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NORGES
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

HOVEDSTYRET

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148, Dep.

0033 OSLO 1

Vår ref Vår dato Side

3650 /78'V OF/AA/KSL 12.07.84 1
Deresref Deresdato

Direktoratet for statskraftverkene
Kraftutbygging i Saltfjell/Svartisområdet,Nordland fylke
Fastsettelse av reguleringsbestemmelser. Stor-Glomfjordutbyggingen


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

Scm en del av den samlede plan er det søkt om fastsettelse av regu-
leringsbestemmelser for Stor-Glomfjordutbyggingen. Plan og søknad
am kraftutbygging i dette området omfatter imddlertid også fire
andre prosjekter:

Beiarnutbyggingen
Saltdalutbyggingen
Melfjordutbyggingen og
Nord-Ranautbyggingen.

Hovedstyret fremmer nå innstilling cm samtlige av disse prosjekter,
men i form av enkeltinnstiller om hvert prosjekt. Disse følger

/ • vedlagt. De enkelte innstiller er resultatet av en samlet vurder-



ing av de fem prosjekter og deres virkninger. Denne samlede vur-
dering utgjør Hovedstyrets tilråding overfor Departementet når det
gjelder utkast til verneplan for Saltfjell/Svartisområdetframlagt

/ • av Pylkesmannen i Nordland. Den følger som en sjette del av den
samlede innstilling fra Hovedstyret om Saltfjell/Svartisprosjektet.

Idet en viser til enkeltinnstillingeneog helhetsvurderingen skal
Hovedstyret i det følgede behandle søknaden for så vidt den angår
Stor-Glomfjordutbyggingen.

Søknadsdokumentet er femdelt og omfatter følgende:

I) 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 teknisk/økonomiskeplan siteres:

ontoradresse Postadresse

iddelthunsgt. 29 Boks 5091 Maj.

Oslo 3

Telegramadresse

Vassdrag

Telefon Telex Bankgiro

102) 46 98 00 11912 NVESO N 0629.05.75026

Postgiro

5 05 20 55

lo. W. & J. A/S.



2. PLANEN OMFATTER

2.1 Etter vassdragsreguleringsloven


henhold til lov om vassdragsreguleringer av 14. desember
1971 foreslår Statskraftverkenefølgendereguleringerog
overføringer:

2.1.1 Ma&asiner

Naturlig HRV LRV Magasis
vannstand opp kote ned kote mill.m

Bogvatnet 661 0 661 36 625 61
Storglomvatnet514x) 71 585 54 460 3370

x) Storglomvatneter idag regulertmellom LRV k. 496 og HRV
k. 521,4.

2.1.2 Overførinfisr

Avløpenefra øvre Blakkåga(62,2),Staup4ga(17,1),
Skredbekken(0,4), Stornesbekken(1,2),Nevernesbekken(1,8),
øvre Beiarelva(6,6),Lappflyttarelva(6,8),Trollbergdalr
breen (4,2),og Skjelåtindbreen(4,6),tilsammen104,9 km
nedbørfelt,overførestil tilløpstunnelfor Trollbergetkraft-
stasjonog kan lagres i Bogvatnet.

Avløpene fra Bogvatnet (37,0), Hanspolsabreen (4,1), Vegdals-
elva (16,6),ø‘Te Gråtåga (28,5), og avløpene under a, til-
sammen 191,1 km nedbørfelt, overførestil Storglomvatnet.

Avløpene fra Fonndalsbreen (8,7),to bekkernorarfor Fonndals-
breen (3,7+1,2),Engabreen(30,0),bekk nord for Engabreen
(1,1),Litlebreen(2,6),to bekker nord for Lit'lebreen (1,0+
0,6), fire bekker i Dimdalen(1,2+2,0+0,5+5,3),seks bekker
på sørsiden av indre Nordfjord (0,3+5,7+3,5+2,5+0,9+0,8),
Storjordelva (2,1), vann kote 821 (4,6), vann kote 771 (7,1),
vaT1 kote 714 (6,2),ogvann kote 616 (1,8),tilsammen88,0
km nedbØrfelt, overføres til tilløpstunnelen for Holandafjord
kraftstasjonog kan lagres i Storglomvatnet.

3.1.6.2 Verdi av overførtvann

For å kunne vurdere om det er lønnsamt å føre nye nedbør-

felter inn på prosjektet, har vi beregnet hvilkenverdi

vannet har, levert på to forskjelligestedermed sin

naturligeårsfordeling. Totalverdiener beregnet ut fra

verdien av energi og effektfratrukketkostnadenefor

magasiner,vannveierog stasjoner.

Bogvatnet 170 øre/m.3
Storglomvatnet 165 øre/a1-',

3.1.6.3 Andre verdier

Verdi av magasin og installasjoner angitt under beskriv-
elsen av hver enkeltanleggsdel.
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3.3 Magasiner


3.3.1 Buvatnet

Se bilag 3.3.1.1oc 3.3.1.2.

3.3.1.1 Tekniskbeskrivelse

Magasinetdannesved at vannet senkes 36 m til LRV k. 625
og reguleresmellom denne høyde og naturligvannstand
k. 661. For å oppnå HRV lik naturligvannstand,d.v.s.
vannstandnår vannføringenut av vannet er lik årsmiddel,
må det støpesen mindre betongterskeli utløpet.Senkningen
foretasvia tilløpstunnelensom slås ut umiddelbartunder
LRV. Seismiskeundersøkelserhar påvistmoderatløsmasse-
overdekningpå utalagstedet.

I vestendenav Bogvatnethar bekker fra breen lagt opp et
delta av løsmasser.Ved senkningav vannet må man vente
betydeligerosjoni dette deltaet.(Se S-39)

3.3.1.2 Begrunnelse

Arsavløpetfra de felter som vil nYttiggjøreseg magasinet
er på 344,0mill.m3.Magasinvolumetblir på 61 mill.m3
hvilkettilsvarer18% av tilløpet.

Magasineter inntaksmagasinog eneste reguleringamagasin
for Trollbergetkraftverk.

Reguleringsgrenseneer valgt ut fra naturgitteforutsetninger.
På grunn av løamasserpå bunnen er det ikke mulig å slå ut
en tunnel vesentliglavere enn k. 625. Og på grunn av manglende
(evt.meget kostbar)veiforbindelsesamt ugunstigdamstedvil
selv et lite damanleggbli ulønnsomt.

3.3.1.3 Manøvrering(se forøvrigkap. 9)

Bogvatnetmanøvreresfritt.

Brefeltenegjør at man får en vesentligstørredel av tilløpet
i juli/septemberenn i brefrie felter.Dette tilaierat man
holder vannstandenlav for å redusereflomtapet.

Om vinterentar man sikte på å tømmemagasineti en periode
da vannstandeni Storglomvatnetmedførerde fallhøydersom
gir best mulig virkningsgradnår de to kraftstasjonenebe-
traktesunder ett.

3.3.2 Storalomvatnet 


Se bilagene 3.3.2.1,3.3.2.2,3.3.2.3,3.3.2.4og 3.3.2.5.
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Dersom Storglomvassdammenbesluttesbyggetmed kjerne av knuste
steinmaterialer,vil også Holmvassdammenutførespå samme
måte. Dermedbortfallermorenetaketi Vegdalenog grus-
taket i Pykandalen.

Holmvassdammenfår et damvolumpå ca. 1,0 mill. m3, største
damhøydeca. 50 m, damkronenslengdeblir ca. 380 m.

3.3.2.2 Manøvrering

Storglomvatnetmanøvreresfritt.Manøvreringenvil ofte bli
bestemtut fra samkjøringensbehov. I de tilfellesamkjøringens
totalmagasinmå tappes langt ned, vil også Storglamvatnetbli
langt nedtappet,og da vil man neppe tappe sommerenetterpå.
Har man tappet svært langt ned, kan det til og med tenkes at man
heller ikke vil tappe neste vinter,dette for å sikre raskest
mulig oppfylling.

3.3.2.3 Begrunnelse

årsavløpetfra de fel;tersom vil nyttiggjøreseg magasinet
er på 1631,1 mill.

Magasinvolumetblir på.3370mill.m3.Sammenmed magasinet
i Bogvatnet(61 tilsvarerdette 210% av tilløpet.

Reguleringsgrenseneer valgt ut fra rent økonomiskebe-
traktningeridet beregnetmarginalmagasinverdived denne
høyde er,funnetå være lik marginalmagasinkostnadpå ca.
24 øre/m-Jeller ca. 18 øre/kWh.

Total kostnadfor magasineter beregnettil 360mill.kr.(Gjelder.
for alt. fronta1tetning.)

3.4 Overføringsanlegg


3.4.1 Blakkå£a_:-_Bogy_atnet_

Se bilag 3.2.1.1.1.

3.4.1.1 Tekniskbeskrivelse

øvre del av Blakkågatas inn og føresinn på tilløpstunnelen
til Trollbergetkr.st.ved hjelp av en grentunnel. Tilløpet
kan via tilløpstunnelenmagasineresi Bogvatnet.
Grentunnelen,som bli 4950 m lang, e tenkt fullprofilboret
med diameter3,1 m, tverrenitt7,5m • Tunnelendrives fra
et tverrslagpå tilløpstunnelenøverst i Beiarda1en.Største
stufflengdeblir derved 7,5km..benstore ventilasjonslengden
sammenmed mindre renteutgifterpga. korterebyggetid,gjør
at det synes klart lønnsomtå fulprofilbore denne tunnelen.
Undersøkelserviser at geologienlangs tunneltraseener egnet

for fullprofilboring.
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3.4.5.2 Begrunnelse

Arsavløpetfra de feltersom overføreser 68,3
Ut fra de oppgitteverdierunder pkt. 3.1.6.2er
bruttoverdienav overføringenberegnettil 113 mill.kr.
mens overføringskostandener beregnettil 60 mill.kr.

3.5 Anleggsveier


De mest sannsynligeveitraceerer vist på bilag 1.1 og
bilagenesom viser tunne1traceene.Det må tas forbehold
om endringeri tracevalgunder detaljprosjekteringen.

3.5.1 Glomfjord- Storg1omvatn

Se bilag 3.5.1.

Veien bygges for adkomsttil dammeneved Storg1amvatnet
og til tverrslagpå tunnelenmot Vegdalen/Trollberget.

Eksisterendevei fra Glomfjordkr.st. til taubanestasjonenved
østre ende av Fykanvatnetutbedresog delvisombygges.
Største stigningblir ca. 1:7. Fra taubanestasjonendrives
en 1800 m lang veitunnelmed stigning1:10. Dennemunner
ut på sydsidenav Fykanågapå ca. k. 360..ffierfrafølger
veitracgeni store trekk sydsidenav Fykanågaopp til
damstedetbortsettfra et parti vd Synk 1,hvorveien
legges i tunnelover en lengdepå 750 m.

Samlet veilengdefra Glomfjordkraftstasjontil hoveddamsted-
et blir 11 km.

3.5.2 Vei til Holmvassdammen

Se bilag 3.5.2

Adkomsttil Holmvassdammenvil bli en 2,5.kmlang sideveifra
veien til Storglomvatn. Den tar av 6 km ovenforGlomfjord
kr.st. og følger stort sett Holmvasselvahelt frem til dam-
stedet.Veien vil også bli benyttetunder grustxansportenfra
Fykandalentil Holmvassdammen.

3.5.3 Vei til tverrslag_Stou1omvata:&t oa_morenetak Veula1en

Veien til tverrslagStorglomvatn-øst,tar av 500 m ovenfor
den øverstetunnelenpå veien til Storglamfjord.Den følger
elva opp til Navnløsvatn,går forbi Sandvatnetog Lille Stor-
glomvatnog viderened mot terrslaget,som liggerpå k. 550.
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4.2 Bere,gnetenergiproduksjon,

4.2.1 ProduksjonsøknihGeni samkj.pri~stemet_

Ved hjelp av JARSIM-kjøringene 5755og 5761 av desember 1976
(med små justeringer) er økningen beregnet til:

Fastkraft 1842GWh pr. år.
Andre inntekter - 36,0mill.kr. pr. år.

Med andre inntekter forstås endring i salg av tilfeldig kraft
(heri medregnet eksport) samt endring i brenselsutgifter til
varmekraft (heri medregnet import). I vårt tilfelle er økningen
utgiftene større enn økte inntekter. (se pkt. 4.2.2)

4.2.2 I Stor-Glomfordutlyg£ihgen

Midlere års produksjon i GWh:




Vinter Sommer år

Trollberget kraftverk 25 51 76
Holandsfjord kraftverk 1897 180 2077
Endring i Glomfjord kraftverk -535 -245 -780
Endring i Melfjord kraftverk - 19 - 28 - 47

SUM 1368 - 42 1326
======== ==== == 


Det er her forutsatt at Melfjord kraftverk enten er bygget
eller besluttet bygget.

Flomtap forekommer kun ved Trollberget kraftverk, beregnet
til 4 GWh/år, når man ser bort fra usikkerhetene knyttet
til inntak Engabreen, omtalt under kap. 3.1.1.2 og 3.4.4.2.

Typisk for et høytregulert prosjekt er at fastkraftøkningen
er betydelig høyere enn egenproduksjonen. Det har sin årsak
i at verk med små og middels store magasiner får deler av
sin tilfeldigkraftproduksjon foredlet til fastkraft (med
derav følgende reduksjon i "andre innteker").

5 KOSTNADSOVERSLAG

5.1 Beregningsforutsetninger


Her medtas alle kostnader som er nødvendig for å levere
kraften inn på høyspentnettet. Kostnadene er regnet til
og med koplingsaniegget.

Overslaget bygger på prisnivå 3. kvartal 1976.For
avgiftspliktige arbeider er det tatt med 13% investerings-
avgift, mens rente i anleggstiden er satt til 10% p.a..
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Kostnadsoverslag


det detaljerteoverslaget(S-92),satt opp etter Statskraft-
verkenesgenerellekontoplan,gjengiset sammendrag,
investeringsavgiftog renter i anleggstidener trukketut
o6 oppstiltfor seg. Uforutsetter tatt med i hver enkelt
post i det detaljerteoverslaget.

Veu beregningav renter er anleggetdelt i tre deler.Holands-
fjordkraftverkmed overføringenepå vestsiden ("takrennen)
er rentebelastetfrem til driftstart sommerår 6.
:cL,11bergetkraftverkmed overføringersamt overføringtil
Storglomvatneter rentebelastetfrem til driftstart ved
dtgangenav år 9, mens dammeneved Storglomvatnettilsvarende
er rentebelastetfrem til høst år 9. (kfr.terminplan,bilag 10).

12



STOR GLOMFJORDUTBYGGINGEli

KLASSE UTGIFTS-
POSTER Ar 0 kr 1 Ar 2

MILL.KR.
Ar 3 Ar 4 Ar 5 Ar 6 Ar 7 Ar 8 Ar 9 SUY,

1-8 An1eggskostn. 29,6 34,4 51,4 75,0 110,5 139,5 105,6 86,4 118,3 113,3 864,0
9 Permanentutstyr




38,4 76,8 76,8 70,6 11,0 11,0 15,4 300,0

Sum før invest./renter 29,6 34,4 51,4 113,4 187,3 216,3 176,2 97,4 129,3 128,7 1164,0
Investerincsavcift 2,1 2,2 3,5 10,0 17,0 19,1 15,7 7,2 9,1 10,2 96,1

Sum før renter 31,7 36,6 54,9 123,4 204,3 235,4 191,9 104,6 138,4 138,9 1260,1

Renter10% p.a. 1,6 5,1 10,2 20,2 38,6 64,5 58,7 30,6 44,9 63,4 337,8
Diverse/avrunding 0,7 0,8 1,3 2,9 4,9 6,0 5,0 2,7 3,7 4,1 32,1

SUM 34,0 42,5 66,4 146,5 247,8 305,9 255,6 137,9 187,0 206,4 1630,0



6 BEREGNETINNTEKTOG RENTABILITET

6.1 Inntekter


Inntekterer her definertsom brutto nytteverdi,det vil
si kostnadenfor en tilsvarendekraftmengdeav samme
kvalitetfremskaffetpå billigsteannenmåte. Under pkt.
3.1.5 er det gjort nærmererede for prisgrunnlaget,og
under pkt. 4.2.1 er ført opp produksjonsøkningen i sam-
kjøringssystemet pga. Storglomfjord-utbyggingen.

Fastkraft 1842 x 0,13
Effekt 624 x 0,066
Reduksjonandre inntekter

= 239,5millk /. r år
= 41,2 " ft n

=-•36,0 n

Sum inntekter x) = 244,7mill.kr/år

6.2 Utgifter


Ut fra erfaringsta11fra Statskraftverkenesnyere anlegg
settesantatteårligeutgiftertil administrasjon,drift og
vedlikeholdtil 12 mill.kr.

6.3 Arlig avkastning av investertkapital


Total utbyggingskostnader
Netto årlige inntekter244,7 - 12,0
Netto årlig avkastningav investert
kapital232,7 • 100/1630

= 1630 mill.kr
= 2327mill.kr/år

= 14,3 %
==================

6.4 Internrente


Med en investeringsstrømsom vist i pkt. 5.2 og en inntekts-
strøm på 232,7 mill.kr/årfra år 10 til år 49 blir prosjektets
internerente 13,7%. Inntekteneer da forøvrigberegnetut
fra idriftsettelseav stasjonensom vist i terminplanen.

x)
Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes med de til
enhver tid aktuelle kraftpriser. I dåg er disse langt lavere
enn de samfunnsmessigekraftverdiersom det her er regnet med.

14



7 EIENDOMSFORHOLD

7.1 Fallrettigheter


Bekker i Holandsfjorden samt nedre deler av Blakkåga og Beiar-
elva eies av private.Forøvrigliggerutbyggingsområdeti sin
helhet i statsalmenninghvor Staten eier fallrettighetene.
Se forøvrigutredningS-49.

7.2 Andre rettigheterog forhold

Utredning S-49 gir en oversiktover de forskjelligerettig-
heter som gjelder i områdene som kan bli berørt av kraft-
utbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGER OG UNDERSTASJONER

8.1 Stamlinjer 


Det er utarbeideten egen redegjørelseS-87 for oppbyggingen
av kraftlinjenettet ved en eventuell utbygging i området.
Denne redegjørelse viser i grove trekk bl.a. mulig trace for en
380 kV linje fra N.Røssåga via Melfjord og Holandsfjord til
Hopentransformatorstasjon øst for Bodø. Konsesjonssøknad for

kraftlinjenettet vil komme som egen sak.

8.2 Anle£4,slinjer 


Det må føres fram anleggskraft til de foreslåtte angrepspunkter
og arbeidssteder. Traceene planlegges og vil bli lagt frem i
egen utredning.

9 MANØVRERINGSEGLEMENT

et manøvreringsreglement vil inngåpunktertilsvarende
2.1.1 og 2.1.2. Dessutenforeslåsfølgendespesiellepunkter:

9.1 Flommer


Hoveddam Stor-1omvatnetutføres med fast overløp, så vann-
standenstigerderfornoe over øvre reguleringsgrenseunder
flom. Overløpets lengde skal godkjennes av Vassdragstilsynet.

Bogvatnet kan få høyere flomvannstand enn i naturlig tilstand.
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11 DATA FOR KRAFTVERKENE

Nedbørfelt

Midlere tilløp til
kraftverkeneinkl.
flomtapved inn-
takene

km2

mill.m3

Trollberget
kraftverk

141,9

344,0

Holands-
kraftverk

543,8

1631,1

SUM

Magasinkapasitet mill.m3 61 3431




Magasinprosent % 18 210




Midlerebruttofall-
høyde m 106 543




Midlere energi-
ekvivalent kWh/m3 0,222 1,308




Midlereproduksjon GWh/år 76 2077 2153 x

Installasjonved
midlere fallhøyde MW 24 600 624

Maks vannføringved
midlere fallhøyde m3/s 30 127




Brukstid (ref.
midlere års produk-
sjon) timer 3170 3470




Investeringinklusive





10% rente i bygge-
tiden mill.kr




1630

Antatt produksjons-
verdi (bruttonytte-
verdi) xx) mill.kr/år




232,7

Internrente xx) %




13,7

Magasiner NV HRV LRV Magasin




m.o.h m.o.h m.o.h mill.m3
Bogvatnet 661 661 625 61
Storglomvatnet 514 xxx) 585 46o 3370

x)
Dette er bruttoproduksjon. Serfra må trekkes tgptproduksjon i ,
Glomfjord kraftverk på 780 GWh og i Melfjord kraftverk på 47 GWh.4

Det går ellers fram av planen at det er undersøkt et alternativ med
kraftstasjon ved Glomfjorden. Lengden av vannveien blir da regnet
fra Storglomvatnøket med ca 3 km. Forskjell i anleggskostnad
inklusive10% rente i byggetidener beregnettil 65 mill kr og
dertil kommer 7 mill kr (kapitalisert)i større produksjonsverdi
som følge av mindre falltaptil Holandsfjord. Dette alternativgir
3 mill kr i økede kraftoverføringskostnader.

17



18

Den gjenværende produksjon i Glomfjord kraftverk er anslått til ca
120 GWh/år i middel.

Vekkføring av feltene øvre Blakkåga og Bogevatn reduserer den mid-
lere årsproduksjonen i Langvatn kraftverk med ca 15 GWh. Det fram-
går av de hydrologiske tabeller følgende:

Midlere avlø
m /sek mill m

	

10,9 344,0

	

14,78 466,3

	

6,92 218,1

	

1,20 37,9

	

2,16 68,3

	

2,76 87,0
23 89 753 5

Sum Trollberget kr.v
Sum overført østfra
Sum takrenne sør
Sum inntak på tilløps-
tunnelen
Sum takrenne nord
Terskalvatn
Stor lomvatn

Areal km2

141,9
191,1

57,9

9,5
20,6
26,0

238 7

Sum Holandsf' r.v. 543 8 51,71 1631 1

Ved verdiberegningene er lagt til grunn at billigste alternativ til
vasskraften er varmekraft til 13 øre/kWh for olje-, gass- eller
kulldrevet kraftverk (prisnivå 1976). Verdi av effekt er satt til
kr 650,- pr kW.

Avløpstunnelen for Holandsfjord kraftverk blir dykket av hensyn til
isforholdene i Holandsfjorden. Av utredningene vedr hvdrologi 
framgår bl.a. at endringene i vassføringsforholdene i Fykanåga vil
bestå i at nåværende tapping av magasinvatn på strekningen Stor-
glomvatn - inntaksdammen (2,5 km) vil opphøre og dessuten vil til-
siget til Fykanvatn bli noe redusert.

I tilsvarende utredning vedr Beiarnutbggingen er vassføringsfor-
holdene før og etter regulering behandlet for Storåga: a) umiddel-
bart før samløpet med Tverråga (Tverrånes), b) i Gråtåga ved Gråtå-
nes før samløpet med Storåga (Gråtåga ved Gråtånes). Lenger nede
vil virkningen av Beiarnutbyggingen gjøre seg gjeldende.

Ved Tverrånes vil midlere vassføring referert til perioden 01.09.30
- 31.08.60 gå ned fra 8,82 m3/sek til 5,33 m3/sek og ved Gråt-
ånes fra 8,97 m3/sek til 5,31 m3/sek. Nederst i vassdraget ved
Selfoss blir endringen liten dersom Beiarnutbyggingen kommer.
Samme utredning viser ubetydelig endring av minstevassføringen

vinterstid på de samme steder, mens reduksjonen sommerstid er på ca
35 %.

De medfølgende "utredninger mv. og "virkninger" er basert på de
enkelte fagrapporter og en vil i det følgende gjengi helt eller
delvis sammendrag og konklusjoner i disse, men først siteres utdrag
fra "virkninger" for så vidt angår Stor-Glomfjordprosjektet:



v1.3 øvre Beiarelva (.Storåga)til samløp 
med Tverråga


Tekniske inngrep


Denne elvestrekning blir påvirket av
Stor-Glomfjordutbyggingen, Trollberget
kraftverk.

De ialt ca. 10 bekkeinntakpå begge sider
av dalen blir alle mindre betongkonstruk-
sjoner som ikke blir dominerende
terrengeteller synlig o;rernoen stor
avstand.

Tippen ved øvre tverrslag(Tek./øk.plan
Stor-Glomfj.bilag 3.2.1.1.1)legges i
vestre dalside umiddelbartnord for
tverrslaget.I samrådmed landskaps-
arkitektvil tippengis den form og
behandLing som gjør at den glir best
mulig inn i landskapet,men med sin
størrelse (ca. 300 000 m3) er det klart
at den vil bli et dominerendeelement i
denne forholdsvistrange dalen.
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Trollbergeå
kr. st.

Steinmassenefra Staupågaoverføringen,
kraftstasjonensamt deler av U-tunnelen,
tils. ca. 330 000 m3 , plasseres i en
tipp i Storbjørndalen,rett syd for
Stornes.Denne tippen vil etter arron-
dering og tilsåingkun merkes som en
forandring(utflating)av terrenget
(Tek./Øk.plan bilag 3.2.1.1.4).

Adkomstveiengår stort sett i lett
terreng og vil ikke forårsakevesentlige
sår i terrenget.Veien fram til kraftsta-
sjonen vil bli vedlikeholdtogså etter
anleggstiden,mens de øvrige anleggs-
veiers skjebne (evt. stenging,tilsåing)
avtalesmed kommunen.

kraftstasjonsområdetvil forøvrigkun
kraftlinje, koplingsanlegg samt et mindre
portalbyggbli synlig,mens anleggs-
brakker og andre hjelpeanleggvil bli
fjernetog området ryddet opp etter
avsluttetanleggsdrift.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfor inntakeneblir
bekkene tørrlagt,men etterhvertsom man
kommer nedover i hovedvassdraget vil
uberørte sidebekker (som f.eks. Uråga,
Steinåga,Magdatindelva) sørge for en
viss restvannføring.Ned mot samløpmed
Tverrågavil denne restvannføringeni
middel over året være ca. 60 % av
naturlig (nåværende)vannføring.Dog slår
denne vannføringsreduksjonennoe for-
skjelligut på de enkelte årstider.
Reduksjoneni minstevannføringenom
vinteren f.eks. blir betrakteligmindre
enn middeltallettilsier.Disse og andre
hydrologiskeforhold er forøvrignmrmere
beskreveti 3-85.

Flomoverløpved inntakenevil forekomme
bare i svært sjeldne tilfelle.

Fiske

På grunn av nmringsfattigvann og tynn
fiskebestand har denne elvestrekning
liten eller ingen interessenår det
gjelder fiske (S-72).



Lokalklima

S-73 konkluderer Meteorologisk Insti-
tutt med at det ikke blir vesentlige
klimaendringerpå denne strekningenpga.
utbyggingen.

Landbruk
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Det drives jordbrukkun langs den nedre
del av denne elvestrekningen.Her vil
restvannføringenbli såpass stor at
reguleringenikke antas å ha vesentlige
negativevirkningerfor jordbruket.

1.4 Gråtåga 

Tekniske inngrep


De eneste tekniske inngrep i Gråtådalen
blir de to inntakenei Gråtåga og Veg-
dalselva.De blir begge middels store
bekkeinntaksom utføres i betong.
Arbeideneutføres uten at det fremføres
vei.

