0,5 m3/s
01.05. - 30.09.: 2,0 m3/s
Dette vil gi et produksjonstappå ca 20 Gwh/år.

Vi har i nevnte avtale forpliktetoss til å bygge renseanlegg os terskler i Lønselva. Når det gjøres, mener vi
at 0,2 mi/s vil vcaretilstrekkelig.
Vi viser forøvrig til vedlagte avtale mellom Saltdal
kommune og Statskraftverkene.it

Avtalen
til er

mellom
gjengitt

Saltdal
kommune og Statskraftverkene
tidligere
i denne innstillingen.

som det

vises
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Hovedstyret vil bemerke:
Generelt og teknisk plan
Saltdalprosjektet er konsentrert om Lønselva
den sydlige delen av
Saltdalselva - over en ca 17 km lang strekning fra kote 657 til
kote 102 umiddelbart før (syd for) dens samløp med Junkerdalselva.
Innen denne strekning inngår sideelvene Kjemåga med Addjekelva samt
en bekk til denne og det utbygde vassdrag med inntak og regulering
Kjemåvatn på kote 626,2. De østlige tilløp til Lønselva-Dypenåga
og Storsteinbekken - samt Sørelv fra vest overføres til Kjemåvatn
sammen med Lønselva. Samtlige disse vassdrag så vel som Saltdalselva som berøres av utbyggingen ved magasinering eller tapping av
magasinvatn over den ca 35 km lange strekning fra kraftverkets utløp til Rognan, ligger i Saltdal kommune. Overføring av Svangtjernbekken fra Ranaelva berører Rana kommune. Saltdalselva/Lønselva er i dag uregulert.
Saltdalprosjektet er ett av de fem prosjekter som utgjør den samlede plan for utnyttelse av kraftpotensialet i Saltfjell/Svartiskomplekset. Ved Stortingets behandling av Verneplan I i 1973 ble
det stillet som forutsetning for en konsesjonsbehandling av Saltfjell/Svartisprosjektet at det forelå en samlet vurdering av utnyttelse av så vel kraftpotensialet som av andre brukerinteresser i
i Saltenregionen ble
dette området. Etter initiativ fra kommunene
problemet med en slik samlet planlegging tatt opp med Kommunal- og
Arbeidsdepartementet og senere med Miljøverndepartementet og
Fylkesmannen i Nordland. Resultatet av dette ble Saltfjell-Svartisutvalget som ble oppnevnt i 1971 som en samarbeidsnemnd i henhold
til bygningslovens § 18 nr 2. Utvalgets hovedsiktemål har vært å
utarbeide en areal- og ressursdisponeringsplan for fjellområdet
etter retningslinjer som er trukket opp i bygningsloven.
Planleggingen av kraftprosjektene og således også av det foreliggende Saltdalsprosjektet, har foregått i hovedsak
parallelt med
Saltfjell/Svartisutvalgets arbeid. I denne forbindelse har også
andre utbyggingsmåter for de nedbørfelter som samles i Kjemåvatn
vært vurdert. Det ene alternativ gjaldt overføring til Balvatn og
utnyttelse i nyttbare og utbygde fall ned til havets nivå, det
annet gjaldt overføring til Stor-Glomvatn eller til Bjøllåga for
respektive Nord-Ranautbyggingen.
utnyttelse
i Stor-Glomfjord
Alternativ Balvatn har ikke gitt klare fordeler. Det ville ellers
også innebære at nedbørfelter til Junkerdalselven ble tatt med.
Det annet alternativ medfører inngrep i Bjøllådalen.
har
i den samlede vurdering
av Saltfjell/Svartisprosjektene framholdt verneverdiene i Junkerdalselva og i Bjøllådalen
og ser ingen vesentlig forskjell i skaden på verneinteressene når
det gjelder de nevnte alternative utbyggingsmåter sammenlignet med
den omsøkte plan. Denne omfatter følgende:
Hovedstyret
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Det søkes om tillatelse til å regulere Kjemåvatn 34,0 m mellom
kotene 620,0 og 654,0 ved 27,8 m oppdemming og 6,2 m senking.
Dette gir et magasin på 130 mill m3 tilsvarende 33,2 % av midlere
årlig tilløp.
Videre søkes det om tillatelse å foreta følgende overføringer:

Hovedelv

Bielv

Lønselva

Dypenåga
Storsteinbekken
Sum østsiden
Sørelva

Lønselva

Lønselva
Randalselva
SvanItiernbekken
Sum overføring til Kjemåvatn syd
Lønselva/
Addjekelva
Kjemåga
Bekk
Sum overført til Kjemåvatn
Kjemåvatn
Sum Kjemåga kraftverk

Fra
kote
670
700
659
657
800

654
670
626,2

Nedbørfelt
km2
50,0
7,4
57,4
28,0
216,1
8,8
310,3
15,6
4,2
330,1
37,9
368,0

Midl.årl. avl.
mill m3
50,1
7,9
58,0
29,6
221,8
9,1
318,5
27,1
5,7
351,3
40,0
391 3

Etter at planen har vært lagt fram for distriktet har en videre
bearbeidelse av det hydrologiske materialet ført til en revisjon av
dette som har resultert i en samlet reduksjon av tilløpet til
kraftverket med 17%, jfr. brev fra Statskraftverkene datert
27.02.84. Det er mer detaljerte observasjoner av vassføringer
under planleggingstiden som har gitt endret fordeling av avløpet
over nedbørfeltet,
men det dreier seg også om feil i grunnlagsmaterialet som er oppdaget på et sent tidspunkt og som har gitt det
vesentligste bidrag til reduksjonen.
den gjengivelse av hovedleddene i den bekniske plan som er gitt
ovenfor er de korrigerte avløpsdata anvendt.
henhold til det korrigerte hydrologiske grunnlagsmateriale er den
midlere årlige produksjonen i Kjemåga kraftverk beregnet til
495 Gwh og anleggets rentabllitet går ned fra opprinnelig beregnet
14,5 % til 12%. Av den beregnede kraftproduksjon kan 412 Gwh regnes å være fastkraft. Anleggskostnadene pr 01.01.83 er beregnet
til 1012 mill kr inklusive 7% renter.
Overføringene av Dypenåga og Storsteinbekken vil gi en årlig midtil en
delproduksjon på ca 70 Gwh
ca 55 Gwh/år er fastkraft
anleggskostnad av ca 100 mill kr. Netto nytteverdi er beregnet til
ca 115 mill kr. Overføringen av Svangtjernbekken gir en midlere
årlig produksjon på ca 10 Gwh - ca 8 Gwh fastkraft - til en anleggskostnad av ca 5 mill kr. Netto nytteverdi er beregnet til ca
26 mill kr.
Uten disse
middels år
kostnadene
ket gir en

overføringene vil Kjemåga kraftverk yte ca 400 Gwh et
hvorav ca 337 Gwh/år kan regnes som fastkraft. Anleggsfor et slikt redusert prosjekt blir ca 905 mill kr hvilytterligere reduksjon av rentabiliteten fra 12 til 11%.