Vannføringer

Umiddelbartnedenfor inntakeneblir
elvene tørrlagt,men etterhvertsom man
kommer nedover i vassdragetvil en rekke
sidebekker,smrlig på vestsiden,sørge
for en betydelig restvannføring.Ved
Gråtånes før samløp med Storåga blir
restvannføringeni middel over året ca.
60 % av naturlig.Fordelingenover året
vil nølge samme monster som beskrevetfor
Storåga (S-85).

Under intens snøsmelting eller stor ned-
bør i høyfjellsfeltenevil det kunne
forekommeoverløp ved inntakenedersom
dette faller sammen med høy vannstand
Storglomvatnetog drift i Trollberget
kraftverk.Beregningerviser at disse
overløpenevil forekommerelativt
sjelden, og de blir i alle tilfeller
betydelig mindre enn de tilsvarende
naturligeflomvannføringer.

Andre virkninger


Virkningerpå fiske, lokalklimaog land-
bruk blir som beskrevetfor Storåga.



4.6 Blakkåga
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Øvreinntak

Bogvatnet
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Nedreinntok

4.6.1 Fra øvre til nedre inntak

Tekniske inngrep


Inntakskonstruksjonenblir liggendei en
sving i elva hvor denne går i en trang
slukt. Den synlige del av inntaketvil
bli en mindre sperredamav betong.De
nevnte topografiskeforholdgjør at denne
ikke blir synlig over noen avstand.

Arbeideneblir utført veiløst, dvs, all
transportvil foregå enten gjennom
tunnelen eller pr. helikopter,noe som
ikke vil sette spor etter seg i terrenget.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfor inntaketvil elve-
leiet bli tørrlagt.Men flere til dels
betydeligesidebekkerkommer inn nedover
i vassdraget,de største er bekkene fra
Fingerbreenog Lappbreen,slik at ved
nedre inntak vil vannføringenvære ca.
60 % av naturlig.

I flomsituasjonervil det kunne bli
overløp fra Bogvatnet.Under helt
ekstreme flomsituasjonervil dett'eover-
løpet kunne øke flomvannføringennoe
utover den naturlige.Vi regner ikke med
at dette vil føre til skader av noen art
i vassdraget.

Fiske

Det er ikke registrertfisk i denne elve-
strekningen.

Reindrift


den grad elva tjener som naturlig
gjerde for reinen, vil denne virkning bli
redusertpå strekningenfra inntaketog
nedover til Fingerbreen.
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Turisme

Fotturistrutenfra Røvassdalentil Beiarn
følger Blakkågaopp til Fingerbreen,her
fjerner den seg fra elva. For storparten
av denne strekningenvil derfor vann-
føringeni elva være betydeligi turist-
sesongen.

4.6.2 Bogvatnet

Tekniske inngrep


Betongterskelenved utløpet skal sikre at
HRV blir den samme som naturligvann-
stand. Terskelenblir svært beskjedenog
blir neppe synlig på avstand. Ved tunnel-
utslaget på nordsidenav vannet skal det
bygges et mindre lukehus.Begge arbeidene
utføres veiløst og vil ikke sette andre
spor i terrenget.

Eros,jon,blakking_av vann


Bogvatnetskal senkes 36 m til LRV k.
625. Når vannet er senket vil bekker som
renner inn i vannet få større evne til å
grave seg ned i grunnen. I vestenden av
vannet ligger et større delta av løs-
masser. Store deler av dette antas å bli
erodert vekk når magasinet tas i bruk,
med derav følgende økt blakkingav vannet
(vanneter også i naturlig tilstand
sterkt blakket). Erfaringsmessiggår slik
erosjon svært raskt for seg, slik at
etter noen år vil bekkene ha funnet et
nytt stabilt leie og erosjonen vil
opphøre.

Fiske

Det er ikke regitrert fisk i Bogvatnet.

Turisme

Fotturistrutenfra Røvassdalentil Beiarn
går langs nordsidenav vannet. Evt. tørr-
lagte arealer og eroderteområder vil
være synlig langs hele strekningen. Dog
vil vannstanden i Bogvatnet i turist-
sesongenofte være høy, i aug./sept.nmr
naturlig vannstand.



6 HOLANDSFJORDEN

Tekniske inngrep

I alt 26 elver og bekker til Holands-
fjorden skal tas inn på en samletunnel
("Takrenne"). Inntakene utføres som
mindre betongkonstruksjoner. Ved sin

t, beliggenhet høyt oppe i lia blir de
færreste synlig fra fjorden. Den største
elva, ved Engabreen, tas inn under breen.
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Enga,-
neset

Engobrevotnet

.En go breen
Tverrsiog-s.,
og tipp

Tverrslog
ogt;pp )= De to tverrslagene, ved Engabreen og

innerst i Nordfjorden har felles trekk
ved at de begge ligger i bratte fjell-
sider. Både anleggsveierog steintipper
vil derfor ligge godt synligmot den

.z= nærmeste omegn. I samråd med landskaps-
arkitekt vil tippene gis den form og den
behandling som gjør at de glir best mulig
inn i landskapet.

*: Brakker og andre hjelpeanleggvil bli
\<, 4J fjernet etter anleggstiden.

Selve kraftstasjonen blir liggende
fjell. Steinmassene fra stasjonshallen og

4t 	 diverse tunneler legges ut i en flat lav
tipp nær adkomsttunnelen.Forøvrigvil

# 	 kun kraftlinje, koplingsanlegg samt et
mindre portalbyggbli synlig i stasjons-
området (Tek./øk.plan Stor-Gl.fj.bilag
3.2.2.1.5og

dk,
!!*-1

k'\
1  4.:.-

N  ., ) t:-`....-.
Az-

ik...4.-

k..x..

1 1

Vannførinpr

Umiddelbart nedenfor inntakene blir
bekkene tørriagt,forøvrig får samtlige
sterkt redusert vannføring også ved utløp

sjøen. Eksempelvis får Storjordelva en
restvannføring ved utløpet på ca. 25 %,
tilsvarende tall for elva fra Engabreen
blir ca. 33 %. Inntakene vil normalt ikke
få overløp ved flom.

Jordbruk 


Jordbruksarealerblir bare i uvesentlig•
grad berørt i dette området.
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Isforhold


Nordfjordenisleggesnormalthver vinter,
mens fjorden utenforEnganesetnormalt er
isfri. Etter utbyggingvil store mengder
ferskvannføres ut i fjordenom vinteren.

Tverrsiog Som antydet i S-122 kan dette føre til at
ogt;pp z Nordfjordenblir isfri,mens det lenger

ut i Holandsfjordenkan bli økt fare for
isdannelsei kalde perioder.Disse spørs-
mål er for tiden under nmemere vurdering
bl.a. ved hjelp av modellforsøk.

Lokalklima


4; Som det fremgår av S-73 har endel av de--..\11rrtrrt(Tyr-kk
LJ igangsattemeteorologiskeobservasjoner

blitt noe hindret av uhell. Virkningenpå
lokalklimaetkan derfor først beskrivesi
detalj når nye observasjonerforeligger.

.1 4!..r Forøvrigvil mulige endringeri tempera-
x

vqr turforhold begrense seg til de ntere
Engobrevotnet strandområder.

) Enga- •vr, Det som kan sies idag er at dersom Nord-

og tiPP t:

4,1/4
Turisme

Engabreener idag et populærtturistmål.
Anleggsveiog tipp vil virke noe

Y= skjemmendei landskapet,men selve bre-
tunga blir ikke berørt. Anleggsveienvil
lette adkomstentil breen.

cs.

7 FYKANAGA

7.1 Storglomvatnet/Holmvatnet

Tekniske inneu,

Ved utløpet av Storglomvatneter det idag
en betongdamsamt en rekke bygningerog
kraftlinjersom inngår i driften av Glom-
fjord kraftverk.Disse anlegg vil bli
fjernetog/eller neddemt i forbindelse
med Stor-Glomfjordutbyggingen.

ntset
fjorden blir isfri etter utbyggingvil

Tverrslog hyppighetenav frostrøykøke i fjord-
botnen.

:‹-Eg7:3- breen



.øc 

Steinbrucki <t> 	

HOLMVATNET

2b

Den nye Storglomvassdammenblir en ca. 86
m høy steinfyllingsdammed et damvolumpå
ca. 4,3 mill. m3. Den blir således et
ruvende byggverksom vil dominere land-
skapet lokalt.

Steinmassenetas fra et steinbrudd
5-600 m sydøst for damstedet.Bruddet er
tenkt utformetsom en grop med jevnhøye
kanter. Etter avsluttetanleggsdrift
fyllesgropen med vann slik at brudd-
flatenså å si ikke blir synlig (det er
et lite tjern der fra før).

Anleggsbrakkerog hjelpeanleggforøvrig
vil bli fjernet og området ryddes opp
etter avsluttet anleggsdrift.

Holmvassdammenblir en tilsvarendenoe
mindre steinfyllingsdam,volum ca. 1,0
mill. m3, største damhøydeca. 45 m.
Den blir således også et dominerende
byggverk.Steinbruddetlegges i vestre
dalside ca. 300 m innenfordammen. Det
vil ikke bli synlig nedenfradalen.

Som nevnt i Tek./øk. plan er det ikke
endelig bestemt om dammen skal ha
tetningskjerneav naturligmorene eller
av andre materialer,og ifall naturlig
morene blir valgt, må denne hentes fra
Vegdalen,ca. 7 km nordøst for Stor-
glomvatnet.Både morenetaketog anleggs-
veien dit utjevnesog tilsåes etter
avsluttetanleggsdrift.

Anleggsveienfra Glomfjord til både
Storglomvassdammenog Holmvassdammenvil
bli vedlikeholdtogså etter anleggs-
perioden.På grunn av tildels vanskelig
terreng vil spesieltveien langs Fykanåga
bli lett synlig lokalt (der den ikkegår
i tunnel),men på grunnav den trange
dalen vil den ikke ses overnoenavstand.

Neddemt areal. Vannstander


Storglomvatneter idag regulertmellom k.
498,0 og k. 521,6. Ved den økte opp-
demmingenvil vannet flyte sammenmed -
Holmvatnetsamt et mindre tjern nord for
Storglomvatnet,og dessuten demme ned
15 000 da utover nåværenderegulerings-
grenser. Neddemningsområdethar ingen
spesieltverneverdigeobjekter,vegeta-
sjonen er dessuten svært sparsomher oppe
ved brekanten.
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Storglomvatnetblir et utpregetflerårs-
magasin, dvs. magasinvolumeter større
enn hva man i middel forbrukerav maga-
sinvann i tappeperioden.Hensiktenmed
dette er å dekke forbruketi år med
dårlig tilsig, for så å samle vann i år
med stort tilsig. I prinsippvil nok
vannstandsvariasjonenover året bli som
ved andre magasiner (synkendeutover
vinteren og stigendeom sommeren),men
magasinetvil bare svært sjelden være
helt fullt og helt tomt.

Reindrift

Området tilhørerGlommen distrikt,hvor
det idag ikke foregårorganisertrein-
drift. De reinsdyrsom beiter i amrådet
karakteriseresi S-63 som "halv-ville".
Neddemningsområdetpå nord- og vestsiden
av Storglomvatnetangis å være bra
sommerbeitefor reinen.

Fiske

Både Holmvatn og spesieltStorglomvatn
blir i S-62 karakterisertsom svært
næringsfattigeetter norske forhold.
Holmvatnetfinnes bare aure, mens Stor-
glomvatnethar både aure og røye. Kvali-
teten på fisken i begge vatn karakteri-
seres som meget god.

Gyteforholdeneer imidlertiddårlige
begge vatn, nåværendebestand blir derfor
opprettholdtved utsettingav fisk.

Planlagt reguleringvil derfor ha lite å
si for den naturligeforyngelse,og
forutsattfortsattutsettingav fisk vil
bestandenkunne holdes også etter
regulering.

steinbruad

HOLMVATN ET



28

7.2 Fykanåga 

Tekniske inngrep


I hovedelvavil det ikke bli tekniske
inngrep i Fykandalen,bortsett fra dammer
og anleggsveibeskrevet i foregåendekap.
I bekkene fra "vann k. 616" og "vann
k. 714" vil det bli små inntakskonstruk-
sjoner av betong som utføres veiløst. I
"vann k. 771" drives tunnelendirekte inn
i vannet, det blir derfor ingen synlige
inngrep i terrenget.

Vannføringer


De tre bekkene (som samler seg til to før
Fykanåga) får sterkt redusertvannføring
etter utbygging.Selve Fykanåga forøvrig
blir ikke påvirketav denne utbygging,
bortsett fra den korte strekningenfra
tappetunnelenved Storglomvassdammentil
inntaketfor tunnelen til Nedre Navervatn
hvor det idag tappes magasinvannfra
Storglomvatnet.Denne appingenvil
opphøre etter utbygging.

Flomoverløpfra Storglomvassdammenvil
forekommeuhyre sjelden,men dersom en
rekke sjelden forekommendeforhold
(ekstremtstor flom, fullt magasin,
uforutsettstans i begge kraftverk)mot
formodningskulle opptre samtidig,vil
flomvassføringeni Fykanågakunne bli
større enn den ville ha blitt under
naturlige forhold.Det antas tmidlertid
ubetydeligeskader langs vassdragetselv
ved en slik situasjon.

Vann 616

Inntak

Vonn 714 17,

Vann 717

5)1117
7)17

=

/1
Do

11:3

's f5R. .

Holatrirmve

,
_

Storglom-
vatnet

11'441-i1.11J .U11.11u?;

Glomfjord
kr. st.

Naver

Fiske

Fisket i Fykanvatnetantas ikke å bli
påvirketav reguleringen,forøvrigdrives
ikke fiske i elva.

Klimatiskeforhold


Etter utbyggingmot Holandsfjordvil til-
førsel av ferskvanntil Glomfjorden
reduseresbetydeligi forholdtil dagens
situasjon.I forhold til vannet i fjorden
er dette ferskvannetkaldereom sommeren
og høsten og varmere om vinteren og
våren. Imidlertidantas det i S-73 at
virkningenpå lufttemperaturenav
redusert ferskvannstilførselvil bli lite
merkbar.W
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økt press på områdene for hyttebygging.

Skade og ulemper ved bygging og drift av kraftlinjer.

Redusert matfiske.

Merarbeid for reineierne.

En må kunne slå fast at den reindrift som i dag drives i

Saltfjell Svartisområdet, vil bli påført relativt små tap og

u4emper ved ei utbygging etter de planer som er lagt fram for,

Stor-Glomfjordutbygginga.

De største ulempene for denne drift får en i forbindelse med

inngrepene i øvre del av Blakkåga og ved Bogvatn.

På den andre side er det klart at Glommen distrikt blir sterkt

redusert som reinbeitedistrikt, og at det blir meget vanskelig

å drive reindrift i distriktet i framtida.

4. SLUTTKOMMENTAR

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

måter har utnytta beitene i Saltfjell-/Svartisområdet.

I første omgang var det steinalderjegeren som fulj,e etter

villreinflokkene mellom sommer- og vinterbeitene.

Da etterspørselen av produktene fra reinen blei så stor at

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

som eide og dreiv sin rein mellom ulike sesongområder.

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

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

jernbane, masseturisme, forsvarsaktiviteter, kraftutbygging og

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

næring og en livskraftig reindriftskultur, smuldra tort.

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

dukker nye planer opp:

De aktuelle kraftutbygginger.

Forsvarets planer om skytefelt i Bolnaområdet.

Omlegging av vegen over Saltfjellet.

Turistutbygging/hytteområder.

Gruvedrift. '

En må stille spørsmålet:

Kan reindrifta og reindriftskulturen i Saltfjell - Svartisområdet

overleve dersom en ikke er villig til å si stopp for mye av dette.
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5. KORT SAMMENDRAG

For den reindrift som i dag drives i Saltfjell - Svartisområdet

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

negative følger for næringa: der vil kjerneområdet for reindrifts-

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

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

umulig å drive ei velordna reindrift i området Semska Kjemåvatn/

framtida.

Beiarn- og Ranautbygginga vil og gå sterkt ut over sentrale

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

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

marginalområder (områder som er bestemmende for hvor mye rein

som kan være i et større område) for reindrifta på Saltfjellet.

For reindrifta i Strandtindene distrikt vil Melfjordutbygginga

gjøre en framtidig utnytting av de deler av distriktet som

ligger nord for Melfjorden, vanskeligere og medføre tap av

verdifulle sommer- og høstbeiter samt sperre sentrale flytteleier.

I de deler av Glommen distrikt som blir sterkest berørt

av glanene for Glommenutbygginga, drives ikke organisert

reindrift i dag.

Men Glommen reinbeitedistrikt vil bli sterkt redusert sOm rein-

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

og drivingsleier sperres og flytting mellom ulike deler av

distriktet vanskeliggjøres.

Svensk reindrift i Saltfjellområdet vil bli berørt ved at

faren for sammenblanding med ncrsk reindrift øker.

Det er nødvendig at de inngrep soff her er planlagt, ses i sammen-

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

ikke vurderes isolert og bare som enkeltprosjekter.


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 -

Svartisområdet, må de planlagte inngrep cg utbygginger i området

reduseres sterkt.

















6.4. Mulige tiltak for å redusere negative virkninger på fisket


Det foreligger ikke realistiske muligheter til å redusere skadene på fisket i

Storglomvatn. For å gjøre bruk av båt mulig ved forskjellige vannstander i

dette vatnet, må det ordnes med en eller annen form for båtopptrekk. Lille

Storglomvatn, som idag har vannspeilet 5 m lavere enn planlagt HRV for Stor-

glomvatn bør imidlertid reddes. Dette bør gjøres spesielt fordi det er et av

få vatn som ikke er berørt av kraftutbygginger i omegnen av det lille industri-

stedet Glomfjord, hvor tilbudet av andre fritidsaktiviteter er sterkt begren-

set. Lille Storglomvatn kan holdes utenfor utbyggingen på to måter. Den ene

muligheten er å legge HRV for Storglomvatn maksimalt på kote 578 istedet for

kote 585. En annen mulighet er å demme opp Lille Storglomvatn f.eks. til kote

587 for på den måten å holde det utenfor Storglomvatnet. Det kreves to små dam-

mer for å utføre dette. Hensikten med å holde Lille Storglomvatn ca. 2 m høyere

enn Storglomvatn er å hindre røya i å spre seg til Lille Storglomvatn, samt å

hindre at det blir ødelagt av sterkt breblakket vatn.

Det bør utredes alternative steder å legge steintippen som tenkes lagt i Fykan-

vatnet, slik at dette vatnet ikke blir berørt av utbyggingen.

Utløpselva fra Engabrevatnet vil få sterkt redusert vannføring, og dette kan

vanskeliggjøre røyas oppgang i Engabrevatnet. Oppgangen bør imidlertid sikres

enten ved å pålegge en minstevannføring i elva, eller å utbedre partier av

elva slik at røya kommer opp.

6.5. Konklusjon

Storglomfjordutbyggingen berører hovedsakelig innlandsfisket. Storglomvatn og

Holmvatnet, som i dag er gode fiskevatn blir ødelagt. Dersom de nødvendige

tiltak blir satt i verk, vil fisket i Lille Storglomvatn og Fykanvatn ikke bli

berørt av reguleringen. Overføring av Gråtåga og Storåga er av positiv betyd-

ning for produktiviteten nedover i Beiarelva.
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Det er to elgtrekk innen utbyggingsområdet ved Storglomvatn:

Bogvatn i Rana - mot Storglomvatn

Gråtådalen - Vegdalen Meløy/Gildeskål (Rolf Dybvikpers.medd.).

fjordområdene vest for Svartisen forekommer orrfugl, men den er sjelden

(Moksnes og Vie op.cit.).

Oterbestanden i Meløy er for tiden i oppgang. Oteren har først og fremst tilhold

på øyene i fjord- og kystområdene. Nordfjorden (indre del av Holandsfjorden) er

ikke noe typisk oterområde (Rolf Dybvik pers. medd.).

Det drives forholdsvis lite småviltjakt i Bogvatnområdet, øvre Blakkådal og om-

rådene nord og nordøst for Storglomvatn sett i forhold til jaktintensiteten i

andre deler av Saltfjell Svartisområdet (jfr. brukerrapporten). I de indre

deler av fjordområdene i Meløy drives det også svært lite jakt (Rolf Dybvik

pers. medd.).

2.3.2. Virkninger av en utbygging

Både Storglomvatn og Fykanvatn er tidligere regulert. I områdene rundt begge

disse vatna er vegetasjonen stort sett karrig. Det samme er tilfelle for dal-

føret ned mot Fykanvatn. Storglomvatnet som ligger ovenfor bjørkeskogbeltet, er

hovedsakelig omgitt av lågalpine og mellomalpine plantesamfunn. Halvøya mellom

Holmvatnet og Storglomvatnets østlige del er svært småkupert og med et vekslende

vegetasjonsbilde (Aune og Kjærem 1978c).

Etter utbyggingsplanene skal Storg_lomvatnetdemmes opp 71 m. Magasinet vil demme

ned ca. 15.000 da. (15 km2) (NVE 1978). Av det neddemte areal er 6.200 da. be-

stående av fattig vegetasjon og 6.400 da. av rik vegetasjon (Aune og Kjærem op.

cit.). De planlagt neddemte områder er stort sett dårlig eller middels egnet

som beite- og hekkeområder for lirype sommerstid og av ubetydelig beiteverdi

om vinteren. For fjellrype og hare har områdene større verdi som beite- og

forplantningsområder.

Et elgtrekk passerer visstnok på nordøstsida av vatnet. Virkningene av regulering-

en på dette trekket vil neppe bli stor. Trekket er ansett som lite brukt.

Den planlagte regulering av Storglomvatn vil neddemme områder med liten vilt-

produksjonsverdi også regionalt sett. De samme områder har også relativt liten

verdi som jaktområder. Skadene på viltinteressene av et magasin i Storglomvatn-

et kan derfor ikke sies å bli særlig store.



Ved Bogvatnet går planene ut på en senking av vannstanden på 36 m. Det er ikke

planlagt noen oppdemming (NVE 1978). En regulering av Bogvatnet vil ikke være

av særlig negatrv betydning sett fra viltsynspunkt. Likevel vil en påpeke den

fare en isflate på et regulert vatn representerer, når vatnet tappes ned i løp-

et av vinteren. I den grad elg på vårtrekk forbi Bogvatnet bruker isflata langs

land, vil dette være en potensiell fare.

De planlagte overførtnger av bekker og elver (jfr. s. 53) forventes ikke å ville

gi vesentlige skader på viltverdiene i de respektive områder. Redusert normal-

vassføring eller tørrlegging av elveløp vil imidlertid på lang sikt føre til

vegetasjonsforandringer (jfr. s. 94). Virkningene av dette på viltet ventes ikke

å bli av nevneverdtg størrelse.

Takrenneprosjektet vest for Svartisen mot Holandsfjorden vil tørrlegge 28 større

og mindre bekker med naturlig avløp til Holandsfjorden. Dette vil virke skadelig

for dyrearter som henter stn næring i ferskvann og ved elve- og bekkeutløp

sjøen bl.a. oter. Skadene på denne dyrearten regnes likevel ikke å bli spesielt

omfattende da de indre deler av Holandsfjorden ikke er noe typisk oterområde.

Flere anleggsveger er planlagt i.forbrndelse med utbyggingen. En 11 km lang veg

fra Glomfjord trl Storglomvath er planlagt delvis lagt i tunnel. Vegen vil med-

føre ubetydeltg skade på viltrnteressene i området. En vil likevel påpeke de

belastninger økt ferdsel vil påføre faunaen i vegens nærområde (jfr. kap. 2.1.2.

s. 75 og s. 76).

En 2,5 km Lang sideveg til Holmvassdammen går gjennom områder med relativt liten

viltproduksjonsverdi.

Planlagte veger ta.1tverrslag storglomvatn - øst og morenetak i Vegdalen vil

legge beslag på områder av relativt liten viltproduksjonsverdi. De tidligere

nevnte elgtrekk:

forbi Storglomvatn og

opp Vegdalen

må antas å bli forstyrret av anleggstrafikken i utbyggingsperioden. Virksomhet-

en i morenetaket i Vegdalen v11 midlertidig kunne være til hinder for elgtrekk-

et i dette dalføret.

Vegen til tverrslag Storg1omvatn - vest legges i sin helhet under HRV og vil

ikke medføre ytterligere skadevirkninger på viltinteressene.

49





En planlagt steintipp på 1,5 mill. m3 ovenfor Storjorden i Nordfjorden vil legge

beslag på øvre del av bjørkeskogsområder av produksjonsverdi for lirype.

Anleggsområdet ved Fykanvatn forventes ikke å gi nevneverdige negative virkning-

er på viltet.

Avløpsvatnet fra Holandsfjord kraftstasjon kan gi økt isdannelse i Holands-

fjorden og spesielt i de indre deler, Nordfjorden. I tilfelle vil dette endre

livsmiljøet for sjøfugl, oter og andre dyrearter med tilknytning til denne

fjorden. Hvorvidt denne endringen vil bli av positiv eller negativ karakter,

vil avhenge av utforming av avløpet og kjøring av kraftstasjonen. Innblanding

av saltvann eller større dykking av avløpstunnelen vil minske endringene i

isdannelse og livsmiljø.

2.3.3. Konkluslon

Den planlagte oppdemming av Storglomvatn vil legge områder av liten viltproduk-

sjonsverdi under vatn. Fjellrype og hare er de viktigste viltarter her. Området

har liten betydning som jaktområde. Reguleringen av Bogvatn vil ikke gi nega-

tive virkninger på viltinteressene, unntaket er den fare usikker is represen-

terer for elg på trekk. De planlagte overføringer av bekker og elver forventes

ikke å gi nevneverdige skadevirkninger. Takrenneprosjektet mot Holandsfjorden

vil redusere næringstilgangen og leveområdet for dyrearter som henter sin næring

i ferskvann og ved elve- og bekkeutløp i sjøen. De planlagte anleggsveger ventes

ikke å gi nevneverdige negative virkninger på viltinteressene, men økt ferdsel

vil være en forstyrrende faktor for faunaen. Anleggsvegene vil også lette bruken

av områdene til jakt. Opprettelse av forsterket jakt- og fiskeoppsyn må vurderes.

Elgtrekket opp Vegdalen kan midlertidig bli hindret av virksomheten i morene-

taket i dalen. De omfattende anlegg i øvre deler av Beiardalen vil hindre et

normalt trekk av elg i dalføret. Anleggene foreslås enten samlet på en side av

dalføret eller spredt nedover i dalføret. Dette sistnevnte området har også

stor verdi som helårsområde for og fjellrype. Avløpsvatnet fra Holandsfjord-



en kraftstasjon kan gi økt isdannelse i fjorden utenfor og således endre livs-

miljøet for dyrearter i fjordområdet.

De viltbiologisk sett mest verdiful1e områder (ut fra mangfold, produktivitet,

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

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

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

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

4men blir ikke omtalt her).
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Fleire vatn blir tappa til nedafor naturlegvasstand, Ramskjellva'tnet

33 m, Bogvatnet 36 m, Storglomvatnet38 m og Storvatnet78 m.

Lufttemperaturen ved HRV vil her bli høgre. For Storvatnetvil det

dreie seg om gradar og det vil det truleg og gjera for Bogvatnet og

Ramskjellvatnet. For Storglomvatnetvil det truleg dreie seg om ti-

delar.

Avkjgaigrw,av lufta over kald vassflate.

På dei fleste dagane om sommarenvil vassoverflatavera kaldare enn

landet omkring. Nedste luftlagetover vatnet vil dermed bli kald-

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

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

langs stranda.

For dei eksisterande vatna Storgiomvatnet,Kjemåvatnetog Ramskjell-

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

orden ti-dels grader og beltet for innverknad truleg av storleiksorden

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

storleiksordenti-delarmedan verkanden ved Stormdalsdammenvil bli noko

større, kanskje 1 - 20 på varme dagar. Verknadenminkar med avstanden

fra stranda. Påverknadssonakan vel maksimaltbli av storleiksorden

hundre meter.

Lågare nattminimumstemperaturarom haustenved reduksjon av vass-

føring i elvar.

Endringane vil berre koma i klårt og stilt ver om hausten.

I nedste delen av Svartisdalenfrå dalbotnenog nokre ti-metrar opp-

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

°. iilsvarande nedgang er venta i Blakkå0,5 En t dalen.

Lå are tem eraturar a •runnav tidle are o oftare isle

Endringane vil berre koma i relativtklårt og stilt ver. Ranaelva,

Svartisåga,Glomåga og Blakkågavil isleggje seg tidlegareenn i

dag på grunn av den planlagde reduksjonen i vassføringa. Dermed

kan nattminimumstemperaturenbli nokre tidels gradar lågare langs

elvane i tidsrommet mellom isleggingstidspunktet ved redusert vass-

føring og isleggingstidspunktet ved den vassføringa som er idag.

liøgrevintertemperaturarved redusertisareal.

I Nordfjorden vil ferskvassutsleppet gjera fjorden isfri. Dette kan i

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

høgre på dei'lågastliggjande areala. Storleiken på endringa er som

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

1 grad vera ein peikepinnpå storleikenav endringai dei nemnde ver-

situasjonene.
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f. Tåke.

Ramskjellvatnet,Kjemåvatnetog Storglomvatnetvil isleggje seg nokre

dagar seinareom hausten. I tida etter naturlegisleggingstidspunkt

men før isen legg seg under regulertetilhøve,blir det meir tåke i klåre

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

som isleggingaikkje skjer før ut i noveMbereller desemberer det større

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

Flatisdammen og Stormdalsdammen før isen legg seg der.

På grunn av tilførsleav varmt magasinvatnvil Raudvassågagå open nedafor

det planlagdekraftverketog nedaforkraftverkai Saltdalenog Breiardalen

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

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

dene. Det blir og frostrøytilfellei Stormdalen9m hausten før isen legg

seg over magasinet.

Ved lesing av denne rapporten er det viktig å ha klårt føre seg at dei

endringane som er omtala berre kjem i visse versituasjonar. Dermed

vil ikkje dei endringane som er oppgjevne i denne rapporten vera gjennom-

snittsverdiarfor til dømes ein månad.

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

slik som i avsnitt a, c og d i dette samandraget. I klårt og rela-

tivt stilt ver blir det altså ofte klimaendringar ved vasskraftutbygg-

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

relativt stiltmeiner 2 Beaufort eller mindre, kan ein lesa kor vanlege

desse versituasjonane er av tabell 8.1.

Tabell 8.1

Stasjon Periode "Klårt" "Relativt stilt"
"Klårt og rela-
tivt stilt"

Glomfjord

0 Saltdal

1957 - 75

1967 - 75

28

22

87

93

24

20_ —

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

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

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

medel set ned temperaturen 0,50 i dei resterande 20% av tilfella, vil

dette føre til ein nedgang av medeltemperaturen på 0,1°.

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

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

svært viktige, til dømes ved skadefrost.4
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Utvais for landbruksmeteorologisk forskning har i en uttalelse av 22.11.1976 gitt
en generell vurdering av kraftutbyggingens virkning på jordbruket. Det finnes
lite sansynlig at minskningen av vassmengden i bl.a. Beiarelva vil gi målbar
virkning på temperaturforholdene i veksttida og ialle fall blir det neppe
virkninger på planteproduksjonen. Videre sies følgende:

vinteren vil reguleringen føre til sterkt redusert vassføring i Ranaelv, Bei-

areiv (5r utslipp fra kraftverket) og Glomåga. Som nevnt foran, regner en med

at dette ikke vil ha nevneverdig betydning for temperaturstigningen om våren,

kanskje med unntak for steder der vannspeilet blir mer eller mindre uendret.

Evisdet i det hele tatt kan registreres en avlingsnedgang på grunn av slik

effekt, vil den være meget lokal. En går ellers ut fra at eventuelle lokalkli-

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

noen betydning for planteproduksjonen.

Reguleringene vil gi øket vassføring om vinteren i Røvassåga, Saltdalselv og Bei-

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

betydlig mindre enn den en har om sommeren, og det vil derfor ikke skje noen

direkte skade på jord- og -31cogbruksarealer. Større vannmengder kan forsinke

isleggin(3en, og smrlig i forbindelse med utslipp fra kraftverk må det ventes

17,eråpent vann som medfører frostrøyk ved spestelle værsituasjoner om vinteren.

Sorsmålet er aktuelt for Pvatn, Beiarn og Kjemåga kraftstasjoner, cg like ens

Holandsfjord (Nordfje,-Lion) og som vil bli tilført store ferskvc_nns-



u'cslip:J. Som nevnt tidligc= regner en ikke inedat fro,=-,trykhar nevne=dig

betydning for planteproduksjonen. .Det samne ge1dr en eventuell positiv

virkning av åpen vannflate på luftzemperaturen i elvas n=este cmgivelser.

Det kan der vc!ntes en litt 1-igere temperatur på de kaldeste dagene om

fire rapporterhar Norges Geotekniske Institutt (NGI) behandlet snøskred og
erosjonsproblemer ved magasinene. Det framgår av s-19 (rapport av 11.2.75) at
det er beskjedne snøskred som går ned i Storglomvatn.

Rapport s.20 av 12.3.75 gir vurdering av ras- og erosjonsfare ved Storglomvatn.
Det framholdes at det er lite løsmasse ved vatnet. Det vil bli endel bølgeerosjon
ved den nye HRV, men ingen større skadevirkninger ventes.

For så vidt angår Bogvatn har NGI uttalt følgende i rapport av 11.12.75 (s.39):

Bogvatnet på 661 m.o.h. er planlagt regulert mellom kote
640 og 665. I nordvestre ende av vannet er det et stort

delta som består av grus, sand og silt. Ved en senkning

under naturlig vannstand må man her regne med kraftig
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7. Tr ollb er gdals br eens smelt evannselv. Det er påpekt at

de obser vas j oner som ble for et at t av elvas mater ialt r anspor t i per ioden

1970- 1974 bør t as opp ig j en. Det t e for ut sat t at konsesj on blir git t .

Mye t yd er på at br eens avg nagin g av over flat en er ekst r emt st or .

8- 11. Salt dalvas sdr aget

Lønsdal - Salt dal er klar t st r ukt ur bet in get . Under gr unnen

best år i sør av gr unnfj ell, mens yn gr e sedimen t er oppt r er i nor d.

Senkningen på Salt fj ellet ( Lønsdal Dunder landsdalen) vit ner

om en gammel for m i fj ellomr ådet . I nnen nedbør felt et er det st or e

mengder løsmat er iale. "

Fig. 1. Områder som har spesiell ver di for geofag. Et t er

Faugli og Moen ( 1979)
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14-16. Blakkåga

Undergrunnen i Blakkågas delfelt består hovedsaklig av ulike

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

mitter på Blakkågas østside. Hvilken betydning kalksteinen har for

overflateformene oppover i dalen er ukjent. Nederst i delfeltet finnes

den velkjente Grønligrotten.

Landskapet er dominert av hoveddalens innskjæring i fjell-

massivet. Dalen følger hovedstrøkretningen. Dreneringsfeltet i øst er

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

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

Svartisens østredel mesteparten av dreneringsområdet. Betydelige dal-

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

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

den mektighet som i dalene lengre øst. Nedenfor sidedalen Bjellådalen

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

14. Bjellådalen. Hvis det blir inngrep i denne sidedalen,

må den store grusforekomsten kartlegges.

Fingerbreen. Fingerbreen må klassifiseres som et dynamisk

fagdokument. I området foran brefronten gjengis instruktivt en bres

betydning for overflwteformene.

Bogvatn. Lokaliteten er ikke tilstrekkelig undersøkt

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

sand- og grusmaterialer som smeltevannselvene fører med seg ut i vannet.4

Fra avsnittet om botanikk:

Stor-Glomfjord. Storglomvatnet (498-521 m o.h.) ligg ovafor

bjørkeskogsbeltet. Vegetasjonssoneringa er påverka av den nære nabo-

skapen med Svartisen. Halvøya mellom Holmvatnet (536 m o.h.) og Stor-

glomvatnet har nokre små skogholt på stader med god berggrunn og godt

lokalklima. På sørsida av vatnet kalvar Svartisen direkte i vatnet.

På nordsida dominerer dei rike vegetasjonstypane reinrosehei og låg-

urteng. På austsida er det vanlegare med innslag av greplyngrabbesivhei,

fattigsnøleie og rike rasmarker av lågurttypen.

Bogvatnet ligg i grenseområdet mellom lågfjellet og mellom-

fjellet. Fattigsnøleie og ekstremsnøleie er va ste vegetasjons-



typane. I sør og vest er vegetasjonen mellomaleilt ned til vatnet,

berre i sørhellingane er det nokc blåbær/blålynghei, oftast i mosaikk

med fattigsnøleie. På morene- og bresediment frå Bogvassbreen finst det

snøleievegetasjon.
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Fra rapportenskapittelom naturfagligekvalitetertilknyttetde enkelteut-
byggingsprosjekter konsekvenserav utbygingensiteres:

Beiarvassdraget berøres også ved at de øverste tilløpene i

Gråtåga og Storåga overføres til Storglomvatn. Gråtådalen er et av

de spesielt interessante botaniske og ornitologiske områdene.

De geomorfologiske interessene er spesielt store i Beiar-

vassdraget, og hele nedbørsfeltet er foreslått vernet. Feltet er

unikt nasjonalt. Delfelter øverst i Storåga tillegges spesiell vekt,

og Øvre Beiarvassdragets vestside bør skånes for ethvert inngrep.

Stor-Glomfjordutbyggingen


"Øvre del av Blakkåga og en del tilløpsbekker til Storåga

(Beiarelva) tas inn på tilløpstunnel til Trollberget kraftstasjon

og kan lagres i Bogvatnet, som reguleres mellom naturlig vannstand og

en senkning på 36 m.

Avløpet fra Trollberget kraftstasjon, samt Gråtåga med Vigdals-

elva og en tilløpsbekk overføres til Storglomvatnet. Dette reguleres

mellom LRV 460 og HRV 585. Holmvatn vil bli del av dette magasinet.

Storglomvatn er tidligere regulert mellom LRV 498 og HRV 521.

31 bekker og småelver med avløp til Holandsfjorden og

Glomfjorden overføres til Storglomvatnet via tilløpstunnelen for

Holandsfjord kraftstasjon.D

Storglomvatn er regulert 77 m og tilføres brevatn. Det er

derfor ytterst fattig. En økning av HRV på 87 m vil neppe endre for-

holdene merkbart, men det atskillig mer produktive Holmvatnet innlemmes

i magasinet. Virkningene på Blakkåga og Beiarvassdraget er behandlet

foran.

Storglommagasinet vil dekke 15 km2, derav har 6,2 km2 fattig

og 6,4 km2 rik vegetasjon. Den rike vegetasjonen består for det meste

av reinrosehei og lignende typer, lavproduktive, men med rik flora. De

mest interessante partiene vil bli nesten uberørte, og tilsvarende

vegetasjon finnes øverst i Sundfjordvassdraget. Tapping av Bogvatnet

kan føre til utrasning av et interessant delta med pionrvegetasjon på

vestsida av vatnet.

Stor-Glomfjordutbyggingen berører store og varierte geomorfo-

logiske verdier i Beiarvassdraget.

Inngrepene vest for Svartisen kommer i sterk konflikt med

botaniske og geomorfologiske interesser. Fra botanisk side foreslås

et reservat eller landskapsvernområde. Geomorfologisk frarådes alle

inngrep i dalsiden Engabreen-Dimdalen-Nordfjord, mens store verne-

interesser knytter seg til Engabreen og Dimdalen.
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Det er utarbeide t en rapport av nove mber 1980 ved Wenche Hjelmseth om
friluftsliv og t urisme i Saltfjell/S vartisområdet. Nedenfor siteres den
sammenfattende del:

I denne rapporte n gjøres det greie f or hvordan Salt-
jell- /Svartisom rådet brukes i forbi ndelse med friluftsl iv

og turisme og li tt om områdenes pote nsial 1 denne sammen-
heng.

Mandatområdet fo r dette arbeidet til svarer Saltfjell- /-
Svarti sutvalgets arbeidsom råde, totalt ca. 7500 km2,
Grovt sagt omfat ter det hovedtyngden av fjellområdene
mellom Mo i Rana og Bodø, og i alt omfatter området dele r
av 8 komm ner.

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

Rappor ten bygger på opplys ninger fra bl. a. and re fagrap-
porter, turistfo reningene, hyttebøke r, turistkontor,
fylkes- og gener alplaner og andre ak tuelle, skriftlige
kilder . Det har videre vært holdt møter i kommunene med
bl. a. folk fra ulike nemnder ( innlan dsfiske- , frilufts- og
viltnemnd) og ev entuelt jeger- og fi skeforeninger. Det er
foreta tt befaringer og samtaler med folk.

Saltfjell- /Svart isområdet har med si n store variasjons-
bredde i naturtyper og uberørte natur, mange og attraktive
turmuligheter både sommer og vinter.

Bosettinga er te ttest i randområdene og i en del dalføre r.

I nærheten av te ttstedene og i amråd er med lett adkamst,
er dagsutfarten størst. De mer sentr ale og uberørte dele r
brukes i forbind ese med lengre ture r. Et område på ca.
750 km2 tilfredstiller kra vene for å kalles kv alifisert
villmark.

Lokalbefolkninga er største brukergr uppa i alle områdene ,
men "langturområ dene" brukes også av folk fra andre land s-
deler og utlandet.

Turrutenettet i området strekker seg fra kysten til
svenskegrensa hv or det står i forbin delse med det svensk e
vandri ngsledssystemet ( se kart 2)

Ferdselen av fot turister har økt merkbart i området de
siste årene. F. eks. har antall overn attinger på turist-
foreni ngen' s og j & ff. ' s hytter økt med ca. 50 % fra 1975
til 1979 ( jfr. t abell 2) . Omtrent sa mmeprosentvise økni ng
av antall besøke nde har en hatt i St ormdalen i samme per i-
ode ( jfr. tabell 3) . Men sammenligne r en her 1975 og 1980,
så er økninga over 120%. BOT, RT og j & ff. har i alt 24
hytter i området , og i 1979 hadde di sse ca. 5300 overnat t-
inger.



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

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

En eventuell gjennomføring av disse innebærer en rekke
forandringer i området. Blant annet vil mer enn 30000 da
bli neddemt, og over 1/3 av dette karakteriseres som pro-
duktive areal. Det vil bli bvgd mer enn 90 km anleggs-
veger, ca. 5, 5 mill m3 stein skal plasseres i terrenget
og til demningene kreves over 12 mill. m3 fyllmasse.
Lange elvestrekninger vil bli nesten tørrlagte eller få
redusert vassføring. Det vil videre bli åpnet massetak,
steinbrudd og 7 kraftstasjoner skal plasseres i fjell ( NVE
1977, tekniske- /økonomiske planer) .

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

Hva betyr så dette? Neddemming betyr tap av friluftsom-
råder, landskapskvalitetene blir færre og reduserte ved
utbygging og mange områder mister mye av sin verdi for
friluftsliwet.

Blakkådalen, Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen er de
eneste store, uberørte, frodige dalfører en har igjen i
dette området. Deres kvaliteter er viktige å bevare ut fra
en fjellvandrers synspunkt. Anleggsveger og biltrafikk inn
i områder som f. eks. Stormdalen og Bjøllådalen vil være en
forringelse av omrAdenes verdi for fotturister, mens de
vil være til fordel for bilturistene hvis de blir åpne for
allmenn ferdsel. Anleggsveger og anleggsvirksomhet vil
også redusere Glomdalen/Vesterdalens uberørte natur.
Kjemåvatnområdets friluftsverdier vil bli sterkt redu-
serte. Naturkvalitetene ved Gåsvatn- Kvitbergvatn vil for-
ringes veeleventuelle tekniske inngrep. Glomfjordfjellom-
rådet vil med eventuell bilveg få lettere adkomst og der-
med økt press pÅ attraktive fiskevatn og turområder.
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Det området som i dag tilfredstiller kravene for å kunne
kalles kvalifisert villmark, vil etter en eventuell gjen-
nomføring av Stor Glomfjord - og Melfjordutbygginga gå
tapt. Dette fordi området da vil bli delt i tre mindre om-
råder, hvor ingen blir store nok til å mini-



muskravet på 500 km2. Dette er det eneste området som
sin 1-11hetligger i Nordland. T tillegg fins to svensk/-
norske villmarksområder lenger nord i fylket og ett på
grensa til Trøndelag (Børgefjellområdet). I Sør-Norge er
det bare den sentrale delen av Hardangervidda som kan gis
en slik betegnelse. Det er derfor svært viktig å ta vare
på de få større, uberørte områdene som er igjen.

Mulighetene for jakt og fiske er mange i dette området.

Ser en amrådet under ett, så er østområdene de absolutt
mest brukte småviltjaktområdene. I følge Pedersen (1977)
fins det flest småviltjegere i tilknytning til øvre del av
Dunderlandsdalen og Lønsdalen (på Saltfjellet). Områdene i
Bjøllåda1en, Riebievagge, Tollådalen, Harodalen, Sørdalen,
Kvitbergvatnområdet, Kjemåvatnområdet, Lurfjellområdet og
sør og øst for Ramsg elvatnet skiller ,-;egogså ut som mye
benytta og derfor også meget viktige jaktområder.

Storviltjakt drives i alle kommunene, men er mest utbredt
øst hvor også elgstammen er størst. Det fins både pri-

vate vald, private med tilleggsland fra staten og rene
statsvald. Elgvald på statens grunn fins bl.a. i Blakkå-
dalen, Stormdalen, Bjøllådalen, Randalen, Lønsdalen,
Jabrudalen/Harodalen, øvre Beiardal og Sørdalen.

Av ferskvannsfisk fins her bare ørret og røye foruten at
det går oplblaks, sjøørret og sjørøye i en del vassdrag.
området fins mange fine og attraktive fiskevatn og elver.
De største lakseførende vassdrag er Beiarelva, Lakselva,
Saltdalselva og Ranelva. Dette er vassdrag som har stor
rekreasjonsmessig betydning og økonomiske verdi.

Både Bjøl1åvatna og Kjemåvatnet er svært viktige sports-
fiskevatn som det også drives mye isfiske på. Av andre
viktige sportsfiskev3tn kan nevnes: Kvitbergvatnet, Små-,

og store Gåsvatna, en del vatn på Glomfjordfjellet
(både i Me1øy og Gildeskål), Fykanvatnet m.fl.

Enkelte elver gir fine sportsfiskemuligheter, f.eks. Tol-
låga (i Riebivaggeområdet), deler av Bjøllåga (Krukkiam-
rådet) og Stormdalsåga (fra Skarpnesen og oppover litt
forbi Bergslåttågas utløp).

En eventuell gjennomføring av utbyggingsplanene vil for-
andre en iel av dagens forhold, bl.a. le lakseførende

vassdragene. Kjemåvatnet og Ramsgjelvatnet vil bli ødelagt
som sportsfiskevatn og friluftsområdene amkring forringes.
Kvitbergvatn-Gåsvatnområdets sportsfiskeverdier forringes,
det samme ventes å skje med Holmvatnet, lille Storglom-
vatnet og Fykanvantet. Fisket i Stormdalsåga ødelegges.
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Det fins flere isbreer innen området, men det er først og
fremst deler av Svartisen som brukes i forbindelse med
brevandring og turisttrafikk. BP-kdeturisttrafikken og bre-
vandringen har økt mye de siste årene.

Persontrafikken med båten over Svartisvatnet har økt med
over 80% fra 1972 til 1980 ( jfr. tabell 4) .

Engabreen trekker også til seg mange turister. Ca. 50
cruiseskip går innom Holandsfjorden i løpet av sommeren
for at turistene skal få se breen.

Brevandringsktiviteten er som nevnt økende. De siste som-
rene er det blitt arrangert flere brekurs både på Engbreen
og på østerdalsisen. Dette er populære kurs, og disse har
igjen danna grunnlaget for økt aktivitet på breene og sta-
dig flere foretar nå vandringer på og kryssinger over
Svartisen.

En eventuell gjennomføring av Stor- Glomfjordutbygginga vil
føre til hygging av anleggsveg opp til tverrslaget ved
Engabreen ( ca. 500 m o. h. ) og plassering av tipp her.
det bratte terrenget vil dette synes godt og virke skjem-
mende i landskapet. Melfjordutbygginga vil føre til tek-
niske inngrep i Svartisvatnområdet. Det vil bl. a. bli
tverrslag og tipp i Svartisdal på tunnelen mellom Auster-
dalsvatnet og Blakkådalen. Elva fra østerdalsisen får
redusert vassføring, og ut fra det ventes Svartisvatnet å
få klarere vatn da breslammet kommer bort.

Saltfjell- /Svartisområdet er helt spesielt sett i lands-
målestokk med hensvn til grotter. Her fins flere hundre
grotter, og bare i Rana regner en med det er over 200
kjente. En del av disse ligger imidlertid utenfor det av-
grensa mandatområdet.

Foruten flere grotter i Rana av interesse for grottere, så
fins det kalksteinshuler i MelQsy( Glomfjordfjellet) ,
Gildeskål ( bl. a. ved Greftvatn) , Beiarn ( Gråtådaleh) og
Saltdal ( Jarbrudal/Russåga)

Noen grotter er djupe med vanskelig parti som f. eks. stup,
og let kreves spesialutstyr for å kunne ferdes i slike.
Mens andre er lett tilgjengelige også for "vanlige tur-
gåere". Dog bør en være i følge med kjentfolk og ha lys og
hjelm med seg, foruten å kjenne til fredningsbestemmelsene
som gjelder.

Områdene med grotter har stor verdi både for dem som
driver med grotting som hobby og for dem som driver med
forskning i disse.

En eventuell gjennomføring av de planlagte kraftutbygg-
ingene vil kunne ha innvirkning på en del av grottesystem-
ene. Beiarnutbygginga vil fjerne det meste av vassføringa
i Russågas underjordiske elveløp og grottesystemer. Dermed
mister dette systemet mye av sin geologisk- faglige verdi.
Melfjordutbygginqa vil medføre en del tekniske inngrep i
Pikhaugan- G1omdalen- Austerdalsområdet og forringe dette
spesielle karstlandskapets verdi. B1. a. kan overførings-
tunnelene føre til endringer i berggrunnens vannstrøm-
ningsmenster oq dermed dreneringer (Stein Erik Lauritzen,
pers. medd.). Hvordan dette i neste omCjangvirker inn på
grottenes videre utvikling vet en lite om.

65



66

Betjente overnattingsmuligheter er knytta til riksvege ne
og tettbe byggelsene i området . De flest e finner en i Rana
og Saltda l i tilkny tning til E6.

De hytten e som er f ørt opp under tabell 2 har tot alt ca.
160 senge plasser, og av disse fins ca. 90 på turi stforen-
ingshytte ne. Hytten e er velut styrte, men ingen er betjente
eller har proviant. fr

Den samle de reguler ings- og utbyggingsp lan har bli tt kunngjo rt som
lovbestem t to gange r i Norsk lysningsbl ad og i di striktets største
aviser og planen ble den 6. 2. 79 sendt di striktet til uttalel se.
De ut talelser som gjelder Stor- Glomf jordutbygg ingen vil i det vese nt-
lige bli sitert i det følgende :

Meløy kommunestyre, vedtak i møte 25. 11. 1982:

Melø y kommunestyre viser til den fore liggende utbyggin gssøknad
fra NVE/Stat skraftve rkene.
Melø y kommune kan med visse merknader anbefal e at Stat skraft-
verkene gis utby ggingsti llatelse som omsøkt.
De endringer , som kommunestyre t ønsker er innt att

i pkt. 2 nedenfo r. De endringer som fore slås er beskjedne , og
vil i liten grad påvi rke kraf tproduks jon og lø nnsomhet .
Kommunestyre t vil fre mholde at kommunens og befolkningens
positive holdnin g til kra ftutbygg ingsplan en er bet inget av
at stats myndighe tene på sin side aksepterer de hov edkrav og
foru tsetning er som ko mmunen har bygge t på ved sin beha ndling
av utbygging ssøknaden . Kommunen ser det som et berett iget
krav at kommunen og dens innb yggere f år en rim elig andel av
de meget sto re kraftutbyggingsverdier som utbyggingsplanen

inne bærer.

Kommunestyret vil presise re at det er to ufravikel ige krav fra
kommunens si de for en positiv holdning til kra ftutbygg ingsplane n.
Hovedkrav nr. 1 er at når kra ftverket legges til Holan dsfjord
skal det i denne forbinde lse bli etablert veitunne l fra Fyk an
til Holandsf jord med tilførselsveger. Kommunestyret vil presis ere
at når Meløy kommune er beredt ti l å la fr emtidig regulerin gs-
og konsesjonsavgifter i inntil 10 år gå med til fi nansieri ngen

i en størrels esorden inntil 50 million er, jfr, kommunestyrevedtak

nr. 69/8 2, er det under den klare forutset ning av at tunnel-
prosjektet blir realisert etter den hovedplan som er godkjent av

Nordland samferdselsstyre, Nordland fylkesutvalg og Vegdirekto-
ratet, og som for utsetter at tunne len skal inngå som en par sell
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av kystriksvegen for strekningen Glomfjord Holandsfjord. En

eventuell reduksjon av forutsatt standard og tunneldimensjon i

henhold til detaljplan av 2/2-81 datert Nordland vegkontor,

vil kunne få som konsekvens at kommunens bidrag helt eller delvis

bortfaller. Kommunestyret viser her til sitt eget vedtak av

21. okt. d.å., sak 140, hvor alternative løsninger for prosjektet

er nærmere vurdert.

Kommunen har gått ut fra at vegtunnelspørsmålet i prinsippet

vil være løst før hovedstyret avgir sin innstilling i saken.

Skulle dette ikke være tilfelle, forutsettes det at hovedstyret

tar med vegtunnelen som en del av kraftutbyggingsplanen.

Hovedkrav nr. 2 er at StortintogRegjeringenvedutbyggingen av

Storglomfjord må sørge for at industriarbeidsplassene ved

Glomfjord Fabrikker med sine 600 ansatte ikke bare sikres for

fremtiden, men også kan utbygges ytterligere. Dette har som

grunnforutsetning at det stilles tilstrekkelig kraft på akseptable

vilkår til disposisjon for industrien i kommunen.

Foruten de foran nevnte to hovedkrav fra kommunens side, forut-

setter kommunen at innstillen& myndigheter og Stortinget

stiller seg positivt til de krav som kommunen vil reise i

det følgende for å avbøte skader og ulemper og dessuten oppnå

en rimelig andel av utbyggingsgevinsten.