Energidirektoratet har heregnet at netto nytteverdi for et slikt
redusert prosjekt blir ca 378 mill kr (Pr 01.01.84).
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Vasstanden i magasinet vil følge vanlige svingninger ved kraftverks—
drift ): jevnt synkende vasstand utover vinteren og vasstand nær
HRV på ettersommeren etter oppfylling. Fyllingskurvene viser fylling til ca HRV-5 m pr 1. august. På grunn av mindre tilsig enn
medregnet i fyllingsberegningene vil fyllingen bli noe ugunstigere
enn angitt her. Reguleringen vil virke skjemmende på terrenget
de år som er ugunstigere enn det refererte midlere år. Dette er en
Uetydelig verdireduksjon for et slikt område som må sies å være
meget benyttet til utfart og friluftsliv.
Lønselva, Dypenåga, Storsteinbekken og Sørelva mellom inntakene og
utløpet av kraftstasjonen
følge planen blir det en meget stor tørrleggingsgrad i Lønselva over en ca 10 km lang strekning - ned til samløpet med Viskisbekken. Ved Lønsdal stasjon ca 8 km nedenfor inntaket blir normalvassføringen redusert til 8 til 9% av naturlig. I juni måned et
medianår vil vassføringen gå ned fra ca 50 m3/s til ca 5 m3/s.
Det blir hare ubetydelig økning av vassføringen videre ned til utløpet av kraftverket.
Lønselva mister sin verdi som fiskeområde. Det dreier seg om småfisk, men den er lett å fange og elva oppgis å ha stor verdi som
sportsfiskeelv i dag. En del av Lønselva ovenfor kraftverket er
også lakseførende.
Begge sider av Lønsdalen er et meget benyttet småviltjaktområde.
Det går elgtrekk nedover Lønsdal som også har en del fjellbjørkeskog som gir beite for elg.
Konsekvenser av tørrleggingsgraden for forurensningssituasjonen i
Lønselva illustreres best ved SFT's krav om å opprettholde en vassførin,9!
ved Lønsdal stasjon på 0,5 m3/s om vinteren og på
2,0 mi/s om sommeren. I et år med midlere tilsigsforhold vil
dette tilsvare et krafttap i størrelsesorden 20 Gwh.
Dypenåga blir på det nærmeste tørrlagt nedenfor inntaksstedet og
det samme gjelder Storsteinbekken og Sørelva. Eventuelt fiske
som det ikke foreligger nærmere enkeltheter om - vil bli ødelagt.
Det går fotturiststi fra Lønsdal langs Dypenåga til Sverige.
-

Fra reindriftshold blir sterkt påpekt at en flyttelei over Lønselva
noe nedenfor inntaket vil bli hindret av brakkeleir og steintipp
(360 000 m3). Videre hevdes at Lønselva og Dypenåga har hatt en
sperreeffekt for rein og at denne faller bort med den følge at det
kan oppstå sammenblanding med svensk rein, tap av rein som trekker
østover, merarbeid ved driving, flytting mv. Det blir også uro i
anleggstiden. Skadene ved Kjemåvatn - Lønselva
Dypenågas regulering hevdes å bli så alvorlig at det vil bli umulig å drive reindrift i området etter det driftsopplegg som den har i dag dersom
Saltdalutbyggingen gjennomføres.
Svangstjernbekken Denne overføring vil komme i strid med vernebestemmelsene i Semska-Stødi naturreservat. Det er etter Hovedstyrets syn ikke grunnlag for å ta opp forslag om å oppheve vernet
av hensyn til en kraftgevinst på 10 Gwh pr år i en utbygging som
også er sterkt omstridt.
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Kjemåga med sideelverog Saltda selva nedenfor kraftstasionen
Kjemåga og berørte sideelver blir nærmest helt tørrlagt i det det
er minimalt tilløp nedenfor de nedbørfelter som tas inn i kraftverket.
Eventuelt
tale
av betydningen

fiske
må påregnes
av dette
foreligger

totalskadet,
ikke.

men nærmere
Hovedstyret
er

omtil-

bøyelig til å legge mest vekt på Kjemåga's betydning som landskapselement i et område som er meget benyttet
som friluftsområde.
Kjemåfossen er ved stor vassføring en severdighet.
For så vidt angår Saltdalselv
nedenfor kraftverket vil en pga.
mindre
av vassføringen over året
reguleringen
få en forskyving
sommervassføring under magasinfyllingen og økt vintervassføring.
vassføring øke
Ved elvas
utløp
i Saltdalsfjorden
vil
normal
tappesesongen (01.10. - 30.04.) med omkring 8-10 m3/s etter en
års
I fyllingstiden vil et normalt
forsiktig
start
av tappingen.
m3/s
konsentrert
om
juni
og
reduksjon
på det største
være 30-35
begynnelsen av juli.
For veksterlige forhold synes
vasstandsvariasjonen ikke å få nevneverdig betydning. Et visst vatningsbehov vil oppstå enkelte steder, mens de sakkyndige påpeker også positive virkninger ved flompeke på at isforsenkning.
Ibvedstyret
vil
i denne forbindelse
holdene
i Saltdalselva
er en usikkerhetsfaktor. De er allerede før
utbygging
ustabile
pga.
vekslende
værforhold om vinteren. Etter
utbygging
vil
elva
gå åpen
7-15 km nedover
fra kraftverket grunnet
overtemperatur på tappevatnet. Det antas at isforholdene etter utbygging vil bli enda mer ustabile enn tidligere. Det er under
nåværende