2. Endrin2er i utby221n2splanen. 


Kommunen ber om at det foretas følgende endringer i utbyggings-

planen:

Lille Storglomvatn må søkes bevart som fiskevann og holdes

utenfor utbyggingsplanen. For å få til dette, må vannet

avskjermes ved en dam og demmes opp ca, 6 m, slik at vannet

blir liggende noe høyere enn høyeste regulerte vannstand i

Storglomvatn.

Nåværende reguleringsgrense for de to regulerte vannene øvre

og Nedre Navervatn, må endres slik at skadene for fisket blir

dempet og mulighetene for fiske i disse to vannene lagt bedre

til rette. Dette kan ordnes ved å beholde høyeste regulerte

vannstand i begge vann, men heve laveste regulerte vannstand.
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" SYNK I".

Som det framgår av uttalelser fra den lokale jeger- og fiske-

forening, - og fra fiskerifaglig hold, vil utbyggingen av Stor-

Clomfjordprosjektet innebære en reduksjon eller ødeleggelse av

fiskemulighetene i flere fiskevann, samtidig som trafikken inn i

det sentrale området vil øke utover det som området kan ta imot av

sportsfiskere.

Det må derfor i forbindelse med utbyggingen søkes etablert nye

fiskemuligheter ved bl. a. terskler i Fykandalen og minste vannstand

" Synk I". Det vises forøvrig til den uttalelse som Glomfjord

Jeger- og fiskeforening har sendt Vassdragsdirektoratet 30. november

1979.

4. Planlagte anleggsinngrep i henhold til søknaden.

Kommunen vil motsette seg at stenbruddet for å skaffe

stein til dammen ved Storglomvatn, plasseres der øvre

Boligvann i dag ligger. Dette vannet er et attraktivt

fiskevann som vil bli totalt ødelagt i årtier ved inn-

grepet. Det kreves derfor at stenbruddet flyttes, slik

at øvre Boligvann blir uberørt av inngrepet. Kommunen

foreslår at stenbruddet fortrinnsvis legges under høyeste

regulerte vannstand i Storglomvann.

Kommunen kan heller ikke akseptere den planlagte trasé

for vei til eventuelt massetak i Vegdalen. Veien må få

sitt utgangspunkt ved Storglomvann-dammen, og derfra

føres frem langs vannet under høyeste regulerte vannstand

til utløpet fra L111Stiorglammxin Etter anleggstidens

slutt må forbindelsen med veien nedenfor dammen brytes,

og eurlde/avveimisan blir liggende over høyeste regulerte

vannstand må legges igjen.

Ved den videre planlegging må.det has for øyet at det ikke

skal plasseres noen form for steintipp i Fykanvannet.

Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av steinmasser

dette området, antydes området ved den gamle skytebanen

(øst for tunnelinnslaget) som egnet. Her kan steinmassene

legges i avsatser, tilsåes og beplantes.
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Konsesjons- og kompensasjonskrav.

Forholdet til Glomfjord Fabrikker.

Driften av Glomfjord Fabrikker og arbeidsplassene knyttet til

bedriften må sikres. Kommunen krever i denne forbindelse at

kraftleieavtalen med Staten som opphører i 2007, fortsatt må

stå til disposisjon selv om en vesentlig del av kraftproduksjonen

i Glomfjord Kraftverk overføres til Holandsfjord Kraftverk. Det

må heller ikke ha noen virkning på dette forholdet om generatorene

i gamle Glomfjord Kraftverk erstattes med generatorer for produk-

sjon av 50 perioders strøm.

Kommunen krever videre at Glomfjord Fabrikker av den utbygde

kraftmengde får stilt til disposisjon tilstrekkelig kraft til

realisering av planer om omlegging av driften eller annen virk-

somhet for å sikre bedriften og arbeidsplassene.

Konsesionsavgift.

Konsesjonsavgiften for Storglomfjord-utbyggingen berører ikke

bare Meløy kommune, men også de øvrige kommuner som det overføres

vann fra i forbindelse med utbyggingen. Ved vurdering av konse-

sjonsavgiften må det derfor også ses hen til skader og ulemper

som overføringene betinger for de øvrige kommuner.

På bakgrunn av den usedvanlig gunstige utbygging og hensett til

skader og ulemper ved utbyggingsplanen, krever Meløy kommune

konsesjonsavgiften satt til kr. 25,- pr. NHK.

Kommunen har også sett hen til det nivå som eldre konsesjons-

avgifter er kommet opp i ved justeringer i den senere tid.

Kravet forutsettes justert under hensyntagen til prisutviklingen

inntil saken kommer opp til behandling i Stortinget.

Når det gjelder beregningsgrunnlaget for konsesjonsavgiften,

reiser det seg to spørsmål som komminen tidligere har tatt opp

med Vassdragsdirektoratet.

Det ene gjelder hvilket magasin som skal danne grunnlag for

konsesjonsavgiften. Det er i dag en viss regulering av Stor-

glomvannet med henblikk på Glomfjord Kraftverk. Vassdragsdirek-

toratet har her gitt uttrykk for at konsesjonsavgiften vil bli
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beregnet av hele magasinet, fordi man vil betrakte Storglom-

fjord-magasinet med henblikk på utnyttelse i Holandsfjord Kraft-

verk som et helt nytt magasin. Det må ikke gjøres fradrag for

angivelig tap på 47 GWh i Melfjord Kraftverk.

Det annet forhold knytter seg til overreguleringen av Storglom-

vann-magasinet. Vassdragsdirektoratet har gitt uttrykk for

at det ved beregningen av antall NHK vil bli tatt hensyn til at

magasinprosenten blir 210. Tilsvarende spørsmål var oppe såvel

ved Sira/Kvina, jfr. innstilling S 243 for 1977/78, som ved

Kobbelv-utbyggingen, jfr. innstilling S 345 for 1980/81 - hvor

tillegget ble satt til 70.000 NHK.

Med de spesielle forhold som foreligger for Storglomvann-magasinet,

som i tillegg til tørrårsreserven kan korttidsreguleres, finner

kommunen det rimelig at avgiftspliktig antall NHK blir øket til

det dobbelte av vanlig beregning.

Kommunen vil videre be om at hele konsesjonsavgiften forfaller

fra anleggsstart, jfr. vassdragsreguleringslovens § 11, post 5.

Dette fordi man vil stå overfor omfattende og langvarige

anleggsarbeider som også vil stille store krav til kommunens

ytelse og tjenester i forbindelse med utbyggingen. Vassdrags-

reguleringsloven har som kjent forutsatt en anleggsperiode på

ikke over 5 år, jfr. lovens § 12, post 1.

Til sammenligning nevnes også at Eidfjord kommune ved utbvggingen

av Eidfjord Nord oppnådde at halvparten av konsesjonsavgiften ved

denne utbyggingen forfalt ved anleggsstart.

For Meløy kommunes vedkommende er forholdet at kommunen i for-

bindelse med forhandlingene om en finansieringsplan for vei-_
tunnelen har erklært seg villig til å stille konsesjonsavgiften

for en nærmere avtalt årrekke til disposisjon for finansieringen

av veitunnelen. På denne bakgrunn og på bakgrunn av at vei-

tunnelen inngår som et ledd i riksveisambandet kystriksveien -

vil kommunen finne det urimelig dersom løsningen av veitunnel-

spørsmålet skulle virke inn på kommunens konsesjonskrav og andre

krav i forbindelse med kraftutbyggingen.



71

Næring sfond.

I samsvar med senere pr aksis går kommunen ut fra at det opprettes

særskilte nærin gsfond for de enkelte kommuner som deltar i Stor-

glomfjord -utbyggingen. For Meløy kommunes vedk ommende forlanges

et næringsfond stort kr . 20.000.000,-. KoAlmunen har da tatt

hensyn til størrelsen av næringsfond ved andre senere utbygginger,

justert opp til dagens prisnivå. Videre er det lagt vekt på de

skadevirkninger som utbyggingen og da spesielt anleggsvirksomhetÆ n

vil innebære for lavtlønnsnæringene og de problemer kommunen vil

stå overfor ved plassering av anleggsarbeidere som ønsker fort-

satt å bli i kommunen. Dette gjelder ikke minst folk som tid-

ligere har vært bosatt i Meløy kommune, men som har flyttet ut

og måttet ta seg arbeid annet sted på grunn av manglende arbeids-

plasser i Meløy. Det er grunn til å tro at en stor del av disse

vil vende tilbake til kommunen når anleggsarbeidene starter opp.

Avgivelse av konsesjonskraft.

Ved vurderingen av kommunens konsesjonskraftbehov må legges

til grunn det totale kraftforbruk innenfor kommunens grenser,

og det er da åpenbart at kommunen må til deles lovens totale

kvantum konsesjonskraft.

Tiltak for å hindre islegging av fjorden isfond.

Kommunen krever at det blir utredet klare tilt ak for å mot-

virke uheldig islegging i Holandsfjorden og tilstøtende fjord-

områder som fø lge av det store ferskvannsutslipp et om vinteren

fra Holandsfjord Kraftverk. Det må således bl.a. overveies ned-

dykket utløp f or å få en bedre blanding av fers kvann og saltvann .

Kommunen går ut fra at også isbrytningstiltak kan være aktuelt.

Kommunen vil komme nærmere tilbak e til dette når isproblemene er

mer klarlagt.

Kommunen krever at det opprettes et eget isfond på

kr. 8. 000. 000, - som kan nyttes til tiltak eller gjenoppretting

av skade påført den enkelte som følge av isforholdene. Ved

andre reguleringer har det vist seg at det påføres skade på

fartøyer, fiskebruk og andre innretninger, fordi man vanskelig

kan avh jelpe alle ispro blemene ved tilt ak. Slike skadev irkninger

har Høyesterett funnet ikke er erstatningsbetingende fordi bruk
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av fjord en som f erdselså re til f iske ell er på annen måte, ikke

er noen særrett for den enkelte. Dette resultat er høyst støtend e

for den enke lte som rammes, og ved Røssåga- ut bygginge ne fant man

frem til en avtale med oppre ttelse av isfond som fors åvidt har

virk et tilfr edsstill ende. Spørsmålet ble ta tt opp også ved

Kobbelv- regulerin gen, og Industrikomitéen har pekt på at dette

kan være en god måte å l øse erst atningspr oblemene på. Opprettels e

av et slikt fond kan imidler tid nepp e løses ved avtal e mellom ut-

bygger og kommune. Det må påleg ges utby ggeren å opprette et fond

av beste mt størr elsesorde n til dette for mål som en del av vilkåre ne

for utbyggin gen.

6. Tiltak og ytelse r i forb indelse med skade på fisk e og jak t.

Reguleri ngsinngr epene vi l ramme hardt fi sket, og også jak tutøvels e.

Området som rammes er meget attraktiv t og god t utnytt et både når

det gjelder fiske og jakt. Forholdene er her lagt godt til rette

av den lokale jeger- og fiskeforeningen i Glomfjord . I tillegg

til de tiltak som er nevnt under selve ut byggings planen, vil

kommunen be om at det etableres t o eller tre ters kler i Fykan-

dalen so m samtid ig kan t jene som fiskevan n. Nærmere plan er for

dette bør utarbeides av vedkommende avdeling i NVE og Direkto-

ratet fo r vilt og ferskv annsfisk.
•

Forsåvid t angår skaden på fiske og jakt i reguleringsområdet,

vil diss e skadevirkningene ik ke være erstatni ngsbetin gende

selv om de i rea liteten rammer Meløy' s befolkning. Dette fordi

områdene eies av Staten. Som en kompensa sjon for dette vil kom-

munen be om at NVE pålegg es å inn betale et årlig beløp ti l kom-

munen st ort kr. 75. 000, - som foru tsettes nyttet t il opphj elp av

fiske og jakt in nenfor ko mmunens område. Det vis es til at til-

svarende ordning er truf fet ved de øvrige kraftut bygginger i

Nord land, hv or regul eringsinn grep i Statens områder i realite ten

har rammet befolk ningens utnyttel se av ja kt og fi ske. Senest ved

Kobbelv- utbyg gingen ble det samlede beløp til de to kommuner

Hamarøy og Sørfo ld satt til kr. 75. 000, - pr. år.

Det kreves hv ert år utsatt 50 000 laksesmo lt/sjøør retsmolt i

vass drag i Meløy.
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Krav i til knytnin g ti l anle ggsvir ksomheten.4.

Kommunen foru tsette r at det blir opptatt nærmere fo rhandl inger mello m

kommunen og Statskraftverk ene med sikte på å oppnå en rammeavtale som

omfat ter anleggs virksom heten og søker løst de pro blemer som anleg gs-

vi rksomh eten vil sk ape f or kommunen - sa mtidig som byggev irksom het og

hj elpean legg best mulig tilpas ses kommunalt el ler annet behov etter

anleg gstide ns sl utt. Kommunen vil i denne forbin delse særli g fre mheve

følge nde :

Anlegge t ved Storg lomvan n må utfor mes og bygg es sl ik at det

senere kan nyttes som turiststed. Det bør ihvertfall bli ca.

15 r om i anlegg et med muli ghet for ov ernatt ing.

Ved Sncienb reen ( Svartise n gård ) må det bygges et ov ernatti ngsanl egg

med ca. 12 rom og høy stan dard.

Administrasjonsbygget må dimensjoneres både for driftsadministra-

sjon og dr iftsse ntral.

Samtl ige boliger må gjøres perma nente. Pl asserin gen skjer i

samrå d med kommunen og i henhold til kommunens planer. Bol iger

som Statsk raftve rkene ikke har behov for, stille s til kommunens

dispo sisjon på nærmere avt alte, rimel ige vilkår.

Verks ted og lagerbygg må utforme s i samråd med kommunen med

tanke på annen indust riutny ttelse ett er anleggspe rioden .

Hovedkloakk og rensea nlegg i Glo mmen-området må bekost es av

utbyg geren etter nærmere planer utarb eidet av ko mmunen.

Det må anlegg es en transformatorstasjon i Glomfjord i forbindelse

me4_Glomfjord Fabrikk ers anlegg.

Det må bygges anleggslinje frem til kraftverket i Holandsfjord.

Alle utgifter i denne forbind else må dekkes av NVE. Kr aftut-

byggeren sørger for at denetdvendige mengder anleggsk raft må sti lles
til disposisjon uten omkostninger for kommunen.
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9. I forbindelse med en slik rammeavtale for anleggsvirksomheten

er det viktig at man får opprettet et samarbeidsorgan mellom

kommunen og utbyggeren, hvor man kan ta opp spørsmål som reiser

seg i forbindelse med anleggsdriften og som kan følge med i selve

anleggsvirksomheten.

0

Ut fra de rammeavtaler for anleggsvirksomhet som Statskraftverkene

har sluttet andre steder, regner kommunen med at man kan finne en

løsning på de problemer som er nevnt og som forutsettes løst ved

anleggsavtale. I den utstrekning dette ikke lykkes, vil kommunen

komme tilbake til disse spørsmål, idet kommunen forutsetter at for-

handlingene om en anleggsavtale sluttføres før hovedstyrets behandling

av saken.

Foruten de spørsmål som her forutsettes løst ved anleggsavtale,

kreves følgende vilkår knyttet til anleggsvirksomheten :

Samfunnshus/aktivitetssenter. 


Kommunen krever at utbyggerne blir pålagt bidrag til, eller

bygging av samfunnshus/kulturhus i Glomfjord.

Lege- og sosialtjeneste.

Anleggsvirksomheten vil sette store krav til lege- og sosialvirk-

somheten i kommunen. Også her er det naturlig med forhandlinger

mellom kommunen og Statskraftverkene etter at de faktiske forhold

for anleggsdriften er mer klarlagt. Kommunen forutsetter imid-

lertid at vilkårene gir hjemmel for Sosialdepartementet til å

utforme nærmere vilkår for å dekke legebehov og sosialhjelp.

Skoleverket.

Spesielt når det gjelder skollbicapasitet, mener kommunen det vil

kunne oppstå problemer og kommunen anser det rimelig at Stats-

kraftverkene også trer støttende til når det gjelder skoleverket.

Dette fordi det i tilfelle blir tale om kortsiktige investeringer

i anleggsperioden. Kirke- og undervisningsdepartementet må gis

fullmakt til å avgjøre spørsmål om støtte til utbygging av skole-

verket i anleggsperioden.
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4. Bidrag til almendannende virksomhet og geistlig betjenina.
-

I likhet med andre utbyggingssaker går kommunen ut fra at Stats-

kraftverkene blir pålagt å stille et nærmere bestemt beløp til

rådighet for almendannende virksomhet og geistlig betjening.

Kommunen foreslår beløpet satt til kr. 100.000,-, årlig i anleggs-

tiden.

Andre krav.

Planleggingstilskudd.

Etter at utbyggingssøknaden er ferdig behandlet i Stortinget, vil

det bli et meget sterkt press på kommunens planleggingsvirksomhet

og øket krav til planleggingskapasitet, både under hele anleggs-

perioden og en tid etter denne. Som kjent har det i den senere

tid utviklet seg den praksis at anleggskommunene har fått et

engangsbeløp til styrkelse av planleggingsvirksomhet og administra-

sjon under anleggsperioden og noen år etter dette. Med tanke på

den omfattende anleggsvirksomhet som her vil foregå, og antall år,

vil kommunen kreve dette planleggingstilskuddet satt til kr. 1,5

millioner.

Plassering av driftssentral. 


Glomfjord har vært administrasjonssted for Glomfjord Kraftverk i

60 år. Meløy kommune krever at administrasjonssenteret opprettholdes,

og at driftssentralen for Saltfjell/Svartisutbyggingen legges

til Glomfjord. Dette også med tanke på den sentrale betydning som

Holandsfjord Kraftverk vil ha i Saltfjell/Svartisutbyggingen.

. Utnvttelse av k"ølevannet for Holandsf'ord Kraftverk.

Kommunen har fått forskjellige forespørsler om mulighetene for

å kunne utnytte kjølevannet fra Holandsfjord Kraftverk. I hvilken

grad man kan utnytte den ressursen som her er til stede, vil være

avhengig av den tekniske løsning på kjølevannsproblemet - og kom-

munen vil komme nærmere tilbake til eventuelle krav etter at

spørsmålet er nærmere drøftet med Statskraftverkene og det er

vurdert hvilke muligheter man har for å utnytte kjølevannspro-

sessen til andre formål.
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Adkomst til Nedre Navervatn.4. 


Adkomsten til Nedre Navervatn skjer i dag via gondolbanen og

trappeanordninger. Foruten at dette er et nyttig og nødvendig
ledd i adkomsten til dette området, mener kommunen at det også
kulturhistorisk er riktig å bevare dette anlegget. Kommunen
vil der:for be om at Statskraftverkene fortsatt blir pålagt å
vedlikeholde dette anlegget, selv om anlegget som sådan skulle

bli unødvendig for Statskraftverkenes eget behov etter at

Holandsfjord Kraftverk er utbygget.

5 - all-Iiiql_c2ELL-3.5_.=_Ili2Ir12.
I tillegg til vegtunnel Glomfjord - Holandsfjord etableres

tverrtunnel mellom Storvik og Bjærangen.

Grunnlaget for kommunens uttalelse.

Grunnlaget for kommunens uttalelse er den foreliggende søknad

fra Statskraftverkene og det omfang som Storglomfjord-ut-

byggingen her har. Kommunen forutsetter således at de omsøkte

overføringer fra Rana og Beiarn til Storglomvatn-magasinet

gjennomføres i det alt vesentlige.

Det er en klar forutsetning fra kommunens side at kommunen

får utbyggingssaken til ny behandling dersom det skulle bli

tale om vesentlige endringer i den utbyggingsplan Statskraft-

verkene har fremmet.

Forøvrig forutsetter kommunen at ytterligere utredninger eller

opplysninger kan føre til nye eller endrede krav fra kommunens

side. Det er fortsatt en rekke forhoid som ikke kan sies å

være endelig avklart i forbindelse med utbyggingssaken, og

som kan føre til endrede holdninger fra kommunens side. Den
økonomiske utvikling og prisutviklingen vil også kunne føre til

justerte krav forsåvidt angår fondsstørrelser og avgifts-

størrelser

Til orientering ved videre behandling av saken følger vedlagt

"en kort presentasjon av Meløy kommune".
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EN KORT PRESENTASJON AV MELØY KOMMUNE.

Meløy kommune ligger ved kysten like nord for polarsirkelen mellom

kommunene Rødøy og Gildeskål. Mot vest ligger storhavet og mot øst

reiser Svartisen seg. Det geografiske skille mellom Helgeland og

Salten går ved halvøya Kunna helt nord i kommunen. Imidlertid har

kommunikasjonsforholdene og administrasjonsgrensene for den lokale

statsforvaltning ført til at kommunen blir regnet som en del av

Saltendistriktet.

Tre fjorder skjærer seg inn i kommunen. Det er Glomfjord, Bjærang-

fjord og Holandsfjord/Nordfjord. Dette har stor betydning for

kommunikasjonene og bosettingen. Nordbygda er fastlandet nord for

Glomfjorden, Sørbygda er fastlandet mellom Glomfjord og Holands-

fjord. I en særstilling står de tre øysamfunnene Støtt, Bolga, Meløy

og søndre del av kommunen, Ågskardet. Åmøy og Grønøy får i løpet av

de nærmeste år fastlandsforbindelse med Sørbygda. Fra Glomfjord er

det i dag direkte veiforbindelse til det øvrige riksveinett via

Saltstraumbruene. Sørbygda er fremdeles avhengig av ferjeforbindelse

til ørnes.

Kystlinjen er preget av dype fjorder og bratte fjell som går rett

til værs i 600 - 1200 meters høyde. Kommunen har et typisk kyst-

klima. Kommunens samlede areal er på 872 m2. Kommunikasjonene har

stor betydning for bosettingsmønsteret. Noe over 60% av befolkningen

bor i dag i en randbebyggelse fra kommunegrensen mot Gildeskål til

Glomfjord. På øyene og Ågskardet bor det i dag ca. 1050 personer.

I Sørbygda ca. 1600 personer, mens resten ca. 4300 personer bor i

Nordbygda. ørnes, kommunesenteret og Glomfjord, industristedet, er

omtrent jevnstore i folketall. Den største bosettingsøkningen har

imidlertid funnet sted i Neverdal, Reipå og ørnesområdet. Fra gammelt

av er vel stedsnavn som Meløy og Grønøy best kjent. Det hang sammen

med at all ferdsel tidligere gikk på sjøen. Grønøy hadde i sin tid

hurtigruteanløp og Meløy var frem til 1947 kommunens administrasjons-

sentrum.

Etter folketellingen var det i 1970 i a' lt 2538 yrkesaktive personer

bosatt i kommunen. I 1979 var dette tallet sunket til 2400 personer.

Det har selvsagt sammenheng med en viss nedgang i befolkningen gene-

relt. Prosentvis fordeling på de ulike næringsgrenene er som følger :
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1970 1979

Landbruk, fiske og fangst 	 28,9% 23,7%

Industri og bergverk, bygg og anlegg,
vann og kraftforsyning 	 37,5% 40,3%

Samferdsel 	 11,4% 12,3%

Varehandel/hotell og restaurant/bank og
forsikring 	 7,7% 7,5%

Offentlig, sosial- og privat tjenesteyting 	 14,4% 16,2%

I tråd med utviklingen ellers i landet sees at det er størst ned-

gang i sysselsettingen i primærnæringene. I jordbruk og skogbruk

er det grunn til å tro at utviklingen nå er stabil. Antall fiskere

er ca. 250 og dette tallet vil sannsynligvis holde seg i fremtiden

hvis ikke kvotereguleringene blir for sterke. Industrien har økt

både sin absolutte og relative betydning og det er i dag den største

enkeltstående næringsgren i kommunen. Dette skyldeS-selvsagt først

og fremst Glomfjord Fabrikker som har over 600 ansatte. Veksten i

de offentlige budsjetter har ført til en økning av sysselsettingen

innen offentlig administrasjon og tjenesteyting.

Kommunen vil i de nærmeste år legge stor vekt på at kommunesenteret

får en bedre innfrastruktur, slik at handelslekkasje til Bodp,/rauske

kan stoppes."

Beiarn kommunestyre har i møte 15.9.82 behandlet under ett Stor-Glomfjord-

og Beiarnutbyggingene. I det følgende siteres vedtaket i den utstrekning

det omhandler Stor-Glomfjordutbyggingen. Med 16 mot 2 stemmer uttales:

• Stor-G1omfjorduttyggingen. 

h

Beiarn kommune går inn for en utbygging av Trollberget

kraftstasjon og foreslåtte overføringer til Stor-

Glomfjord fra Beiarn som det fremgår av NVE-Statskraft-

verkenes søknad av 4. september 1978, på vilkår som frem-
går av uttalelsens kap III punkt 3 om planendring m.h.t.
overføringenav Vegdalselvaog Gråttåga til Storglomvannet.

Blakkåga og Bogvatnet forutsettes overført til Trollberge

kraftstasjon.

Det tas forbehold om en forholdsmessig andel av

konsesjonsavgifter og næringsfond.4
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Punkt 111 nr 3 i kommunens uttalelse lyder:

PLANENDRING H.H.T. OVEPFORINGEN AV VUGDALSELV OG GRATTAGA

1IL STORGLOHVANNCI.

Foreliggende planer fra NVE-statskraftverkene - mai 1976
planfester middelstore bekkeinntak i Gråttåga og Vegsalselva
lagt til kote 600.

Beiarn kommune foresiår at inntaket i Gråttåga flyttes til
kote 700 - (i nærheten av kryss ovenfor tunnel Trollberget -
Storglomvatn og Gråttåga).

Som kompensasjon for den mindre vannmengde som ved dette blir
overført til Storglomvatnet, foreslås at grentunnelen vil Veg-

dalen forlenges ca. 2,4 km slik at Hengfonnbekkene kan tas
med i overføringen. Ved å fjerne det kalde brevannet fra
Hengfonnbekkene uten å redusere den igjenværende del av vann-
føringen i Gråttåga, vil man formodentlig kunne forbedre for-
holdene for fisken i elva.

Isohydratkartet fra Hydrologisk avd. i NVE viser at langt den
største avrenninga kommer fra vestsida av Gråttådalen.
Nord for Vegdalen er det største brefelte i Beiarn dominerende.
Avrenninga fra dette viser 120 1/s pr. km . Gj.sn. for østsda
av Gråttådalen nordover fra Vegdalen viser ca. 70 1/s pr. km
(det spesifikke avløp for Gråttåga mellom kote 600 og 700)
Sør for Vegdalen er breprosenten langt mindre.

Den sørlige brearmen, Leirbreen øst for Heinberget - er
ka1kulert inn i delfelt Vegdalen allerede. Brefeltetnord for
Vegdalen vil likevel bli mere domminerende for rest v.f. etter
reg. enn for nat. v.f. før overføringene.

Hengfonnfelte'L som vi foreslår lagt til,,utgjør ca. 4,5 km2
med avrenning 120 1/s.

Feltet som trekkes fra i Gråttåga mellom kote 600 og kote 700
er ca, dobt-,e1tså stort. Men da avrenninga2fra dette feltet
er ca. det halve av Hengfonnfeltet's pr. km blir total
overføring fra Gråtti-iga+ Vegd.fe1tet uendret.k

kommunens uttalelse om anieggsveger m.v. uttrykkes videre:

Kommunen er interesert i overtakelse av anleggsveyene etter
anleagsperioden i vedlikeholdt stand.

Det forutsettes av NVE overlater til kommunen anleggsvegen
øvre Beiardal og den kommonale og priv3te del av Beiardal-
vegen samt andre kommunale bygdeveger som NVE nytter under
anleggsperioden, med fylkesvegstandard og ferdig asfaltert.

STEINTIPPER OC VEGBYGGINC

Plassering av steintipper må skje slik at de ikke framtrer
uakseptabelt skjemmende på natur og omgivelser.
Kommunen er interessert i at steintippmasser blir anvendt
til både veg-og elveforbygging.h
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Om anl eggsarb eid m.v. utta les:

Beiarn kommune f orutse tter at NVE først og f remst:

Tar inn kvalif iserte anle ggsarb eidere _pg andre som i dag
er pendlere og skatter til kommunen.

Nytte r seg av lo kale og led ige la stebil er, anleggs -
maski ner m.v.

Tar sitt behov for nødven dig t ømmer og bearbeid trevi rke
fr a Beia rn.

Lar etabler te og planl agte småver kstede r i Beiarn få opp-
drag. til bearbei ding av div . nødv endig e stål konst ruksj oner
m.v. h

Kommunen f orutse tter bl . a. at:

Verkste d som er pl anlagt plas sert sør fo r Stor nes i øvre-
Beiarda l, må plass eres og byg ges sl ik at det med fo rdel
ka n ove rtas og nyt tes ti l f. eks. geitset er. /,

Om vann ingsanl egg, t iltak f or jord - og skogbruk og rei ndrift sier kommunen
følg ende:

Under henvi sning til vurderi ngene fra det la ndbruk sfagl ige
4Utvalg , kre ves det at fylke sagron om i hydrot eknikk elle r
annen planle gger landb ruksd eparte mentet kan godta, vurd erer
behovet for va nning sanleg g og planle gger slike for de bruk
som vi l bli skade lidend e p. g. a. sehk et gr unnvan nstan d som
føl ge av kraft utbygg ingen. Der det er naturlig og drifts- '
økonomis k fors varli g, må plane ne omfatte felles anleg g.
Kostna dene med sl ike vanning sanle gg må bæres av NVE.

I V 24. TILTA K FOH JORD - OG SKOGBRUK

NVE må pålegge s å bygge og dek ke ko stnaden e til drif t og
vedlik ehold av vannings anlegg i jr) r dbruke t der regule ring
vil bevirke . ska delig sen king av gru nnvann stande n. Dessut en.
må NVE for plikte seg til å sette opp og vedl ikehol de gj erder
langs regul erte vassdr ag so m har danne t natu rlige beite -
gjerd er. NVE forut settes å sa mrå seg med inter essert e og
berør te parter samt herreds agronom en. Derso m det ikke blir
enighet om hv or gje rdene bør settes opp, foruts ettes tvist en
av gjort av sk jønnsr etten.
Regul ering av el ver og sjøe r vil medfø re tap te is veger fo r
sk ogbruk et. Kraftl injer som går gj ennom skogo mråder vil
kunne hind re tau baned rift ved fr amdrif t av skogvi rke.
Disse inng rep må ette r skjø nn ko mpenseres ved at NVE by gger
og beko ster nødven dige skogsve ger i slike områder.

ti llegg må NVE ette r skj ønn gi ersta tning er til grun neiere
som blir berørt av kr aftlin j etra seer og ev. tørke skade r på
sk og so m følg e av tørrla gte vassdra g, samt fro stskad er og
skad er ved rimd annels e som følge av fr ostrø yk.
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IV 25. TILTAK FOR REINDRIFT

Kommunen går ut fra at reindriftsnæringen selv vil sette de
nødvendige vilkår.
Kommunen har ikke tilstrekkelig oversikt over skadevirkningene
til å vurdere hvilke krav som bør stilles. I likhet med
tidligere utbyggingssaker vil kommunen finne det rimelig at
også reindriften får et årlig bidrag.4

Gildeskål kommunestyre, vedtak i møte 23.02.82:

pildeskål kommune er ikke direkte berørt av den planlagte
'Lltbyggingen. Planene vil imidlertid indirekte gripe meget sterkt
inn i kommunens forvaltning av sine ressurser.
Dette begrunnes ved følgende forhold:

Gildeskål kommune har ved tidligere kraftutbygginger vært med
på å etablere og sikre strømforsyningen i omkringsliggende
distrikter.

Denne utbygging har i stor grad vært direkte årsak til etab-
lering av industriarbeidsplasser i andre kommuner. Kommunen
synes i liten grad å ha fått fordeler av disse utbygginger.

Ved denne utbygging vil våre nabokommuner etter foreliggende
planer få bygget ut det meste av sine vannkraftresurser.
Dette vil gi store næringsmessige og økonomiske avkastninger
for utbyggingskommunene.

Nordland fylke har i forbindelse med utbyggingen foreslått
at det opprettes landskapsverneområder i kommunen. Områder
vil i første omgang være friluftsområder for de kommuner som
nå får bygge ut med vei inn i området.

Disse områder omfatter det aller meste av kommunens utbyggbare
vannkraft. En så sterk regulering av kommunens muligheter til
fritt å forvalte sine resurser, tas det avstand fra.

Gildeskål kommune vil på dette grunnlag be om å bli tatt
direkte med i forhandlinger om konsesjonsspørsmålet.
Uten at dette skjer kan kommunen ikke anbefale at konsesjon
blir gitt.

Momenter som kommunen krever vurdert ved forhandlinger:

Vassdraget stilles fritt uten fredning slik at utbygging
senere kan vurderes.

Vassdraget fredes og kommunen- ytes kompensasjon som om
utbygging har skjedd.

Momenter:

Etablering av arbeidsplasser, vegutløsning, konsesjons-
avgift, konsesjonskraft, eiendomsskatt.

Hver kommune avgir sin del til fredning.#

Rana kommunestyre i møte 25.01,83 behandlet Saltfjell/Svartisensøknaden.
Under kap. II i uttalelsen "Kommunens standpunkt til omfanget av den fore-
liggende utbyggingsplan samt kommunens hovedkrav i forbindelse med utbygg-
ingen" - framgårat kommunensstandpunkttil omfanget av utbyggingsplanene
er tatt i møte 05.10.82og er følgendefor så vidt angår Stor-Glomfjord-utbygg-
ingen:
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Rc-Inakomune har inyeH innvE.nt-ililgcrmot. de fore-

sL'Itte overføringer fra

Det Las forbehold om en forlc-imessig andel i

konsesjonsavgifter og oven-l1;? ndtringsfond.

Vedtak med 58 mot 3 st==.4

Kommunen har også bemerket at den ikke har spesielle bemerkninger til martøv-
reringsreglement,minstevassføringer og kjøring av kraftverkene når det gjelder
Stor-Glomfjordutbyggingen.
Nordland fylke avga innstilling i konsesjonssaken vedr. Saltfjell/Svartis-
prosjektet i fylkestingsmøte den 1. og 2. mars 1983.

Av Fylkesrådmannens framlegg for fylkestinget gis nedenfor utdrag som i særlig
grad har tilknytning til Stor-Glomfjord-prosjektet, men det er også i noen
grad tatt med enkelte avsnitt som berører vurderingsgrunnlaget for hele Salt-
fjell/Svartis-p r osjektet.

Innledningsvis sies at det samlede sakskompleks er drøftet og bearbeidet av
en styringsgruppe bestående av:
Age Danielsen, fylkesrådmann
Erling Vindenes jr., tidl. kommunalsjef
Jan Hveding, tidl. energikonsulent
Roar Blom, fagkonsulent, komm. avd.
Svein Kar1sen, fagkonsulent, komm. avd.

Kapittel 2 og 3 om kraftproduksjon og vassdragsvern i Nordland innleder fram-
legget slik:

1;3
er for Nordland fyIke 10.540 GWh fastkraft pr. 1.januar 1981.

Eierforholdene er som følger:





Statskraftverkene 6.840 GWh ca. 65 %

Privat industri 1.240 GWh ca. 12 %

Nord -Trndelag Elveik 225 GWh ca. 2 %

Kommunale og interkommunale

selskaper i Nordland 2.235 GWh ca. 21 %

Sum 10.540 GWh 100 %

Engrosomsetningen i fylket

selskaper:

ivaretas av tre fylkesomfattende

Helgeland Kraftlag A/L

A/S Salten Kraftsamband

A/S Nordkraft

eregnet produksjonsevne for elektrisitet basert på vannkraft



Helgeland Kraftlag A/L er et vertikalt integrert selskap,

d.v.s. at selskapet har ansvaret både for engros- og detalj-

forsyningen i sitt område. De to øvrige selskapene er i dag

rene engrosselskaper.

Egendekningen for engrosselskapene, d.v.s. andelen av egen-

produsert kraft i forhold til forbruket er svært ulik. A/S

SalLen Kraftsamband er selvforsynt. Det betyr at egendek-

njngen er 100 % og selskapet er således ikke avhengig av

å kjøpe fastkraft fra andre. Helgeland Kraftlaq A/L har en

egendekning 1_)>1ca. 80 % for sine forpliktelser til den al-

minnelige forsyning, mens egendekningen for de totale for-

pliktelser er bare ca. 65 % i det.selskapet har endel leve-

ranser til kraftintensiv industri. A/S Nordkraft's egendek7

ning er I underkant av 50 %. Helgeland Kraftlaq A/L og

A/S Nordkraft må altså kjøpe fastkraft med henholdsvis

ca 35 t og ca 50'2;av sitt fastkraftforbruk. Samlet for alle

selskapene i Nordland er midlere ecendekning for alminne-

lig forsvning omlag 65%. Dette betyr at selskapene er

sterkt avhengig av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene -

kraft som produseres i Nordland.

Det totale forbruk av elektrisk kraft innenfor Nordland

fylke var ca. 9.000 GWh for 1981.

Ca. 3.400 GIQh er forbruk innenfor kategorien alminnelig

forsyning som omfatter husholdninger, jordbruk, småindu-

stri etc. Alt forbruk som ikke regnes til kategorien kraft-

intensiv industri, regnes til kategorien alminnelig forsyn-

ing. Den kraftintensive industrien i Nordland står alene

for ca. 62 % av det totale elektrisitetsforbruk i fylket.

Nordland fylke er fra naturens side rikt på utbyggbar vann-

kraft. Som tidligere nevnt er det hittil bygget ut vann-

kraft med en produksjonsevne på ca. 10.500 GWh fastkraft.

Ennå har vi omlag like store ressurser igjen dersom vi vil

bygge ut alt.

Tabell 1 viser en oversikt over gjenværende vannkraftres-

surser i Nordland og til hvilken tid det kan bygges ut der-

som en ønsker det. Oversikten er spaltet opp i prosjekter

hvor

konsesjon er gitt

konsesjon er søkt

som er foreslått

betegnet som restpotensiale
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TABELL 1: GJENVÆRENDEVANNKRAFT NORDLAND ( 1.1.81 )

1995 2000

1635 1635

3395 4299

352 1892

863 2109

,6245 9935




1981 1982 1983 1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Konsesjongitt 2 327 387 693 693 693 743 1073 1243 1384

Konsesjonsøkt




15 121 121 121 121 121 121 501

Foreslått




8 28 28 28 186 232 232 232

Restpotensiale






27 53 53

Sum 2 327 410 842 842 842 1050 1453 1649 2170




,

SorfjordSildvik

rs,•_,d

rd;
*
SjønståFaulevann




Kobbelv

.

VistenKobbelvFagerv.

Isvann

KobbelvKobbelvStor-Gl.fjord

* Sjønstå ble gitt konsesjon i 1981.



TABELL 2: KRAFTBALANSEFOR NORDLAND. (mars 81)







,




_ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 . 1988 1989 , 1990,

I. Alm. forsyning 3380 3580 3790 39854 4190 4370. 4535 4700 4865 5035


 Kraftint.ind. 5644 5643 5641 5640 5638 5637 . 5634 5629 , 6247 8820


 Sum behov 1 + 2 9024 9223 9431_ 9625 9828 10007,10169 10329 11112 13855


 Kraftint.ind.

nåv. tilgang









+ "ny tilde1ing" 5644 5643 5641 5640 5638,, 5637..,5634 5629 5624 6237_


 Sum behov 1 + 4 9024 9223, 9431. 9625 9828 10007 10169,10329 . 10489 . 11272


 T-ilgang
1)

10542 10867 10950 11382 11382.11382 1159r) 11993 12189 12710


 Fyssk bal.








6 - 3 1518 1644 1519 1757, 1554 1375 1421 1664 1077 -1145


 Fysisk bal








6 - 5 1518 1644 1519 1 1757 1554_ 1375 1421 1664 1700 1438

1995 2000

5790 6550

, 8820 8820

14610 15370

6237 6237

,12027 12787

16785 20475

2175, 5105

4758 7688 j

1) Av dette tilhører 203 GWh Nord-Trøndelag.



I Nordland fylke pågår i dag utbygging av

Sildvik Kraftverk

Sørfjord Kraftverk

Sjønstå Kraftverk

Slunka Kraftverk

Kobbelv Kraftverk

Norddalen Kraftverk

Tilsammen representerer disse kraftverkene fullt utbygget

en tilvekst på 1.635 GWh ny fastkraft til fylket.

Nordland fylkeskommune innhentet i februar 1981 nye prognoser

over forventet forbruk i årene fremover. Samtidig bleden kraft-

intensivein(R.ustrien i fvlket bedt om å fremkomme med sine ønsker.

Disse oppgavene er bearbeidet i fylkeskommunens administra-

sjon og satt sammen til en fylkesprognose for Nordland som

'vist i linje 3 i tabell 2. For sammenligningens skyld er det

også utarbeidet en prognose som tar hensyn til industriens nå-

værende kraftleiekontrakter og den nytildeling som er anbe-

falt av regjeringen. Denne prognosen er vist i linje 5 i tab-

ell 2. I prognosene for alminnelig forbruk er det regnet med

synkende relativ forbruksvekst. Veksten er noe forskjellicy.

for de ulike områder i fylket, men i middel for hele fylket

er stigningstakten ca. 5 % fram til 1985, fra 1985 til 1990

ca. 3,5 %, fra 1990 til 1995 ca. 3 % og fra 1995 til år 2000

ca. 2,5 %.

Energimeldingen legger til grunn en årlig vekstrate i alminne-

lig forbruk på 3,1 % i perioden 1977 til 1985, 3,5 %i perioden

1985 til 1990. For perioden 1977 til 1985 er dette lavere enn

fylkesprognosen for Nordland mens det for perioden 1985 til

1990 er samme vekstrate som for Nordland.

Ved å summere utbygget fastkraft hittil i Nordland og mulig

fastkraft_tilgang i fremtiden, som.vist i tabell 1, får en

mulig total fastkrafttilgang som vist i linje 6 i tabell 2.

Differansen tilgang og behov gir den fysiske kraft-



balanse for Nordland fylke. Denne er beregnet i to alterna-

tiver. Linje 7 i tabell 2 viser balansen dersom industrien



får dekket sine ønsker og linje 8 i tabell 2 viser balansen

dersom i ndustrien beholde r sine nåværende kvoter og i til-

legg til deles ny kraft so m foreslått av regjeringen. Balan-

sene viser tildels betydelige kraftoverskudd, men her må

en huske de forutsetninger som ligger til grunn for kraft-

tilgangen, nemlig at all økonomisk utnyttbar vannk raft som

ikke er vernet, eller 10 års vern et i dag, bygges ut. Eksem-

pelvis vil, derso m 30 % av restpot ensialet vernes eller fal-

ler ut av andre grunner, balansene reduseres med ca. 235 GWh

i 1990, , ca. 1. 400 GWh i 1995 og ca. 2. 500 GWh i år 2000.

Ut fra energimeldingen og st. prp. nr. 130 ( mai 1980: Om kr aft-

dekningen i 1980- årene og forholdet til samlet plan for va ss-

drag) , regnes det med et forbruk på 59 TWh til alm innelig

forsyning i Norge i 1985 og 70 TWh i 1990. Det ant as også at

kraftinte nsiv iddustri sk al få øke sin til gang til 31 TWh i

1985 og 33, 2 TWh i 1990. Videre er det ant att et påslag på

grunn av kalde vintre, upåregnelig forbruk sstigning, usikk er-

het i anslagene og organisatoriske forhold på 4 TWh i 1985 og

1, 5 TWh i 1990. Forventet nødvendi g utbygging i 1985 er da

94 TWh og 104, 7 TWh i 1990.

Den viste kraftba lanse for Nordland viser betydelig fysiske

kraftover skudd i fylket. Dette betyr imidl ertid ikke at Nord-

land fylke disponerer denne krafte n og dette overs kuddet.

Som nevnt innledn ingsvis må selska pene som har ans varet for

forsyningen innen for kategorien alminnelig forsyni ng kjøpe

kraft fra Statskr aftverkene tilsva rende ca. 35 % av behovet

(1981). I perioden frem til 1990 vil Statskraftverkene bereg-

ningsmess ig overføre ca. 1. 500 GWh fastkra ft/år fra Nordlan d

til dekning av si ne forpliktelser i andre fylker. Def er vik-

tig å være klar over at selv om det produs eres mere kraft

Nordland enn det forbrukes, så er dette ikke ensbe tydende med

at fylkets egen kraftforsyning har overskudd. Eierstruktur og

langsiktige lever ansekontrakter er her viktige fak torer.
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KAP. 3.

VASSDRAGSVERN I NORDLAND.

Av vassdrag/delvassdrag som ikke kan nyttes til kraftproduksjon

har vi tre hovedgrupper:

Delvassdrag som inngår j områder vernet etter naturvern-

loven.

Vassdrag sikret mot kraftutbygging.

e) 10-års vernede vassdrag.

Gruppe a) består av de delvassdrag som ligger innen Rago og

Børgefjell nasjonalparker. Nevnte omi:åder består stort sett

av høyfjell og følgelig er det vassdragenes øvre deler som

er vernet. Av denne gruppes vassdrag er delvassdraget

i Rago nasjonalpark funnet økonomisk utbyggbart med et potensi-

ale på ca. 100 GWh midlere årsproduksjon.

Ved verpeplan I og verneplan II for vassdrag er det ved-

tatt at tilsammen 11 vassdrag i Nordland skal være sikret

mot kraftutbygging (gruppe b). Av disse har kun to økonomisk

utnyttbart kraftpotensiale. Det gjelder Herring/Fusta-vass-

draget (Vefsn) og Skuortavatn Willumsvatn (Fauske) med til-



sammen 109 GWh midlere årsproduksjon. Der finnes ingen lov-

hjemler eller direktiver som stopper ellers lovlige inngrep

i tilknvtning til de øvrige 9 vassdrag. Dette er dessuten vass-

drag med få og beskjedne dokumenterte verdier.

Gruppe c) består av 5 vassdrg som under behandlingen av verne-

planene I og II ble bestemt skulle unntas fra kraftuthygging

en 10-års periode. For samtlige 1.0 - årsvernc,Aevassdrag opp-

hører verneperioden i 1985. I Nordland består denne gruppo av

følgende vassdrag med antatt midlere årsproduksjon:

Terråkelva (Bindal) 62 GWh

Lomsdalsvassdraget (Brønnøy) 442 "

Langvatnet (Rana)

Valnesvassdraget .(Bodø) 29 "

Elvegårdselv (Narvik) 29 "

Sum 562 GWh
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Vurdert ut fra vassdragsvern har de ulike deler av landet

kommet forskjellig ut. For å illustrere dette tas her med en

sammenligning mellom landets tre store vannkraftressursfylker,

landsgjennomsnittet og Nordlands nabofylker. Tabellen er ajour

ført pr. 1.januar 1981 og bygger på NVE's materiale.

Tabell. 3 Vannkraftressursenes fordeling i en del fylker pr.

1.januar 1981 i GWh midlere årsproduksjon.

(NVE's oversikt over nyttbar vasskraft,1.1.81)

Område

'
økonomisk
utnyttbart

Varig
vernet

10-års
vernet

'Varig og
10-års
vernet i %

Norge 167.201 11.438 12.125 14,1

Hordaland 21.395 3.839 1.331 24,2

Sogn og Fjordane 20.834 266 2.937 15,4

Nordland ' 22.4.03 209 562 3,4

Nord-Trøndelag 5.140 119 1.433 30,2

Troms 4.684 1.132 673 38,5

Finnmark 2.690 632 193 30,7 4

Basert på en utredning "Brukerinteresser i de større gjenværende ikke utbygde
vassdrag i Nordland" utarbeidet for fylkets behandling av konsesjonssaken uttales
om Stor-Glomfjordutbyggingen:

b
Ser man hort fra planlagte inngrep i Beiarn og Blakkådalen,

er denne utbyggingen blant de minst konfliktfylte i Nordland.

Dette omfatter et poter,siale på ca. 720 GWh.

Inngrepene i Beiarn og Blakkådalen er blant de sterkt konflikt-

fylte. Dette omfatter et potensiale på ca. 606 GWh.4

Av kapittel6 - Konsekvenser for friluftsliv og kjente natur- og kulturverdier -
siteres:



Stor-Glomfi.ord2ro5lektet:

Den planlagte regulering og overføring av Bogvatnet fratar

vatnet dets naturvitenskapelige verneverdier. Selv om Bog-

vatneL er noe eldre enn Bjørnefossvatnet innehar disse to

vatn mange av de samme verdier. Blakkåga er også en

god representant for breelvone i O Å beholde Bog-

vatnet/øvre Blakkga i naturlig v)d ansees som

særlig viktig for å knytte deler av Svartisen og dens

umiddelbare nærområder til nasjonalparken.

Takrenneprosjektet rundt øvre Beiardalen ødelegger dette

områdets verneverdi som særlig er knyttet til geologiske

kvaliteter (geomorfologi). Området viser på en illustrativ

måte hvordan løsmasser og (bre)vatn har formet og fremdeles

omdanner landskapet.

øvre del av Beiardalen er et godt elg- og rypeområde og her

er flere trekkveger for elg over til Blakkådalen i Rana.

Permanente anlegg som anleggsveg, steintipper og kraftlj_nje

beslaglegger produksjons- og beiteareal og forårsaker andre

negative effekter for viltet. Anleggstida vil innebære særlig

store forstyrrelser.

Den planlagte anleggsveg til Vegdalen vil, dersom den

holdes åpen, føre til en uheldig utvikling av bruken av

de sentrale områder tilknyttet Glomfjordfjellene/Sunds-

fjordfjellene.

En overføring av vatn fra øvre Beiardalen/Gråtådalen/

Vegdalen ødelegger Beiarvassdraget som type- og referanse-

vassdraq.

Fraføringen av kaldt og blakket brevatn ansees isolert

sett å være en fordel for vassdragets produksjon av bl.a.

laksefisk. I hvor stor grad den :11rIsket2vannføring

vil oppveie eller overstige denne effekt er usikkert.

Oppdemmingen av Storglomvatnet demmer ned ca. 15 km2 med

stort sett lavproduktive arealer. Imidlertid vil også to

meget gode og produktive fiskevatn bli berørt, Holmvatn

og Lille Storglomvatn. Storglomvatnets egne bestander av

ørret og røye forventes tilnærmet

cdelagi. For fisket vil dessuten en .tilnærmet tørrlogqing

av Fykanåga og en Steintipp i Fykanvatflet væe negativt.
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Takrennn. langs Svartisens vestside har to markante konflikti-

områder hva naturverdier angår - Engabreen og Dimdalen.

Som den best kartlagtebreutløper i Svartisen både historisk

og vitenskapelig, har Engabreen stor verdi for breforskning.

Prosessene der både bre, berggrunn og vann er innblandet

vil ikke kunne følges lenger. Anleggsvegen opp til over-

føringstunellens tverrslag rett nord for Engabreen ansees å

&idre områdets tradisjonelle filuftsliv og være en

betydelig trussel mot botaniske verdier. Denne trussel gjelf:AX

i første rekke mot Svartisvalmuen som har eneste kjente

voksested nettopp her i liene ned fra Helgelandsbukken.

Dimdalen er regert som et av de mest verdifulle geologiske

naturdokument innen Saltfjell-Svartisen. Fraføring av bre-

elvene vil stoppe de aktive prosesser tilknyttet både selve
dalen og deltaet i sjøen Hindsøyra.4

Av kapittel 7 - Konsekvenserfor reindrift siteres:

Stor-Glomfj.ordutbyggingen:
Vr

Den påtenkte oppdemming.av Storglomvatn ødelegger ca. 15 kNz
med stort sett gode beiter. Noe har tidligere vært nyttet

som vinterbeite når beitene på kysten har vært dArlige.

Neddemming av partiet mellom Storglomvatn og Lille Storglom-

vatn sperrer en fra gammelt viktig trekkvei.

Veg til massetak i Vegdalen vil hindre trekket noe, samtidig

som at fine beiter ødelegges.

Vegene og anleggsdrifta vil vanskeliggjøre og dels sperre,

de gamle flytteleiene mellom Svartisomrdet og vinterbeitene

på halvøya ut mot kysten.

Isen på de regulerte vatna i området, vil dertil bli ufram-

kommelig og være ei felle for reinen.

Regulering av Bogvatn vil ødelegge noc sommerbeite. Viktige

er at trekkeveger kan sperres på grunn av crosjon i bel&

farene.

Anleggene i tilknytning til en Trollberget kraftstasjon vil

berøre gamle flytteleier.



Tørriegging av øvre deler av Blakkåga og Gråtåga vil fjerne

den sperre- effekt som nyttes under samling av rein i området.

Om de påtenkte veger ikke kan stenges for almen ferdsel vil

økt forstyrring også virke klart negativt for reindrift i

området.

Inngrepene fra Gråtåga og vestover vil i første rekke gjelde

en framtidig utnytting av disse potensialene, da området

dag i liten grad utnyttes av reindriften.

For dagens reindrift vil anleggsvirksomheten ved Bogvatn og

øvre del av Blakkåga få størst negativ virkning.

Konklusj. on:

Konsekvensvurderingene konkluderer med at for den reindrift

som i dag drives i Saltfjell- Svartisenområdet, er det klart

at Saltdalutbyggingen er det utbyggingsprosjekt som isolert sett

vil få de største negative følger for næringen. Her vil

kjerneområdet for reindriftsgruppa på Saltfjellet bli mer

eller mindre ødelagt, og sammen med tidligere inngrep vil

det bli umulig å drive ei velordna reindrift i området

Semska Kjemåvatn.

Beiarn- og Nord- Ranautbyggingene vil også gripe sterkt inn i

sentrale beiteområder.

For driften i Strandtindene reinbeiteområde vil en realisering

av Melfjordutbyggingen særlig gjøre en framtidig bruk av

arealene nord for Melfjorden vanskelig.

Konsekvensrapporten konkluderer med at ønsker man å bevare

reindriften og reindriftskulturen i Saltfjell- Svartisområdet,

må de pfrinlagte inngrep og utbygginger i området reduseres

sterkt.
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En vassdragsregulering vil vanligvis føre til forverrede

isforhold i "mottakerfjorden". Dei_te kan være en hindring

for utøvelse av fiske.

Biologiske forandringer i fjordsystemer etter vannkraft-

regulering er dårlig undersøkt, og er gjenstand for faglig

diskusjon og uenighet.