forhold

enkelte

år

betydelige

isopPstuvinger

og

isganger

Det
kan også
få følge
for dyrket
mark.
og en forsterkning av dette
er i betydelig grad avhengig av driftsmåten av kraftverket i hvilDet er i samarbeid med Saltdal
ken grad isgangskader vil oppstå.
kommune lagt opp til en manøvrering med sikte på å gjøre risikoen
for isganger minst mulig. Det vil bli forsiktig
økning
av vintertappingen innledningsvis med senere mest mulig jevn drift uten
korttidsregulering. Pket vintervassføring betyr imidlertid økt
sarrproduksjon og ved en magasingrad som her på 33-35 % må det regnes med økt risiko for skader pga. isoppstuving og isgang. Etter
den erfaring en har med isproblemer i det uregulerte vassdrag, vil
Hovedstyret se denne økte risiko som en betydelig negativ side ved
reguleringen. Overtemperaturen på driftsvatnet antas å ha en positiv
virkning
på isløsningen om våren ved å åpne vassdragets nedre
del tidligere enn før.
En åpen elv vil i stille kaldt vær medføre frostrøyk. I Saltdal
inntreffer de nevnte værforhold i ca 20% av tiden. Dette er en
trivselsmessig ulempe for bebyggelse nær til elva. Det regnes ikke
med vesentlige ulemper for isforholdene i Sa1tda1sfjorden.
Saltdalsvassdraget er lakseførende over elvestrekninger på til
ca
sammen ca 65,5 km. Av dette utgjør Saltdalselva til Storfjord
36 km og Junkerdalselva 15 km. Det fanges også betydelige mengder
sjørøye samt sjøørret. Total avkastning av laks er angitt å ha en
årlig førstehåndsverdi på ca 1 mill kr. Med sin beliggenhet langs
riksveg og ved å utnytte sideelvene og høyereliggende deler av
til utsettingsområde for yngel og settefisk av laks regvassdraget
ner DVF med muligheter for en betydelig økning av fiskets verdi for
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Det ble avholdt rådgivende folkeavstemning i Saltdal om Saltdalutresultat:
byggingen
med følgende
Nei

til

875

utbygging

For redusert utbygging
Full utbygging
Sum:

stemmer

815 stemmer
200 stemmer
1890 stemmer

Deltakerprosent: 48,6
Nordland fylkesting har vedtatt å tilrå at Dypenåga, Storsteinbekken og Svangstjernbekken blir vernet og at den øvrige del av
i forbindelse med fylkets
prosjektet blir utsatt til vurdering
behandling av samlet plan for forvaltning
av vannressursene.
Fylkesmannen i Nordland har i sin uttalelse inntatt det samme
standpunkt som fylkestinget.
Nordland

fy_lkesfriluftsnemndgår imot Saltdalutbyggingen.

SFT går ikke imot noen del av planen.
DVF konkluderer med at Saltda1vassdraget ideelt sett bør vernes,
men mener at utbyggingen ikke vil gi store skader på vilt-/fiskeinteressene dersom direktoratets forslag til kompenserende tiltak
blir gjennomført.
Statens Naturvernråd frarår bestemt at Saltdalsutbyggingen realiseres pga. inngrepenes svært negative virkning på betydelige
bruker- og verneinteresser i Saltdalsvassdraget.
Bodø og Omegns Turistforening
konkluderer med at bl.a. Saltdalutcyggingen ikke bør realiseres.
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet går bl.a. imot Saltdalutbyggingen.
Samarbeidsrådet for naturvernsaker går bl.a. imot Saltdalutbyggingen.
Landbruksdepartementet har ut fra reindriftshensyn sterke motforeDepartementet peker på at nærstillinger mot Saltdalutbyggingen.
ingens
representanter legger størst vekt på å bevare kjerneområdene
Saltdal uberørt. Departementet tilrår at Saltdalavgjørelsen
treffes

snarest

mulig

og

at

Nordland fylkeslandbruksstyre
er for dårlig utredet
til

den

går

ut

på

avslag

på

søknaden.

mener skadevirkningene på landbruket
at det er mulig å ta stilling til Salt-

dalprosjektet.