Tromsø museums undersøkelser i Skjomen fant ikke med de

benyttede metoder, variasjoner i planktonproduksjonen

ut over det som kunne være naturlig.

Foreløpig foreligger det ikke materiale som indikerer for-

andring i fiskeproduksjon i norske farvann på grunn av vass-

dragsreguleringer. Som fremgår av uttalelser fra Fiskeri-

direktoratet, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

og Fiskeridepartementet (se referat herfra), foreslås et

undersøkelsesprosjekt på temaet. Det manes til forsiktig-

het med store vassdragsreguleringer før disse forhold er

nærmere klarlagt.

Av kapittel 10 - Konsekvenser for lokalklima, isforhold, forurensning, erosjon,

ras, vannblakking - siteres:

Stor-Glomfj.ordutbyggingen:

Klima og isforhold:

En eventuell regulering vil forandre kaldluftstrømmene fra

Storglomvatn, men neppe tilstrekkelig til å bety noe for

klimaet på Fykan og i Glomfjord.

Fraføring av magasinvatn fra GlOmfjorden kan trolig gi en

liten positiv effekt på lufttemperaturen umiddelbart over

fjorden i indre parti om sommeren og utover høsten.

Holandsfjorden som nå ofte er islagt om vinteren, vil trolic

bli åpen hele vinteren. Det or lite sannsynlig at forand-

ringene i overflatetemperaturen er stor nok til å gi økt

lufttemperatur over land.

Erosjon, ras, vannblakking:



Bpgvatnet har i nord- vest et oml ag 400 målstort delta. Ved

senking av vatnet forven tes hele deltaet å bli berørt av

utgraving og tro lig større utrasi nger. Også andre mindre

løsmasseforekomst er forventes å bli gravd ut ved en even-

tuell regulering .

En rela tivt stor steinur ligger på sør- ve stsiden av vatnet .

Denne kan ligge på erosjonsfarlig materiale, og kan komme

til å sige ut ve d betydelig scnki ng av vatnet.

Store mengder fi nstoff vil tilsla mme vatnet og fo rventes

å gå inn i tunne len til den påten kte Trollberget kraft-

stasjon.

Det bør understr ekes at NGI har foretatt sine vur deringer

ut fra planer om regulering mello m kote 640 og 665, mens

konsesjonsseknade n omfatter en vesentlig sterre r egulering,

mellom kote 625 og 661.

Ved Stor glomvatn forvente s moderate eros jonsproblemer.

Bølge- erosjon vi l omfatte et belt e også over heye ste regu-

lerte vannstand, men denne vil først og f remst virke

skjemmende. lt

1. 101211221 . 1. 29. fattet i møte 1. - 2. mars 1983 flere paral-
lelle vedta k i saken. Det gjengis her vedtakene i sak 2/83 og
13/83, mens sak 1/83 ( Brukerinteresser i de større ikke utbygde
vassdrag i Nordland) og sak 3/83 (verneplanen) blir omtalt i Hoved-
styrets samlede vurde ring.

Sak2111: Konsesjonssøknad for kraftutbygging i Saltfjellet/Svart-
isen. ( Bare Stor- Glomfjordprosjek tet er tatt med her) . Vedta k:
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1. Nordland fylkesting har behandlet NVE-Direktoratet

for Statskraftverkene sin søknad om konsesjonsbehandling

for vannkraftutbygging i Saltfjellet-Svartisen. Denne

sak er nært knyttet til verneplan for Saltfjellet-

Svartisen.

Fylkestinget har derfor gitt disse to saker parallell

behandling.

Nordland fylkesting ønsker en rimelig avveining mellom

kraftutbygging og andre store bruker- og verneinteresser

i Saltfjellet-Svartisen. Disse avveininger må også

gjøres ut fra en helhetsvurdering av gjenværende vann-

kraftpotensiale i fylket. Det henvises i den forbindelse

til sak 1/83.

Ut fra forutsetninger om de økonomiske fordeler av

kraftutbyggingen i Saltfjellet-Svartisen (se sak

4/83), tilrår Nordland fylkesting følgende angående

omfanget av en kraftutbygging:

Melfjordutbyggingen ( )

Stor-Glomfjordutbyggingen tilrås konsesjonsgitt i sin

helhet. Fylkestinget ber lmidlertid om å få vurdert

alternative trasevalg av 132 RV-linjen fra Trollberget

kraftstasjon.

For øvrig slutter fylkestlnget seg til de merknader

berørte kommuner har vedtatt.

Beiarnutbyggingen (-----)

Saltdalutbyggingen (-----)

Nord-Ranautbyggingen ( 




Min dre justeringer og tilpasninger til andre interesser

vil fylkestinget komme tilbake til i andre høringsrunde.

Fylkestinget ber om at det i egen sak fremmes anbefal-

inger om rekkefølge og tidsaspekt for de utbyggingspro-
.sjekter som skal realiseres. Rekkefølge og utbyggings-

tid ønskes tilpasset øvrig sysselsetting for bygg- og

anleggssektoren i fylket. Det forutsettes for øvrig at

lokale varer og tjenester nyttes så langt som mulig

under anleggstiden.

Fylkestinget viser til de enkelte kommuners konsesjonskrav.

Av hensyn til behovet for å samordne utbyggingene, også med

øvrig planlegging, er det en klr forutsetning at følgende

konsesionskrav må oppfylles:

veltunnel Fykan - Holandsfjord

forbedr ing av Melfjordvei en med tanke på helårsvel

økonomisk støtte til velbygging langs Beiarfjorde n

vel Snefjellå - Bordvedaven

Fylkestinget vil understreke at det må gis nødvendiae bevilg-

ninger til undersøkelse av eventuelle skadevirkninger på livet

i havet ved en så omfattende kraftu tbygging som vi nå får i

Nordland.

Generelt bør utbyg ger rust e opp det veinett som

nyttes under anleggstiden.

Løsmasser som fr igis ved utbyggingen bør i samråd

med veimyndighetene så langt mulig, utnyttes på en

positiv måte. Om dette ikk e l ar se g gj øre under

anleggstiden, må massene gis en plassering som er

til passet senere utnytting.

Fylkestinget vil bemerke at det er vikt ig at de

berørte kommuner får økonomisk støtte til å styrke

egen plankompetanse før og under anleggstiden.

Fylkestinget mener at utbygger bør gi støtte til å

avhjelpe/kompensere for skadevirkningene av en kraf t-

utbygging, også til spesielle sektorer som frilufts-

liv rekreasjon, naturvern, vilt og fisk. 14
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Sak 13/83: Fylkeskom munenskonsesjonskr av, vedutbyggingav Saltfjell-
Svartispro sjektetvedr. de økonomiskefordeler av utbyggingen.
Vedtak:

Nordland fyl kes kraftressurse r er så store at de overstiger

de kraftmengder fylket har behov for til dekning av fylkets

behov til den alminnelige forsyning.

Produksjon av elektrisk kraft vil , på sikt gi en betydelig

økonomisk gevinst med de Rriser Stortinget har lagt.opp

til. Med bakgrunn i de ulemper avgivelse av naturressurser

gir Nordland og de fordeler kraftpro duksjonen innebæ rer

for andre deler av landet, må den økonomiske gevinst slik

utnytting av fylkets ressurser inneb ærer, tilfalle lnteresser

fylket.

Fylkestinget vil understreke at målet for fylkets energi-

politlkk er størst mulig eiendoms- og råderett over fylk-

ets kraftressurser. Den langsiktige økonomiske gevins t av

kraft produksjonen i fylket skal tilfalle int eresser i fylk-

et samtidig som fylket sikres egendekning av elektris k kraft

til den alminnelige forsyning.

Fylkestinget setter som absolutt vilkår for utbygging av

vannkraftressurser i Saltfjell/Svartisområdet at inter-

esser i fylk et får den langsiktige økonomiske gevinst av

kraftproduksjonen og at utbyggingen bidrar til å sikre

egendekning av elektrisk,kraft.

Gjennomføringen av dette krav må drøftes nærmere med de

sentrale myndigheter.

Fylkestinget vlser videre til pkt. 8 i sak 2/83 når det

gjelder kommunenes spesielle konsesjonskrav.
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Fylkesmannen i Nordland har avgitt sin uttalelse i brev av 23. juni
1983. I uttalelsen gjengis det som angår Stor-Glomfjordutbyggingen:

Jt'.g viser til NVS' s oversendelse av 05. 02. 79 med anmodning-
om innhenting av uttalelser, samt en rekke senere over-
sendelser av bilag og utredninger.

Søknaden har hatt en omfattende høring og har vært under-
gitt en grundig lokal- og regionalpolitisk behandling.

Vedlagt følger de uttalelser med sammendrag til saken som er
kommet hit.

Saltfjell- Svartisområdet inneholder store ressurser og
verdier og er i dag et av våre største sammenhengende og
tilnærmet uberørte naturområder. Avveiningen mellom de
ulike samfunnsinteresser i Saltfjell- Svartisområdet er
vanskelig.

Konsesjonssøknaden gjør rede for kraftutbyggingsinteressene.
Utkastet til verneplan gjør rede for verneinteressene. Fra
tidligere foreligger en rekke uttalelser fra politiske og
faglige organer vedrørende kraftutbyggingsinteresser,
verneverdier og brukerinteresser knyttet til Saltfjell-
Svartisområdet ( se sammenstilling i kap. 8 i mitt Utkast til
verneplan for Saltfjell- Svartisen) .

Fylkestingets tilrådning gir grunnlag for en balansert ut-
nyttelse/bruk av området sett fra en regional synsvinkel.
Fylkestinget har i følge sine premisser ikke sett det som
sin primære oppgave å ivereta nasjonale/statlige naturvern-
og kulturvernverdier.

Jeg anser det i denne sak nødvendig å ta hensyn til de store
kraftutbyggingsinteressene på den ene side. På den annen
side må det tas hensyn til de store og godt dokumenterte
nasjonale verneverdier, områdets regionale og nasjonale
betydning for en rekke friluftslivsaktiviteter, samt
betydningen for landbruksnæringen.

Saltfjellet er et av de viktigste reindriftsområder sør for
Finnmark. Den rent samfunnsmessige verdien av reindriften i
dette området er relativt beskjeden. En annen sak er at
reindriften har en betydelig verdi utover det rent øko-
nomiske.

Nordland har i dag en meget liten andel varig vernede
vassdrag og blant de vassdrag som berøres av denne sak er
flere klassifisert å være blant de mest verneverdige i
landet.



En kraftu tbyggi ng i Saltf jell- Svartis en vil kun ne gi en
mid lertid ig sy sselse ttings - effek t i områd er med bety delig
arbeidsløshet. Jeg anser det imi dlerti d svært vi ktig at de
sen trale politiske organe r sør ger fo r at de pro sjekte r som
bli r real isert skal gi en størs t mul ig og jevne st mulig
sys selset ting lokalt og r egiona lt. Fylke skommunens
ini tiativ i den forb indels e har min fulle støtt e.
Med hensyn til den langsi ktige økono miske avkas tning av
kra ftutby ggings prosje kter, bør etter min vurder ing
ver diskap ningen i betydeli g gr ad til falle distr iktene .

Jeg anser det nødven dig at en i Salt fjell- Svarti sområd et gir
pla ss for både en betydeli g va nnkraf tutbygg ing, og et
bet ydelig områdevern ette r natu rvernl oven.
Ett er en helhe tsvurde ring av konsesj onssøk naden m/bi lag og
uka stet til ve rnepla n, de ulike fagi nstans ers uttalel ser og
den lokale og regionale høring begge disse saker har hatt,
vil je g gi følgen de ti lrådni ng:

Salt dalsutb ygginge n ( )

Stor- Glomfj ordutb ygging en:

Stor- Gl omfjor dutbyg gingen t' ilråde s i hovedsak real isert.

Å beholde områd et øvre Bla kkådal - Bogva tnet uberø rt er av av-
gjør ende betydn ing f or om den kommende nas jonalp ark kan om-
fatt e del er av Svart isen. Bogvatnet er dessuten isol ert
sett vernever dig. Over føring en av øvre Blakk åga og regu -
leringen og overfø ringen av Bogvat net bør der for utgå av
prosjek tet. ( Avr enning en ka n utny ttes i Melf jordut -
bygg_ng en. )

Det vil være uheld ig om verdi er kn yttet til Engabre en og
dens nærområd er bl ir berørt. Den skisse rte anleggs vel nord
for Engabr een vil sa nnsynl igvis bli meget skjemm ende.

I øvre Beiardalens vestside er det dokument ert natur-
v itensk aplige vern everdi er og inng repene bør søkes redus ert
mest mulig .

Generel t:

Jeg har i det oven ståend e i hoveds ak holdt meg til de st ore
linj er ved rørend e ut bygging ene. M.h. t. lo kalise ring og
utfo rming av anleggsv eier, anleg gsområ der, massetak/- deponi
og andre inngre p vise s til de vedlagt e hør ingsut talels er.

Jeg foruts etter å få anled ning til å komme tilba ke med
synspun kter på og vurder inger av disse og andre mer
detal jerte spør smål i utby ggings sammenheng etter at hoved-
styre t i NVE har avgi tt si n tilr ådning om omfhpe t av
ut byggin gene. "
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Nordland fylkenfriluftsnemnd har hehandlet naken t 1981. Fra vtd
taket siteres det som er sagt om Stor-Glomfjordutbyggingen:

Tordiand fylkesfriluftsnemnd uttalte ved behandlingen av

,:a1tfje11/Svartisenutvalgets innstilling at Bogvatnet burde

tasrmed.i.en masjomalpark på Saltfjellet. Svartisen har en

helt3-entral plass i Saltfjellet både som naturdokument og
aOL økologisk faktor. .,Svartisen påvirker og delvis bestemmer
lokalklima, temparatur og slamforhold i elvene og den har

bestemt alderen på vann, elver og vegetaslon omkring. Hele
S.3.1tfjelletsflora, faune og kvartærgeologiske forhold -

vært og er i stor utstrekning styrt av bremassivets bevegel-
.

ser. Nordland.fylkesfriluftsnemndl, vil derfor se det som helt
sertralt at noen av de nyeste vatn, de nyeste landskaps- og
vegetasjonstyper og ikke minst noe av selve Svartisen tas
nec5 den påtenkte Saltfjellet nasjonalpark.

For å o nå dette •år f  lkesfriluftsnemnda inn for at Bo 
i.

at dette nedbørsfeltet

tb en

år inn i slanene for Melf'ord-

Blakkåga.• som minstevannførin

Dette for,slaet cjør at Troilbercet kraftverk fal]er ut av
planene og dermed også bebovet for å føre ei stor 0~-
føringslinje opp heile Beiardalen. FylkesfriluVtnnemlida er
oppmerksom på de geologiske verdier i øvre Beiarn, men ut
fra en helhetsv-unlerins'aksepteres det at konsesion gis  for

overføring av Øvre Beiarns nedbørsfelter til Storglomvatn.
x=

, r

'>Takrenneprosjektet som utgjør den-vestlige del av St6r-
,

Glomfjordutbyggingen berører et stort antall elver og breer.
Av disse er Engabreen særlig framhevet som en av våre mest
verdifulle brearmer ut fra den langtidskunnskap som føre-

liggerfor.'denne. Ifølge konsesjonssøknaden er det også
tekniske problemer og usikkerheter forbundet med hvor mye av

Engabreens avrenning man klarer å utnytte.



:Ut Tra dette vil fylkesfriluftsnemnda akseptere at konsesjon  

,gis-for takrenneprosjektene i vest med unntak av elva under 


~breen."
-

>
Holmvatnet og lille Storglomvatnet er i dag gode innlands-

, .
'fiskevatn.Sett i lys av de begrensede muligheter folk i

- industristedet Glomfjord har for fritidsaktiviteter, og den

innsats lokalekrefter har gjort i kultivering av fiskevatn
i området-,'så mener fylkesfriluftsnemnda at lille Storglom-

vatn bør holdes utenfor magasinet i Storglomvatn.g

tter at uttalelsene fra kommuner og andre interesserte

foreligger, forbeholder fylkesfriluftsnemnda seg retten til

å komne tilbake til spørsmålene omkring aktuelle vegbygginger,

riggområder, kraftlinjer, minstevannføringer, manøvrerings-.
reglementog andre inngrep og tiltak som bør settes i verk

for å minske skadene. På dette tidspunkt vil også spørs-

målene som har med økonomiske støttetiltak til viltstejl,

friluftsliv og naturvern bli tatt opp til vurdering."

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

Tromsø Museums uttalelse har slik konklusjon:

Det er på nåværende stadium derfor vanskelig å vurdere utbyggings-

planene i forhold til de ulike kulturverninteresser.

Vi kan imidlertid fastslå at planene vil berøre interesseområder

både fra samisk-etnografisk dg arkeologisk synspunkt - områder

hvor det i enkelte tilfeller aldri er foretatt systematiske

registreringer. En kan derfor konkludere med at hvis konsesjon

tenkes gitt, må Tromsø Museum, samisk-etnografisk avdeling og

arkeologisk avdeling, gis mulighet til fornyet og mer inngående
aktivitet i området.
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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.

har i uttalelse av 8. juli 1983 uttalt
følgende ang. Stor-Glomfjordutbyggingen:

SFT finner ut fra hensynet til de forurensningsmessige
ulemper ikke å ville ga imot eller fraråde
Stor-Glomfjordutbyggingen. VI finner heller ikke
grunnlag for å foreslå begrensninger m.h.t.
reguleringshøyder og reguleringsmagasiner.

På grunn av redusert vannføring og dermed redusert
resipientkapasitet i Langvassåga og i Ranaelva nedenfor
samløpet med Langvassåga, kan det bli aktuelt med tiltak
på avløpssektoren. Vi vil derfor foreslå at det tas med
vilkår om tiltak for kloakkering av eksisterende
bebyggelse langs disse vassdragsavsnittene. Vi vil også
foreslå at det stilles vilkår om rensing av avløpsvann
fra eksisterende bebyggelse ved Langvann og Langvassåga
og Ranaelva n- edenfor Reinfossen utover det som ellers vil
bli krevd i uregulert tilstand.

Vi vil også foreslå at det tas med et vilkår om
ytterligere tiltak for å redusere belastningen på
Langvassåga fra søppeldeponiet på Røssvoll dersom dette
viser seg å være nødvendig.

For å redusere forurensningsbelastningen på hele
Beiarelva og Gråtåga vil vi foreslå at det tas med et
vilkår om tiltak for kloakkering av eksisterende
bebyggelse, for både tettbygd og spredt bosetting langs
vassdraget. Vi vil også foreslå at det stilles vilkår om
rensing av avløpsvann fra eksisterende bebyggelse langs
Beiarelva og langs Gråtåga utover det som ellers ville
bli krevd i uregulert tilstand.

Vi foreslår også at det tas med et generelt vilkår om
tiltak mot forurensning som står i forbindelse med
reguleringene og overføringene ved
Stor-Glomfjordutbyggingen. De utførte registreringer

m.h.t. vannforsyning tyder på at de berørte
vassdrag/vassdragsavsnitt ikke brukes til vannforsyning.
Vi finner det derfor ikke nødvendig å foreslå eget vilkår
om tiltak i forbindelse med vannforsyning som følge av
forurensning.



SFT finner ikke grunnlag for å foreslå slipp av
minstevannføringer i de berørte sidevassdrag til
Beiarelva, til Blakkåga eller til de øvrige berørte
elver/bekker/breavløp nevnt i tabellen foran ut fra
hensynet til forurensningsforholdene i disse
elvene/vassdragsavsnittene.

Stor-Glomfjordutbyggingen vil i stor grad berøre
Beiarvassdraget og varinføringen og
vannkvalitetsforholdene i dette vassdraget. ror å avverge
eller redusere de samlede virkninger av både
Stor-Glomfjordutbyggingen og Beiarnutbyggingen bør det ut
fra hensynet til forurensningsbelastningen på Beiarelva
stilles krav til bestemte minstevannføringer. SFT er av
den oppfatning at opprettholdelse av en viss
minstevannføring best kan skje ved at en del av
Beiarvassdragets nedbørfelt holdes utenfor utbyggingen.
Dette vil i tillegg til nødvendig minstevannføring gi en
mer naturlig vannføring over året og bidra til å
opprettholde de biologiske forhold i vassdraget og
vassdragets naturlige selvrensningsevne. Vi foreslår
derfor at nedbarfeltet til Staupåga med sidebekker,
tilsammen 17,1 km2 med et årsavløp på 38,5 mill.m3
eller delnedbørfelter med et tilsvarende årsavløp, blir
holdt utenfor utbygging. Dette vil øke
normalvannføringen i Beiarelva helt fra de øvre delene av
vassdraget, med 1,2 m3/5. Ut fra resipientmessige
betraktninger mener vi imidlertid at det vil være gunstig
å unnta Staupåga fra regulering, idet dette vil sikre økt
vannføring i Beiarelva langs hele det bebygde
delnedbørfeltet.

Vi vil i forbindelse med våre forslag til
minstevannføringer foreslå at reglementet kan tas opp til
ny vurdering etter en driftstid på 5 år- Det forutsettes
at nødvendige tiltak på forurensningssektoren er utført
og at det er gjennomført vannkvalitetsundersøkelser i de
aktuelle vassdrag/vassdragsavsnitt.

Til sist vil vi foreslå at det tas med et vilkår om
overvåking av Langvann, Langvassåga og Ranaelva nedenfor
samløpet med Langvassåga samt Gråtåga, Beiarelva og
Holandsfjorden for i følge med i forurensningssituasjonen,

Unch2rhenvisning til det forannevnte oq til lov om vern mot
vannforurensning §§ 4 og 10, foreslår SFT at følgende
vilkår tas med i en eventuell ti4istelse til regulering og
utbygging av tor-C; ionif j ord-utbygg irmen :

Konsesjonæren plikter etter vedkommende departements
nærmere bestemmelse:
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Å betale merkostnadene, både til anlegg og drift,
forbundet med at det stilles særskilte krav til
kloakkavløp, heri innefattet industri og søppeldeponi,
som følge av regulering og/eller mer omfattende
tilknytning til felles kloakkrenseanlegg eller andre
tiltak i forbindelse med forurensning for all
bebyggelse m.v. i Beiardalen og Gråtådalen, ved
Langvann, langs Langvassåga og Ranaelva nedenfor
samløpet med Langvassåga.

Hvilke tiltak som skal utføres og hvilke kostnader som
skal dekkes av konsesjonæren, bestemmes på grunnlag av
behandling av utslip?ssøknad( er) /kloakkeringsplan( er)
for Beiardalen og Gratådalen, samt for Langvann- Rana
området.

Hensikten med tiltakene vil primært være å redusere
belastningen på Beiarelva, Gråtåga, Langvann,
Langvassåga og nedre del av Ranaelva.

Å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å
åvverge eller redusere virkning av forurensning som
står i forbindelse med utbyggingen.

Å bekoste overvåking av Langvann, Langvassåga,
Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga, Gråtåga og
Beiarelva samt i Holandsfjorden for å følge med i
forurensningstilstanden i vassdragene og i
Eolandsfjorden i forbindelse med reguleringen og som
et grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere
rensetiltak.

Ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v. : vintervannføring ( 15. 9. - 20- 5- ) : lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og sommervannføring ( 21. 5. - 14. 9. ) :
minst 20 m3/s. Med lavvannsføring i vinterperioden
mener vi de lavvannsføringer som har vært sluppet ved
dagens reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes
at lavvannsføringene ikke reduseres eller at
hyppigheten og lengden av perioder med
lavvannsføringer nedenfor Reinfossen ikke øker i
forhold til det nåværende.

Vannføringen i Beiarelva ved Selfoss skal aldri
underskride den alminnelige lavvannsføringen som er
oppgitt til 2, 3 m3/s.

Staupåga med sidebekker ( 17, 1 km2, 38, 5 mill. m3)
tas ut av utbyggingsplanene for
Stor- Glomfjordutbyggingen.

Overgangen mellom vinter- og sommervannføring skal
skje jevnt og forsiktig.



Til Ranaelva slippes det kortvarige flomvannføringer
et par ganger om sommeren. Slik flomslipping bør skje
etter nærmere kontakt med fiskerisakkyndig.

Reglementet kan tas opp til ny vurdering etter en
driftstid på 5 år og etter at nødvendige tiltak på
forurensningssektoren er utført og
vannkvalitetsundersøkelser er gj ennomført.

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 oplDe i nedbørfeltet eller eventuelt ved
at et eller flere delnedbørfelt unntas fra regulering."

Direktoratetfor vilt o ferskvannsfisk( DVF) har i brev av
21. april 1983 uttalt seg slik om Stor-Glomfjord-utbyggingen:

STOR-GLOMFJO RDUTBYGG I NGEN

Fisk

Storgiomvatnet vil bli regulert 125 m. Fiskens næringstilgang vil bli sterkt

redusert. Gytemulighetene for auren vil bli ødelagt, og gytingen vii trolig

også mislykkes for røye enkelte år, idet gytegrunner vil tørrlegges p.g.a.

store vannstandvariasjoner. En reguleringssone på 125 m vil i tillegg gjøre

det svært vanskelig å holde båt i vatnet. Fisket i vatnet antas dermed å

bli totalt ødelagt.

Holmvatnet vil etter reguleringen bli en del av Storglomvatnet. Vatnet vil

bli brebiakket og røye innført. Holmvatnet vil etter reguleringen gå tapt

som fiskevatn.

Lille Storgiomvatn vil bli påvirket på samme måte som Hoimvatnet. Vatnet

ligger bare 5 m under HRV, og vil aldri bli tappet under nåværende nivå.

Det vil derfor i perioder bli liggende som eget vatn. Men når vannstanden

i Storglomvatnet overstiger kote 580 tilføres breblakket vatn og røye innføres.

Dessuten vil auren få muligheter til å forlate vatnet. Lille Storglomvatn vil

derfor på det nærmeste bli ødelagt som fiskevatn etter reguleringen.

Steintippen som er planiagt i strandsonen i Fykanvatnet, vil dekke over en

del av de beste produksjonsområdene i vatnet. Det er gruntvannsområdene

(grunnere enn 5 m) som er de viktigste produksjonsområdene for aurens

næringsdyr, og steintippen vil etter NVE-Statskraftverkenes tegninger

legge beslag på ca. 7-8$ av strandlinjen. En tilsvarende reduksjon i produk-

sjonen av fisk er også ventet.
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Bogvatnet som idag er fisketomt vil få en reguleringshøyde på 36 m (661-

625). Næringsgrunnlaget for fisk vil reduseres sterkt i dette fra før nær-

ingsfattige vatnet.

Det går sjørøye opp i Engabrevatnet. Redusert vannføring i utløpselva

(33$ restvannføring) vil vanskeliggjøre sjørøyas oppgang til Engabrevatnet,

og kan forandre temperaturforholdene i vatnet.

Ved utbyggingen vil kaldt, breblakket vatn bli fjernet fra Gråtåga og Storåga

i Beiarvassdraget og overført til Storglomvatnet. Dette vil ha positive virk-

ninger for fisket i nedre deler av Beiarvassdraget, som idag er et svært

kaldt vassdrag. I øvre deler av Storåga og Gråtåga vil imidlertid fisket

som idag er av liten betydning bli skadelidende p.g.a. vannføringsreduk-

sjonene. I Gråtåga ved Gråtånes blir feltarealet redusert fra 143 km2 til

97.2 km2 og normalvannføringen fra 8.98 m3/sek til 5.31 m3/sek. I Storåga

ved Tverrånes blir de tilsvarende reduksjoner 145.9 km2 (feltareal) og

8.82 m3/sek til 5.23 m3/sek (normalvannføring).

Blakkåga vil også få sterkt redusert vannføring som følge av den planlagte

overføring.

Konklusion

Det foreligger ikke realistiske muligheter til å redusere skadene på fisket i

Storglomvatn og Holmvatn. For å gjøre bruk av båt mulig ved forskjellige

vannstander i magasinet, må det ordnes med en eller annen form for båtopp-

trekk. Dette må avtales nærmere med den lokale fiskeforening.

Det bør utredes alternative steder å legge steintippen som tenkes lagt

Fykanvatnet, slik at dette vatnet ikke blir berørt av utbyggingen.

Utløpselva fra Engabrevatnet vil få sterkt redusert vannføring, og dette

kan vanskeliggjøre røyas oppgang i Engabrevatnet. Oppgangen bør imidler-

tid sikres ved utbedring av partier av elva slik at røya kommer opp. Viser

det seg at oppgangen blir vanskelig bør tiltak kunne gjennomføres for å

rette på dette.

Storåga og Gråtåga i Beiarvassdraget og Blakkåga i Ranavassdraget vil få

redusert vannføring som følge av de planlagte overføringer. Fiskeinteressene

disse vassdragene er idag små. Biotopforbedrende tiltak i form av terskel-

bygging og samling av elveløp bør vurderes nærmere etter regulering.
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Både Storglomvatn og Fykanvatn er tidligere reguiert. I områdene rundt

begge disse vatna er vegetasjonen stort sett karrig. Det samme er tilfelle

for dalføret ned mot Fykanvatn. Storglomvatnet som ligger ovenfor bjørke-

skogbeltet, er hovedsakelig omgitt av lågalpine og mellomalpine plantesam-

funn. Halvøya mellom Holmvatnet og Storglomvatnets østre del er svært

småkupert og med et vekslende vegetasjonsbilde (Aune og Kjærem 1978c).

Etter utbyggingsplanen e skal Storglomva tnet demmes opp 71 m. Magasinet

vil demme ned ca. 15.000 da (15 km2) (NVE 1978). Av det neddemte areal

er 6.200 da bestående av fattig vegetasjon og 6.400 da av rik vegetasjon

(Aune og Kjærem op.cit.). De planlagte neddemte områder er stort sett

dårlig eller middels egnet som beite- og hekkeområder for lirype sommerstid

og av ubetydelig beiteverdi Om vinteren. For fjellrype og hare har områdene

større verdi som beite- og forplantningsom råder.

Et elgtrekk passerer visstnok på nordøs tsida av vatnet. Virkningene av

reguleringen på dette trekket vil bli lit en.

Den planla gte regulering av Storglomvatn vil nedd emme områder med iiten

viltproduksjo nsverdi også regi onalt sett. De samm e områder har også iiten

verdi som jaktområder . Skadene på viltin teressene av et magasin i Storglom-

vatnet kan derfor ikke sies å bli særlig store.

Ved Bogvatnet går planene ut på en senking av vannstanden på 36 m. Det

er ikke planlagt noen oppdemm ing (NVE 1978). En regulering av Bog vatnet

vil ikke være av særlig negativ betydning sett fra viltsynspunkt. Lik evel

vil en påpeke den fare en isfl ate på et regulert vatn representerer, når

vatnet tappes ned i løpet av vinteren. I den grad elg på vårtrekk forbi

Bogvatnet bruker is flata langs land, vil dette være en pote nsiell fare.

De planIdgte overføringer av bekker og elver forventes ,ikke å ville gi ves-

entlige skader på viltverdiene i de respektive områder. Redusert norm alvass-

føring eller tørrleggin g av elveløp vil im idlertid på lang sik t føre til vegeta-

sjonsforandringer. Virkningene av dette på viltet ventes ikke å bli store.

Takrenneprosjektet vest for Svartisen mot Holands fjorden vil tørrlegge 28

større og mindre bekker med naturlig avløp til Holandsfjorden. Dette vil virke

skadelig for dyrearter som henter sin næring i ferkvann og ved elve- og

bekkeutløp i sjøen bi.a. oter. Skadene på denne dyrearten regnes likevel

ikke å bli spesielt omfattende da de indre deler av Holandsfjorden ikke er

noe typisk oterområde.
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Flere anleggsveger er planlagt i forbindelse med utbyggingen:

11 km ved Glomfjord - Storglomvatn, planlagt lagt i tunnel.

2,5 km sideveg til Holmvassdraget.

Veg til tverrslag Storglomvatn-øst og morenetak i Vegdalen.

Veg til tverrslag Storglomvatn-vest, - i helhet lagt under HRV.

Veg til tverrslag Engabreen ved deivis utbedring og 3,9m forlengelse av

eksisterende veg.

1 km veg til Storjorden innerst i Nordfjord utbedres og forlenges 3,5 km

i forbindelse med tverrslag Holandsfjorden.

Alle de her omtalte vegene planlegges lagt gjennom fattige viltområder, og

skadeomfanget m.h.t. viltet blir derfor ubetydelig.

De tidligere nevnte elgtrekk 1) forbi Storlomvatnet og 2) opp Vegdalen må

antas å bli forstyrret av anleggsvirksomheten i utbyggingsperioden, spesielt

virksomheten ved morenetaket i Vegdalen.

Det er videre planlagt veg til Trollberget kraftstasjon og tverrslag Beiar-

dalen. Her er 5 km ny veg planlagt bygd fra Leiråmosetra til kraftstasjonen

ca. 1 km ovenfor Stornes. Videre bygges bl.a. 2,9 km veg til tverrslag

øverst i dalen. Vegene vil båndlegge areal og gi forstyrrelser i sommer- og

vinteroppholdssteder for lirype og elg. Fjellrype nytter også bjørkeskogom-

rådene vinterstid under ekstreme værforhold i fjellet. Flere trekkveger for

elg i Øvre Beiardalen vil bli berørt, uten at en kan forutsi de eksakte

skadevirkninger av dette. (De tekniske beskrivelser av planlagte anleggs-

veger er hentet fra NVE's plan av 1977).

Samtlige av de planlagte anleggsveger vil medføre økt ferdsel i tidligere

lite berørte områder. Følsomme arter vil reagere negativt på forstyrrelsene.

Slike vil fortrenges til andre områder eller få nedsatt produksjon p.g.a.

økt predasjon. Vegen som er nødvendig for driften av Trollberget kraftsta-

sjon, bør holdes stengt for allmenn ferdsel både under og etter anieggsperi-

oden. Dette bør også vurderes for andre veger med tilknytning til allerede

eksisterende vegnett (eks. Storgiomvass-vegen).

En bør vurdere behovet for forsterket jakt- og fiskeoppsyn under og etter

anleggsperioden spesielt i områdene rundt Øvre Beiardal.



I Øvre Beiardal mellom Stornes og Nevernes er det i tillegg til en anleggs-

veg planlagt plassert to brakkeleirer, verksted, koplingsanlegg og en stein-

tipp på 330.000 m3. 1 anleggsperioden vil disse anleggene virke forstyrrende

på faunaen i denne delen av Beiardalen. Elgen vil være mest utsatt. Dens

trekk og opphold i øvre deler av Beiardalen vil forstyrres i anleggsperioden

i dette området som i følge NVE (1978) er beregnet til ca. 7 år. For å unngå

en fullstendig blokkering av elgens trekk langs denne viktige trekkvegen

bør en få konsentrert flest mulig av anleggene til en side av det trange

dalføret. Brakkeleirene kan eventuelt plasseres nedenfor Stornes. På denne

måten vil elgens trekk i dette området kunne fortsette relativt uhindret.

Det er to elgvald i området som direkte berøres av utbyggingen i Beiarn.

Disse er I Gråtådalen og øvre Beiardalen.

En planlagt steintipp på 1,5 mill. m3 ovenfor Storfjorden i Nordfjorden vil

legge beslag på øvre del av bjørkeskogområder av produksjonsverdi for li-

rype.

Anleggsområdet ved Fykanvatn forventes ikke å gi nevneverdige negative

virkninger på viltet.

Avløpsvatnet fra Holandsfjord kraftstasjon kan gi økt isdannelse i Holands-

fjorden og spesielt i de indre deler, Nordfjorden. I tilffelle vil dette endre

livsmiljøet for sjøfugl, oter og andre dyrearter med tilknytning til denne

fjorden. Hvorvidt denne endringen vil bli av positiv eller negativ karakter,

vil avhenge av utforming av avløpet og kjøring av kraftstasjonen. Innbland-

ing av saltvann eller større dykking av avløpstunnelen vil minske endring-

ene i isdannelse og livsmiljø.

Konklusjon

Den planlagte oppdemming av Storglomvatn vil legge områder av liten vilt-

produksjonsverdi under vann. Fjellrype og hare er de viktigste viltarter

her. Området har liten betydning som jaktområde. Reguleringen av Bogvatn

vil ikke gi negative virkninger på viltinteressene, unntak er den fare usikk-

er is representerer for elg på trekk. De planlagte overføringer av bekker

og elver forventes ikke å gi nevneverdige skadevirkninger. Takrennepro-

sjektet mot Holandsfjorden vil redusere næringstilgangen og leveområdet

for dyrearter som henter sin næring i ferskvann og ved elve- og bekkeut-

løp i sjøen. De planlagte anleggsveger ventes å gi ubetydelige virkninger

på viltinteressene, men økt ferdsel vil være en forstyrrende faktor for

faunaen. Anleggsvegene vi1 også lette bruken av områdene til jakt. Opprett-

else av forsterket jakt- og fiskeoppsyn må vurderes, spesielt i øvre Beiar-
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dalen og i Gråtadalen. Elgtrek ket opp Vegdalen kan midlertidig bli hindret

av virksomheten i morenetaket i dalen. De omfattende anlegg i øvre deler

av Beiardalen vil hindre et normalt trekk av elg i dalføret. Anleggene fore-

slås enten samlet på en side av dalføret eller spredt nedover i dalføret.

Dette sistnevnte området har også stor verdi som helårsområde for og

fjellrype. Avløpsvatnet fra Holandsfjorden kraftstasjon kan gi økt isdannelse

i fjorden utenfor og således endre livsmiljøet for dyrearter i fjordområdet.i(

DVF har videre foretatt en samlet vurdering av planene. Fra denne

vurdering framgår bl.a. at lakseinteressene knyttet til Stor-Glom-
fjordutbyggingen er små, og at utbyggingen ikke vil gi nevneverdige
skader på laksefisket. Når det gjelder innlandsfisket, har DVF

vurdert verditapet ved denne utbygging som lite. Videre vurderes
denne utbygging til å berøre meget små storviltinteresser, og små-

viltinteressene vil bli berørt i svært liten grad. Stor-Glomfjord-

utbyggingen gir totalt sett meget svak konflikt med vilt-/fiske-

interessene. Lille Stor-Glomvatn og Holmvatn er imidlertid verne-
verdige pga. innlandsfiskeinteressene som knytter seg til disse

vatna.

DVF har også foreslått konsesjonsvilkår for Saltfjell-Svartisut-

byggingen. Disse omhandler samtlige prosjekter, og lyder slik:

(/

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som

har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar de nødvendige

hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av

utbyggingen, reguleringene og den øvrige drift av anleggene. Herunder

skal konsesjonæren i rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen

forurensning av vassdragene, samt dekke utgiftene tH nødvendig jakt-og

fiskeoppsyn i anleggstiden.

l I

Konsesjonæren piikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for vilt

og ferskvannsfisk:

a . å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen fler-

årig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvali-

tet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes,

å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking,

oppffiring og transport,

å bekoste tiltak i de vassdrag som berøres av utbyggingen for å sikre

oppgang og fremme fiske av f.eks. laks, sjøaure, sjørøye og innlands-

fisk, herunder bygging av fisketerskler, gjennomføre opprenskninger,

hindre erosjonsskader m.m., for å redusere skadevirkninger på fisket.

110



111

å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte området,

å anordne sperregitter foran tappetunneler og utløpet av kraftstasjon-

ene,

å bekoste planlegging, bygging, vedlikehold og drift av fisketrapp

forbi dammen/kraftverket, og sørge for nødvendig vann til trappa.

Anleggets eier tilpliktes dessuten å anordne fisketeller og fiskefeHe i

trappa etter nrmere bestemmelser av DVF,

å bekoste vilt- og fiskeribiologiske samt ferskvannsøkologiske under-

søkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i fellesfinansiering

av større biologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som

berøres av utbyggingene og reguleringene,

å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom reguleringene fører til over-

befolkning eller forverring av de naturlige forhold,

å bekoste installasjoner for å bedre vannkvaliteten dersom reguleringen

av et forsurnet vassdrag har medført, eller forventes å medføre, en

forverring av vannkvaliteten,

å bekoste målinger av gassovermeting i vassdrag, samt eventuelt gjenn-

omføre tiltak å fjerne gassovermetinger,

h. å etablere et øvre vanninntak i Kjemåvatn og Ramskjellvatn.

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale år-

lige beløp til hver av kommunene Rana, Rødøy, Meløy, Beiarn, Skjærstad

og Saltdal på henholdsvis kr 100.000,-, kr 10.000,-, kr 20.000,-, kr 50.000,-,

kr 30,000,- og kr 50.000,-

Beløpene skal indeksreguleres med 10 års mellomrom. Beløpene skal nyttes

etter nærmere bestemmelse av kommunestyrene til opphjelp av fiske i kom-

munene. Vedtekter for bruk av beløpene skal godkjennes av Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk.

IV

Konsesjonæren plikter å bygge og drive et eget klekkeri/oppdrettsanlegg,

eller delta med partsinnskudd i et klekkerifoppdrettsanlegg for produksjon

av yngel/settefisk/smolt dersom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finn-

er dette nødvendig.



V

Eventuell bygging av issperrer i vassdragene krever samtykke av Direkto-

ratet for vilt og ferskvannsfisk.

VI

Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår ska-

der som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonær-

en utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som departe-

mentet eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står

rimelig forhold tii det som derved vinnes.'1

Det er videre foreslått slipping av minstevassføringer, lokkevatn
mv., men dette kreves ikke for Stor-Glomfjordutbyggingen, og er
derfor ikke tatt med her.

Statens Naturvernråd har avgitt uttalelse av 19. februar 1983 om
arealdisponeringen i Saltfjell-Svartisområdet. Den generelle ut-
talelsen fra rådet er tatt inn i Hovedstyrets samlede vurdering,
mens det fra konklusjonen i rådets standpunkt siteres:

Statens Naturvernråd vil i det følgende gi sin

vurdering av kraftutbyggingsprosilektene,forsvarets

planer om hovedskytefelt og de framlagte verne-

planer i Saltfjell-Svartisenområdet.

Selv om alle kraftutbyszingsprosjektene berører 

store naturverdier, er Statens Naturvernråd av 

den oppfatning at man i en avveiing mellom de 

foreliggende interessekonflikter, må akseptere 

hovedtrekkene i Stor-Glomfjordutbyggingen samt 

deler av Melfjordutbyggingen.


Om utbyggingen bemerkes:

Stor-Glomfjord- og Melfjordutbygginen 


Rådet vil understreke Svartisens helt avgjørende

betydning for områdets klimatiske biologiske og

kvartærgeologiske prosesser. Dette innebærer at

Bogvatnet ikke bør reguleres og overføres. Verne-
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verdiene som er beskrevet i fylkesmannens verneplan-

utkast samt områdets betydning for reindriftsnæringen,

tilsier at inngrep i dette området vil være særlig
uheldig. Rådet zår inn for at BOgvatnet og øvre  

Blakkåga tas ut av Stor-Glomfjordutbyggingen og 


at vannføringen fra Nedre Blakkåga kan utnyttes
i Melfjordutbyggingen.

Innen nasjonalparkforslagets nordøstlige del ligger

Engabreen som er Svartisens best kartlagte brearm
både historisk og geologisk gjennom 200 år.
Engabreen har også en betydelig interesse i frilufts-

livsammenheng. Den planlagte anleggevei i dette om-
rådet vil etter rådets oppfatning være svært uheldig
og skjemmende. Rådet vil henstille departementet å  

vurdere hvorledes naturskadene kan minimaliseres i 


en slik zrad at takrenneprosjektet kan ooprettholdes.

Landbruksdepartementet har avgitt uttalelse 07.04.83. Departement-
et har ikke særlige motforestillinger til Melfjord og Stor-Glom-
fjordprosjektene. Uttalelsen siteres forøvrig i utdrag i Hoved-
styrets samlede vurdering.

Det var til uttalelsen vedlagt et notat fra skogavdelingen av au-
gust 1982. Om Stor-Glomfjordutbyggingen uttales:

Tunnelmasseved Holandsfjordkraftstasjonvil legge beslag på
en del produktiv skogsmark. Det ville vare ønskelig om tunnel-
massene kunne brukes til vegbygging.

Storglomfjordutbyggingen vil ikke ha negative konsekvenserav
betydning for skogbruket:'

Oppsummeringen er slik:

//slord-Ranautbyggingen og Saltdalutbyggingen medfører relativt
store riegative konsekvenser for skogbruket. Gjelthi,mtiltak
kan virkningene av Saltdalsutbyggingenreduseressterkt.

Beiarnutbyggingen vil ha en viss negativ virkning for skogbruke't
mens Storglomfjordutbyggingen og Melfjordutbyggingd~:L
ha konsekvenser av betydning. w
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Norcaiandeslandbrss tre har i møte 03. 11. 81fattet enst emmig
uttalelsei saken.

Det vises her til utarbeidet ra pport som konkluder ermed at skadene
f or jordbruksproduks jonenog skogbrukspr oduksjonentotalt set t ikke
vil bli noe stort problem. Fyl keslandbruksstyrett ilrår at Mel-
fjord- og Stor- Glomfjordutbyg gingengjennomføreset ter de fremlagte
planer.

Nordland Bondelaq har avgitt ut talelse1. septembe r 1981. OmStor-
Glomfjordutbygginge nanbefalerde at tappepunktet for Gråtåga flytt es

fra ca. kote 600 til ca. kote 700, samtidig som Hengfonnbekken e

tas med i reguleringene. Dette frafører mer brevann og holder

tilbake større mengder ikke brepåvi rket vann.

Forøvrig er Nordla nd Bondelag ikke kjent med større konflikter

for landb ruket ved denne utbyggingen.

Nordland Bondelag beklager at det ikke er fo retatt klimaunder -

søkelser i Røvassd alen, og at grunn lagsmaterialet ik ke tillater

en arealv urdering av tørke skadeproblemet.

Uttalelsen har slik hovedkonkl usjon:

1.1
Nordland Bondelag har ingen innvendinger mot eventuelle ved-

tak om utbygging av Melfjord og Stor- Glomfjordprosjekte t.

Dett e innbefatter også Trollberget Kr aftstasjon som

geografisk t ilhører Beiarn.

På det nuværende tid spunkt finner vi ikke å kunne tilr å

Saltda Beia rn og Nord- Ranapr osjektene utbygge t.

Dette har sa mmenheng med at konsekvensene av disse utbyggingene

for landbruksnæringene vil bli negati ve, og ikke er t il-

strekkeliw utredet ifølge gj eldene lovverk.

Nordland bonde- o_gsmåbrukarlag, har avgitt uttalelse av 05.08.81:
Organisasjonen tilkjennegir dyp skepsis til de foreliggende planer.
Uttalelsen er av generellart, og er derfor omtalt i Hovedstyrets
samlede vurdering.
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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. isbry-
ting i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
i Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.

En viser forøvrig til vedlagte fotokopi av Kystdirektoratets
brev.

Fiskeridirektoratet har i brev av 17. august 1979 uttalt at
saken har vært forelagt Havforskningsinstituttet og fiskeri-
sjefen i Yordland.

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 biolo-
giske endringer i fjorden. Fysisk vil dette medføre, bortsett
fra forverrinr_; av isforholdene, at man får et brakkvannlag
på 1 - 5 fteterlykkelse i fjorden også om vinteren som altså
forandrer den vertikale lagdelingen av tetthet. Strømmen ut
fjorden i overflatelaget og likeledes den inngående "kompen-
sasjonsstrøm" i 10 - 20 meters dyp vil øke. De biologiske
konsevenser av slike fysiske endringer vet en lite om. Un-
dersøkelsese som sågår i Skjomen og i Ryfylkefjordene, tar
nettopp sikte på å bejvse slike s,pørsmål.

dc g ocr arisLmende op7fiskeslag som fiskes i de ak-
tuelle omrdene viser en til vedlLigte ko,oi av ekspedisjon av
25. juli 1570 fra FisKerisjefen i Nordiand. Det fremgår her
at det i fy]ket fkke føres noen fikeristatistikk som gjør det

påvise hvor Lore fanr:stkvanta av forskjellig slag
som blir Latt 1 de Phe-Ite fjordområder. Statistikken omfat-

tPr hPller ikke in s(:?1falLPr utenom c)ranisert o-m-
setnin (t1_1_ fl,i.

I Fiskeridi_neLorJto I foreLrmer det in YLnr. ikke statistikk
som viser hvor rom inner rom er f1:3ket i de berørte fjord-
områdene. Det er mi el rticlhcit hl=t ar.det i disse fjord-
omrldene foregr nu i I hjym-1('fiske(3L dt en nvonuell regule-
rin: hvis de:1 rerif'nrer-Ckt i cg tn av omrdene, vil føre til
en beg rense iog i =-11ajninnl»-et tiIide som bor I de berørte
fjordomrdene. Dette vil ta ijen kunne fL?,betydning for bo-
setningsmønsteret i o=derJe, noe som orså Sørsjona-Utskarpen
fiskarlag og Rana Fiskenemrld er inhe i sine uttalelser angå-

ende reguleringen.

Kraftutbyggingen i SaJ-Lf ell-Svertisen området vil bli en av
landets største vassdrac-:sreuleri_nL;er. En slik regulering vil
føre til endringer 1 fysiske forhold i de berørte fjordene, med
virkninger som vil avta med økendeavstand fra ferskvannskilden.
Når det gjelder endringer i de fysiske forhold i kystfarvannene,
utenfor de berorte fjordene, pjør en sammenligning av de store
naturligevariasjoneri ferskvannstilførselen til kystfarvanne-
ne med de relativt små endringer den nåværende regulering med-
fører, det lite sannsynlig at en regulering av den størrelses-
orden det her søkes om, kan ha noen påviselig fysisk virkning.



Forskerne er altså enige omat en slik regulering som den omsøk-
te vil føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjord-
er og muligens kanskje også i kystfarvannene utenfor.Det spørs-
mål som den siste tiden har vært gjenstand for debatt er om og
eventuelt i hvilken grad slike fysiske endringer fører til end-
ringer i de forskjellige deler av økosystemet. Som nevnt oven-
for forskes det nå på dette området. Endelige rapporter fra
undersøkelsene i Skjomen og Ryfylkefjordene vil ifølge Havforsk-
ningsinstituttets referat fra et seminar i Bergen, datert 12.
juni 1979, ikke kunne foreligEe før henholdsvis i 1981 og heni-
mot 1990.

De foreløpige resultatene fra Skjomen og Ryfylkefjordene samt
undersøkelser i andre fjorder, både regulerte og uregulerte,in-
dikerer at isforholdene vanligvis forverres i en fjord etter en
vassdragsregulering, men det finnes også eksempler på det mot-
satte, f.eks. Masfjorden.

Fiskerisjefen i Nordland konkluderer i sin uttalelse med at en
bør være ytterst forsiktig med å iverksette en så omfattende
kraftutbygging som det her er tale om, før en har fått bedre
kjennskap til de konsekvenser en slik regulering vil få for
fisket.

Fiskeridirektøren er også av den oppfatning at en bør være var-
,ciommed foreta slike inngrep i vassdragene som kan føre til
vesentlige endringer i ferskvannstilførselen til marineresipi-
entene, - og en slutter seg derfor til Fiskerisjefens uttalelse
i denne saken.

En viser forøvrig til vedlagte gjenuart av Fiskeridirektørens
brev med bilag.

Fiskeridepartementet slutter seg til det som er anført av
Fiskeridirektøren og Kystdirektøren.

Det Oør vises forsiktigbeL med å foreta slike inngrep i
vassdragene, som vil medføre vesenLlige endringer i fersk-
vannstilførselen til marineresioientene. S=lig Ejelder
dette før en får bedre kjennskap til de konsekvenser en slik
reLuiering vil få for fisket.

Dersom det blir gitt konsesjon, må det pålegges søkeren å
foreta nødvendig isbryLing i de områder som måtte få forver-
rete isforhold. Videre bør søkeren pålegges å yte kompensasjon
til oppsitterne av de berørte områder før eventuelt tap av næ-
ringsgrunnlaget.

Fiskeridirektoratet har avgitt uttalelse i saken 17. august 1979.
Denne uttale1sen er i det vesentligste gjengitt i uttalelsen fra
Fiskeridepartementet av 30.08.79, og medtas derfor ikke her i sin
helhet. Siste avsnitt gjengis:
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For øvrig vil en be om at det dersom det blir gitt konses jon

til å fore ta den omsøkte kr aftutb ygging en, pål egges søkere n å besørge

nødvend ig isb rytin g i de områd er so m mått e f å for verred e isf orhold

på gr unn av kraf tutbyg gingen og videre påleg ges søkeren å yt e kompen-

sa sjon til oppsitt erne i de berør te områder for i nngrep i nærings-

grunn laget .

Fi skeridi rektor atets har avgitt uttalel se av

23. april 1979. Denne ut talelse n er også i det vesentl igste gjen-

gi tt i ut talels en fra Fiskeri depart ementet .

Fiskerisjefen i Nordland har avg itt utt alelse 25. ju li 1979 . Fra
uttalelsen site res:

Glomfj orden , Melø y kommune, sjøkar t nr. 63.

Mel øy er en av de st ørre f isker ikommuneri fylke t.

Ved fiske ritel linge ni 196o hadde kommunen ialt 539 fi skere , hvor av

234 eneyr kesfi skere ,237 hovedyrkeafiakere og 68 biyrkesfiakere.

Ved telli ngen i 1971 var t allen ehenh oldsv is283 , 163, 77 og 43.
Bare en r elativ t lit en del av di sse er bosa tt omkring Glomf jorde n.

Die tfinne s ing en godkjent e fisk emott aki se lve Glomfjo rden. Derim ot

er det godkj ent l alt 6 motta k andr e sted er i kommunen. If ølge oppga ver

fra Norge s Råfi sklag hadde diss e i 1976 et samle t råfi skmot tak( aild
og l aks unntatt ) på 3. 443 tonn t il en v' erd iav 6. 132. 000 kr oner.

Som anført f oran er det dessverr e umulig å anslå hvor stor del av disse

kvan ta og beløp skri ver se g fra fiske i sel ve Gl omfjo rden.