Nordland Bondelag

konkluderer

som

fylkeslandbruksstyret.

Norsk Sameråd, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norske Samers
Riksforbund
m.fl.
samt de som driver reindrift i området går imot
prosjektet.

197

Hovedstyets

vurdering

De vesentligste

skadevirkninger

ved Saltdalprosjekter
oppstår
etter
Det gjelder
i denne forbindelse
i det vesentlige
det foreslåtte
magasinområdet
ved Kjemåvatn
samt overføringene
fra Lønselva/Dypenåga.
Reguleringen
og
overføringen
som ikke kan
utgjør
hovedbestanddelene
i prosjektet
Hovedstyrets

syn

gjennomføres

uten

disse

på

reindriftsnæringen.

disse.

Dypenåga,

Storsteinbekken

kan

tas

ut,

men

deler

er meget lønnsomme og uten overføringene
vil prosjektets midlere
årsproduksjon
gå ned ti1 ca 410 Gwh og rentabiliteten
av hele
anlegget
vil
synke fra opprinnelig
12 til
11%.
Etter
Saltdal kommunes vedtak er det realistisk
å regne med at det ikke under
noen omstendigheter
kan bli aktuelt
med de nevnte overføringene
fra
øst slik
at det som står
igjen er et redusert
prosjekt
med en midlere produksjonskapasitet
på ca 410 Gwh pr år.
Dette vil likevel
ikke gi vesentlige
reduksjoner
i skadene for reindriftsnæringen.
Det vil heller
ikke i vesentlig
grad dempe skadene for turistnæring
og friluftsliv
som foregår
omkring Kjemåvatn/Lønselva
etter
det
innlandsfisket
som er sterkt
trukket
fram i uttalelsene.

I tillegg

til
dette kommer hensynet til
de naturvitenskapelige
interesser.
Kravet her er å få et helt vassdrag i Saltfjellregionen som type- og referansevassdrag
for denne region.
Saltdalselva
er i denne forhindelse
Det nasjonale
kontaktutvalgs
alternativ
til
Beiarvassdraget.
Hovedstyret
har vurdert
de to vassdrag
mot hverandre.
Et vern av Beiarelva
i stedet for Saltdalselva
vil føre til
en øket håndlagt
fastkraftkapasitet
på ca 485 Gwh/år.
Det er imidlertid
dokumentert
naturvitenskapelige
interesser
store
Saltfjellregionen.
Det er derfor
etter
Hovedstyrets
syn en klar
hegrunnelse
for å sikre de naturvitenskapelige
interesser
et helt
uberørt
vassdrag i samsvar med kontaktutvalgets
alternative
tilrådfor de omfattende
og
ing.
En sparer derved også reindriftsnæringen
til
dels ødeleggende skader for driftsmåten
som er beskrevet
av
for
næringens utøvere.
Videre har også DVF uttalt
seg til
fordel
avslag på søknaden.
Hovedstyret
ende

tiden
holdt

foretok
i tiden 18. - 19. august 1976 og 1978 orienterav samtlige
prosjekter
i Saltfjell/Svartisområdet.
7. - 11. september 1981 ble befaring
foretatt
og åpne møter
som ledd i behandlingen
av reguleringssøknadene.

befaring

Saltdal

kommune har i et knapt

flertallsvedtak

de skader og ulemper som er påberopt.
ikke

se at kommunen har kunnet

avgjørende

for

Hovedstyret

oppfylt

./

Hovedstyrets

vil

konkludere

og søknaden

følger

Behandlet

24.

i møter

med at

anbefales

Sakens dokumenter

eliminere

standpunkt

imøtegått

Hovedstyretkan
de nevnte
og som er

1767oKSL

hensyn

reguleringslovens

§ 8 ikke

vedlagt.

februar,

22.

mars

og

22.

juni

av

som blir

framholdt

avslått.

Sigmund Larsen
H. Sperstad

en del

imidlertid

1984.
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