Glomfjord en har bety dning for ko mmunens egne fis kere, og tid vis også

for tilre isende fisk ere under fi ske etter t orsk, sei, kveite , hys e,

uer, sild og reker m.v. Vider e dri ver befolkni ngen på ind ustri stedet

Glomfjo rd et gansk e uts trakt friti dsfisk e i fj orden .

pet vit for øvri g fram gå av vedla gte ut tale lserfr a
cfisSe der bekymret over de ko nsekv ansere n eve ntuel lkraf t-

utby gg144 viI 1i fø rste rekke for l aks- og sjø- ørret fiake, men også
for det EVrige fike, og f or isl eggin gi deler av de berørt e fjor d-
områder. Det hersker ennå stor usikke rhet om den innfl ytels eslik e

regu lerin gerka n få på utv iklin genav iivet i sj øen. Etter min opp. .

f atnin g bør en der for være yt terst forsi ktig med å iverks ette en aå

omfatte nde kraltut byggin g som det her er tale om fø r en har fått noe

bedre kjenns kap ti l diss e for hold. ' i
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Kystdirektoratet, uttalelse av februar 1979:

Kystdirektoratet henleder oppmerksomheten på utrednin9et4
‘‘oversikt m.v. (gront hefte) side 31 pkt. 5- 128 vedrørende,

vurderin9 av regulerings innvirkning på isforholdene
berorte fjorder.

På grunnlag av gitte vurdering tilrås det at det i.
bindelse med eventuell kohsesjon settez vilkår omi at
sRsjona~ palegges nødvendige sikringstiltak I fotm"
tibryti.Qcy i tilfelle reguleringen skulle medfare
i Bearn(forden, Glomfjorden og Holandsfjordens

En rf,Ir 111ers merket seg at GlomfjordalternatiVe
ple minsde isproblemer.

f'Oregr3 foranlediger saken ingen merknader.Lt

Meløy fiskenemnd har avgitt uttalelse av 27. april 1979. Denne ut-
talelsen er dekket av det fiskerisjefen har uttalt, og gjengis ikke
her.

Fiskeridepartementet har også gitt uttalelse av 16. oktober 1981,
hvor det gis uttrykk for generell frykt for skade ved inngrep i
ferskvatnstilførselen til marineresipienter. En konkret viten om
dette mangler.

Det nagionale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer har i sin
rapport av 30. 09. 82 gitt sin uttalelse i saken, se utdrag av denne
på side 56. 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 2, 85 mill kr. I tillegg kommer kostnader for evt. oppfølg-
ingsundersøkelser.

H. r. adv. Bryn har i brev av 28. august 1981 uttalt seg om Nord-
Rana- , Melfjord- og Stor- Glomfjordutbyggingen. Det som spesielt
angår Stor- Glomfjordutbyggingen lyder slik:

På vegne av Røvassdalen Grunneierlag skal jeg få gi følgende ut-
a

talelse til de fremlagte planer. Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom

på at nærværende uttalelse ikke er endelig, fordi det er forskjel-

lige forhold som etter grunneierlagets oppfatning må avklares nær-

mere før laget kan ta endelige standpunkter og fremme endelige krav.

Røvassdalen Grunneierlag het opprinnelig Engan Grunneierlag, og

grunneierlaget behandlet utbyggingssaken i et møte 10. oktober

1979. På bakgrunn av dette sendte grunneierlaget inn en rede-
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gjø relse for grunneierlagets standpun kt samt konsesjonskrav såvel

når det gjelder Nord- Rana- utbyggingen som Melfjord- /Glomfjord-

utb yggingen. For fullstendighets sk yld vedlegger jeg kopi av

den ne ekspedisjonen og viser til det som der er sagt og de krav
som der er referert.

På bakgrunn av senere utredninger når det gjelder skadevirkninger,

og konferanse med grunnelerlaget, sk al jeg få gi følgende tilleggs-

utt alelse på vegne av laget :

1. Dersom Nord- Rana- utbyggingen med kraftstasjon med utløp i

Røvassåga ikke kommer til utførel se, vil planene for over-

føringer til Melfjord og Stor- Glo ffifjord innebære en meget

betydelig reduksjon sommer som vi nter av vannføringen i Røvassåga.

Noen redegjørelse for vannføringe ne under denne forutsetning i

Røvassåga foreligger ikke. I NIV A' s redegjørelse av 13. mars d. å.

finnes imidlertid størrelsesorden på reduksjonen. Vannføringen

blir da så beskjeden at grunneier laget ikke kan akseptere Blakåga-

overføringen til Melfjord. Overf øringen til Stor- Glomfjord kan

imidlertid aksepteres.

Nærmere utredninger over den situ asjon man vil få ved de planlagte

overføringer, såfremt Nord- Rana- ut byggingen ikke kommer til ut-

førelse, foreligger ikke - og gru nneierlaget krevet at det ut-

føres konsekvensanalyser for jord bruk, fiske m.v. under den forut-

setning at Nord- Rana- utbyggingen sløyfes. Nærværende og tidligere

uttalelse bygger på den søknad so m nå foreligger. 11

H. r. adv. Bryn uttaler videre i annet brev av 28. 08. 81 at det må
monteres tappeanordninger bl. a. i Trollberget, slik at man kan
slippe full vassføring forbi aggregatene såfremt det skulle oppstå
driftsavbrudd.

Adv. Geir Haugen har i brev av 6. august 1981 bl. a. uttalt:

Undertegnede representerer Harodal, Dunderland, Glommen og
4Strandtindene reinbeitedistrikter.

Forannevnte reinbeitedistrikter berøres alle av de fremlagte
planer for kraftutbygging i Saltfj ell/Svartisområdet. På vegne
av reinbeitedistriktene vil jeg ko mme med følgende uttalelse:

1. DRIFTSFORHOLDENE I REINBEITEDIS TRIKTENE

Dunr1and, Harodal og Glommen reinbeitedistrikter:
Samme reindriftsgruppe som bes tår av familiene Blind og
Kumuhnen med tilsammen 15 voks ne personer, har i årtider
benyttet disse tre distrikter.
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Reindriftsgruppen har i tillegg rett til å benytt e til
vinterbei teområde ved St orsund sør for Al vsbyn i Nordbotte ns

Sverige i henhold til den norsk- svenske rei nbeite-
konvensjon av 1972. Imid lertid har- reine ierne ikke- sett -
seg ista nd til å bruke det tildelte områd e i Sverige.
Det er flere årsa ker til det. bl. a. sammenblanding sfare med
svensk r ein, vanskelige flytteforhold på grunn av vassdrag s-
reguleringer i Sverige, og den sv enske skogsdrifte n, jfr.
reindriftsutredningen sid e 14.

;et må derfor ansees som umulig å bruke vinterbeitene i
Sverige, slik at de er henvist ti l de beitemulighe ter som
finnes på Saltfjellet. Det fører naturlig nok ti l en sterkere
rielastni ng på denorske vi nterbeiter, og gjør at den blir mer
srbar når det gjøres inngrep i disse. Vinterbeitene er
17, 4, Lnumumsfaktor enfor reindriften i Saltfjellområde t. Det ervinteJ
icntene som sette r grensene for hvor mye rein som kan være i
et distrikt.

Vin erbeitingen i gruppen er lagt opp slik at den skal tilpasse
seg forholdene de enkelte år. Når det er lite sn ø kan gruppen
frinne vin terbeite ut mot kysten, mens andre år kan høyfjel let
eller innlandet ha de beste beite ne-

vintre med gode beiteforhold holder reinen seg i Harodalen
og ved Gåsvatn. Når det er dArli ge beiter i fjel let, trekker
rei_nen ned i skog en mot Saltdal/Lø nsdal.

På grunn av de spesielle forholdene med hensyn til vinterb eite
er det ofte bare mindre områder som kan nyttes. Det behøv er
lkke å være de sa mme områdene som kan benyttes hv ert Ar.
Hris disse mindre områdene blir ødelagt kan virkni ngen for
reindriften bli katastrofal, jfr. reindriftsutredni ngen side 16

Glommen er de beste vinterbeiten e ut mot kysten, men disse
er meget usikre på grunn av de klimatiske forhold.

er sammen med vinterbeitene minlmumsfaktoren for
,,==dndriften i området. Det er Riebevaggi og Tollådalen som
har de beste vårbeitene, mens kalvingsområdene er i Saltfjell-

Forøvrig benyttes område r i Bjøllodalen, ved Kjemå-
vatn, i Harodalen, og ved Ramskjel vatn som vårbeit e.

' , , mmerbeitene i Saltfjell/Svartisom rådet må karakteriseres
som meget gode, og disse er det rikelig av. De mest brukte
sommerbeitene fin nes i Giela- områd et, Stormdalen og Blakkådalen.
Det er videre fin e sommerbeiter på ørtfjellet i Rauvassdalen.

Glommen distrikt er det svært fine sommerbeiter rundt St ore
Glomvatn og vider e nordover.

Høstbeitene finnes særlig i deler av Harodalen, rundt Gåsvatn,
se videre nordover.

Områdene fra Ramskjelvatn og sørover til Nordre Bjøllovatn
2;amt nedre deler av Stormdalen nyttes også en god del til
høsbeite._

På grunn av at distriktene idag drives som helårsdistrikt
blir det ikke flytt inger mellom de forskjellige sesongbeiter
som en ellers ville ha hatt. Det er slik at reinen trekke r
på egenhånd mellom de forskjellige sesongbeitene.
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Om våren samles og drives reinen som ikke selv har trekt
til kalvingslandet i Riebevaggi/Bjøllådalsområdet. Etter
kalving trekker reinen til sommerlandet lengre sør, og i løpet
av juli foregår samling og merking av rein i gjerdeanleggene
i østergiela.

Om høsten trekker reinen mere ned og den samles da nordover
til høst- og vinterlandet. Samling for slakting som foregår vec,
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 f6ring
ved Lønsdal.K

For Stor - Glomfjorduthyggingen sies videre:

Reindriftsutredningen konkluderer på side 33 virkningene for
reindriften på grunn av denne utbygging på følgende måte:

"En må kunne slå fast at den reindrift som idag drives i

Saltfjell Svartisområdet, vil bli påført relativt små tap
og ålemper ved ei utbygging etter de planer som er lagt fram
for Stor-Glomfjordutbygginga.

De største ulempene for denne drift får en i forbindelse med
inngrepene i øvre del av Blakkåga og ved Bogvatn.

På den andre side er det klart at Glommen distrikt blir sterkt
redusert som reinbeitedistrikt, og at det blir meget vanskelig
å ha'reindrift i-distriktet i framtida". (1

Uttalelsen om reindriftsnæringens syn på de enkelte utbygginger
lyder slik:

3. 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 prioriterJ Äfl
av prosjektene og har kommet frem til følgende:
Reindriftsnæringen vil  _på sterkeste motsette seg at Saltdalsi
utbyggingen, Beiarnutbyggingen og Nord-Ranautbyggingen  
gjennomføres. 


En er villig til å godta Melfjord-og Storglomfjordutbyggingen
mot at de tre forannevnte utbyggingsprosjekter skrinlegges.
Imidlertid er det et vilkår for godkjennelse av Melfjord-
prosjektet at det bygges en ny flyttelei for reinen rundt
Melfjordbotn og opp til områdende nord for Melfjorden.

For reindriftsnæringen er det ikke mulig å foreta en
prioritering blant de tre utbyggingsprosjektene som:en går
imot. Alle tre er like viktige for reindriftens eksistens
i området, og det må være klart at hvi Nord-tas‘
og Beiarnutbygqingen cljennomføres vil nAlurgr=nliQr
reindriften bli revet bort. Det innebærer at det beste
rein el eomra e i Nor an fy ke blir ødelagt.A
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mz. , _2211E. 22.22=understr eker vi dere i brev av 12. oktober 1981 be-
tydningen av at de foreliggende planer blir vurdert samlet, og at
også de eksisterende/planlagte inngrep tas med i en slik samlet
vu rdering .

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 virk-
ning de eksi sterend e inng rep i området har hatt på reindriften.

Adv. Haugen har vid ere i brev av 7. des ember 1982 fo reslått konse-
sjonsk rav fo r de enkelte utbyggingsprosjektene. For Sto r- Glom-
fjordp rosjek tet er følgend e utta lt:

Stor-'Glomfjordutbyggingen

Utbyggingen berører ikke de mest sentrale beiteområder for
reindriftssamene på Saltfjellet. Inidertid hviS- de østlige
utbyggingsprosjekter blir gjennomført vil Glommen reinbeite-
distrikt måtte utnyttes på en langt mer intensiv måte enn det
som er tilfellet hittil.

Skadevirkningene på :-eindriften er i den 3.3,7ndige utrednic
side 25-33, og i rr-itt brev av C. a-J9-,;st 19E1

sj.de 4.

Det vil fra reindriftens side bli krevd at det sprences ut
nye trekkveger ved Stor-Glomvatn, og at det oppsettes et gjerdi
langs Blakkåga.

Vi dere vil det bli krevd bygg ing av en gjeterh ytte.

Bvis det blir besluttet utbygging av de østlige områder, kan
det komme på tale å utnytte Glommen reinbeitedistrikt i
anleggsperioden for de østlige utbyggingene. Det vil da bli
fr emmet krav fra r eindri ften om st ans i anlegg svirks omhete n
til bestemte tider av året. Det kreves opprettet Et nærings-
fond spesielt for reindriften på kr. 50.000,-.'1

Nor sk Sameråd, uttalels e fra møte 24. og 25. septe mber 1981:

" På bakgrunn av at også tidli gere er gjo rt in narep i dis se
områder som har ført til betydel ige innskre nkninge x f or
reindri ften, er r ådet primart i mot de forelia gende plane r
som yt terlig vil føre til in nskrenk ninger. Rådet har
imidler tid også r egistre rt at områdets reindri ftsutø vere
ikke har rei st al vorlige innv ending er mot utb ygging av
Store Glomfj ord og Melf jord med vi lkår for at en ny
flyttel ei by ages og råd et le ager f or si n del dette til arunn.

Pva angår de andre utbyggi nasplan er er inn vending ene fra
de berørte reineiere så sterke, lfr . orså uttalelsen
fra re indrift sagron omen i Nor dland fylke , at rådet ikk e
kan ti lrå ut byggin a før det er for etatt grundi gere ut-
redninger og før samerettsutvalgets vurderinger og utred-
ninger foreligger,'



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

Reineiernes advokat har i brev av 6.8.1981 til Fylkesmannen i Nord-
land (gjenpart til NVE) uttalt at de berørte reineierne er villig til
å godta Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingene mot at de tre andre
delutbyggingene skrinlegges. Imidlertid er det et vilkår for god-
kjennelse av Melfjordutbyggingen at det bygges en ny flyttelei for
rein rundt Melfjordbotn og opp til områdene nord for Melfjord.

Reineierne er her villig til å imøtekomme NVE's planer på noen
punkter. De viser en positiv holdning til samarbeid med andre
interesser i området og andre interessegrupper burde være like
positiv til samarbeid med reindriftsnæringen.

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

Uttalelsen er ellers generell, og er omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

Nordland Reindriftsamers Fylkeslag uttaler på årsmøtet 14. mars
1981 at de omsøkte planer vil gi store ulemper for reindriften, og
at bygging av de omsøkte prosjektene sammen med de eksisterende
inngrep vil kunne gjøre det vanskelig med reindrift i området. De
går imot de omsøkte planene for kraftutbygging.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i møte 15. og 16. april 1982
avgitt uttalelse i saken. De legger stor vekt på at det foretas en
helhetsvurdering av skader og ulemper, der også tidligere inngrep
er medregnet. NSR mener at reindriften i området ikke vil tåle den
belastning en kraftutbygging som amsøkt 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 Sijjda uttaler i brev av 11. september 1981
bl.a. at de er av den overbevisning at Saltfjell/Svartisenutbygg-
ingen vil få katastrofale følger for den eksisterende reindrift i
området. Uttalelsen er forøvrig omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

Reindriftsagronomen i Nordland har i uttalelsen fra områdestyret i
møte 17.12.81 pekt på generelle skader og ulemper for reindriften.

12i
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12222efo.Agen Nordland har i brev av 26. september 1979 51.a. ut-
talt at det i forbindelse med Stor-Glomfjordutbyggingen vil bli

bygget anleggsveg i Beiardalen til Trollberget kraftstasjon og
videre til tverrslag lenger oppe i dalen. Disse anleggsveger bør
stenges for motorisert trafikk av hensyn til reindriften i området.
Det uttales videre om Stor-Glomfjordutbyggingen:

4, Glommen reinbeitedistrikt Stor-Glomflordutbyrmincen.

TaD av beitemork ved neddewinfI.


Et areal på 15 km2 vil bli neddeJqtved rouieringen av Storglom-

vatnet/Holmvatnet jfr. pkt. 1.3.

Dette vil gå ut ovor noen av de beste solerbeitene i distriktet.

Utnyttelsen av gjenværende beiter i omrdet vil dessuten bli

vanskeliggjort,bi.a. ved at flytteleier blir berørt,

b) Anlersveer.

Det vil bli bygd tilsa=on ca. 45,5 km2 L,fileggsveger,for en stor-

del inne i de sentrale beiteområder. En viser.til hva som tidligere

er anført om anleggsveger som er sårbaro for reindriften.

Uttalelsen er ogs5 omtalt i Hovedstyrets samlede vurdering.

Nils 3. A. Kuhmuneu_ flar i brev av 2. november 1979
utta]:t følgende om Stor-Glomfjordutbyggingen:

De t vil Pli tap ;-1vsommerbute ved ytterligere neddemming av
Vanskeli=e forhold for flytting av rein p.g.a.

Lrekkati ved 'itorglomvatn. Anleggsaktivitet ved
tnrglomvatn og i Hlakkådalen/Bogvatn-området, vil virke for-

styrrende inn.
1 tiliege: til sommerbelte vil vi påpeke at det foregår høstbeite
i området.'t

Norske Turistforeniuers Forbund har avgitt uttalelse i brev av 20.

august 1981:

Forbundet har prioritert verneinteressene etter følgende rekkefølge:

Nord-Rana-utbyggingen
Beiarn-utbyggingen
Sa1tda1-utbyggingen
Melfjord-utbyggingen
Stor-G1omfjord-utbyg9ingen



Forbundet uttaler videre:

5. Stor-Glomfjord-utbyggingen. 


Dette området er allerede så gjennomregulert at ytterligere reguler-
ing ikke betyr noe vesentlig fra eller til, sett fra fotturistsyns-
punkt. Noen ruter vil likevel bli berørt, og det vil bli vanskeligere
å ta seg frem j området. Den foreslåtte vei ved Rngabreen er
meget lite ønskelig. Forøvrig har NTF ingen andre bemerkninger til
denne utbyggingen :4

Den generelle del av uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

tIsallandungdollslaq, uttaler på årsmøtet 1982: at de går imot
konsesjonssøknaden, da de mener det nå er et stort overskudd av
kraft i Nordland.

Folkeaksjc=jbaujialgjeLUL har avgitt flere uttalelser i saken,
datert 1. august 1979, 24. oktober 1979, august 1981 og 30. august
1982.

Folkeaksjonen kan akseptere inngrep i de vestlige fjellområdene
dersom det kan dokumenteres kraftbehov og at negative virkninger
for livet i havet kan utelukkes.

For Stor-Glomfjordprosjektet kreves at øvre del av Beiarndalen og
Gråtådalen ikke blir rørt, samt at inngrep ved Engabreen unngås.
Deler av Svartisen må med i et verneområde, slik at Bogvatnreguler-
ingen må utgå som et minimum.

Folkeaksjonens uttalelser er ellers omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

Folkeaks'onen SE.ar SaltjjJet - Avd, Rana, har i sin uttalelse
sagt følgende om Stor-G1omfjord-utbyggingen:
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t(
132watnet a.

øverste deler av Blakkådalen med Bogvatnet ligger i området kyalixxx
fiimExtxxxma definert som kvalifisert villmark. En regtlering av disse
områder, med tørrlegging av Blakkåga, vil avskjære mulighetene til
å få med deler av Svartisen som Fingerbreen med i en nasjonalpark.

Geomorfologisker Borgvatnetverneverdig med morener, karstfenomener
og avsmeltningsminner. Bogvatnet er et"nytt"vann, og har av den
grunn stor vitenskapelig verdi. Området er dessuten foreslått vernet
av naturvernkonsulenten i Nordland.

For reindrifteni området uttaler reindriftsraporten følgende på
såde 33:
" De største ulempeme for denne drift får eb YEZi i forbindelse med
inngrepene i øvre del av Blakkåga og ved Bogvatn."

KOYKLUSJON:

Blakkåga/Bogvatnreguleringa må utgå av prosjektet for å få med
deler av Svartisen i et verneområde
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Beiaraksjonen mot kultutbyqqing sier i sin uttalelse av 14. august
1981 bl.a. følgende:

Beiarprosjektet og Trollbergetandelen av Stor-Glomfjord-

prosjektet betyr både direkte og indirekte store beskjTringer
i og vanskeligheter med utnyttelsen av primærnæringenes

interresser og ressurser.

Beiaraksjonen Itiot Kraftutbygging mener a ut fra dagene kraft-

situa3jon og i merdeleshet Nordland fylkee kraftproduksjon

landsmålestokk kan det ikke være riktig å gi konsesjon for et

så kontroversielt prosjekt som Beiarutbyggingen.
Deler av Stor-Glomfjordutbyggingen bør utgå - eller endres.

Planene for kraftproduksjon i Trollberget og overføring av vann

fra Beiardalen og Gråtådalen vestover vil også grtpe inn i primer-

næringenes naturgrunn1ag. ft

saLnary22.tasrlcyet_f_o_r_natuLr_yerjisai_cerjsjm_hari sin uttalelse av
oktober 1981 uttalt at de prinsipalt går imot enhver utbygging
Saltfjell-Svartisenområdet inntil det er utarbeidet en bruks- og
verneplan for hele området.

Subsidimrt vil de fraråde at de planlagte prosjektene Nord-Rana-,
Beiarn- og Saltdalutbyggingen blir gjennomført. Stor-Glomfjordut-
byggingen og Melfjordutbyggingen kan de akseptere på visse vilkår.
Om Stor-Glomfjordutbyggingen uttales:

Gråtådalen er spesielt verneverdig av hensyn til kalkgrottene

og de ornitologiske og botaniske forhold. En merket fottw-istrute

går gjennom dalen, som med sin naturskjønnhet og de omfattende

kalkgrottesystemer også er et meget verdifullt friluftsområde.

Gråtåga vil få redusert vannføring ved en evt. utbygging.

Bogvatnet med breelva Blakkåga har naturvitenskapelig interesse,

og hører med blant Saltfjellets fotturområder.
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Stor naturvitenskapelige interesse har også Engabreområdet på
vestsiden av Svartisen, hvor utbygging frarAdes fra naturvitenskape-

lig hold. Engabreområdet er dessuten en av landsdelens største

turistattraksjoner, og turistforeningene arrangerer årlig brekurs

og turer i området.

Reguleringen av Storglomvatnet (125m) vil føre til at det

gode fiskevatnet Holmvatnetblir ødelagt.

Ved reguleringen av Storglomvatn må en søke å unngå berøring av

Holmvatnet, slik at det kan beholdes som fiskevann.

Samarbeidsrådet for naturvernsaker går inn for at planlagte

overføringer av Gråtåga ikke finner sted, og at Gråtådalen

gis status som 1aw4skapsvernområde. Videre må Bogvatn med

Blakkåga unntas fra regulering, og inngå som en del av nasjonal-

parken. Den planlagte omfattende utbygging i Engabreområdet

må ikke finne sted. Engabreområdet bør fredes som naturreservat

eller inngå som en del av et større landskapsvernområde i de

vestre deler av Svartisområdet. Dersom nasjonalparken blir

utvidet vestover, bør Engabreområdet innlemmes i denne.'

De mer generelle betraktningene i uttalelsen er omtalt i Hoved-

styrets samlede vurdering.

mtu...2a_uulmhar i uttalelse av 1981 saqt følgende ang.

Stor-Glomfjordutbyggingen:

3.3. STOR-GLOMFJORDUTBYGGINGEN

3.3.1. UTBYGGINGSPLANER
Dette er en utvidelse av den tidligere Glomfjordutbygginga. Hovedmagasinet
Storglomvatnet senkes 54 m og heves 71 m. Ved hjelp av 80 km tunneler
(som gir nærmere 2 mill m3 masse) tas alt vann fra Svartisen på vest-,
nord- og nordøstsiden av breen inn i et gigantisk takrenneprosjekt og
føres over til hovedmagasinet. 43 bekker, øvre Blakkåga, Bogvatnet, Stup-



åga, Vegdalselva og Gråtåga inngår. Alt tilløp til Beiarvassdraget fra
breen avskjæres. I tilleg til kraftverket som utnytter fallet fra hoved-
magasinet til sjøen, bygges et mindre verk for å utnytte fallet fra nord-
østfeltet til hovedmagasinet. 40 km veier er planlagt bygd. Utbyggingen
vil netto gi 1326 GWh å kr 1,23 (1976) pr kWh. Brutto 2153 GWh å kr 0,76.

3.3.2. VIRKNINGER

3.3.2.1. Geologi
Gråtådalen har en interssant topografi med interessant kvartærgeologi,
brepåvirkning og svært velutviklede karst- og grotteområder. Ved

overføringen av Gråtåga vil landskapets karakter endres. Tunnelmasse
bør ikke deponeres i området. Bogvatnet er et nydannet vann, og er
av interesse for studier av prosesser i tilknytning til dette. Geo-
morfologisk er området også interessant, med bl.a. mulige karstfore-
komster. Engabreen er svært godt studert, og videre studier er xriktig
for glasiologisk forskning. Fraføring av vannet i elven oa bycs-gincrav
veier og tipper vil være meg,,t ahelffig. Dalsiden Enaabween -
Dimdalen - Nordfjord er vurdert som spesiellt verneverdig geomorfologisk
sett. Veibygging og tipper, særlig ved Engabreen, vil være svært u-
heldig.
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3.3.2.2. Limnologi og resipientforhold
Tilgjengelig bakgrunnsmatriale for å vurdere dette finnes ikke, bortsett

fra for virkningen av overføringen av Beiarvassdragets øvre deler til
Stor-Glomvatnet. Fraføringen av store mengder kaldt, blakket brevann
kan ventes å ha en gunstiq virkning på biologisk produksjon i nedre

deler av vassdraget, isolert sett. Om Beirnutbyggingen gjennomføres,
vil dP negative effektene av denne mer enn oppveie

denne positive effekten av Stor-Glomfjordutbyggingen. For forurensings-

situasjonen i Beiarvassdragets nedre del vil denne utbyggingen antakel4g

ha lite å si. Selv om fraføring av brevatnet vil gi økt mulighet for
begroing. For resten av utbyggingen foreligger ikke matriale til uttal-
else, men ingen av de aktuelle vassdragene er så vidt vites nevneverdig

påvirket av forurensihg i dag.

3.3.2.3. Fiske
Fraføringen av brevann fra Beiarvassdraget kan forventes å ha en gunstig
effekt på oppvekstforholdene for frsk i nedre deler av vassdraget, for-

utsatt at BeiarutbyggIngen ikkke finner sted. I så fall vil de samlede
effekter bli negative. Storglomvatnet er i dag et næringsfattig vann,

men har en god bestand av ørret og røye av god kvalitet. Vannet er
derfor et brukbart fiskevann. Holmvatn og lille Storglomvatn vil bli

deler av Storglomvatnet ved utbyggingen. Glomfjord JFF driver her ut-
setting av fisk. Det finnes bare ørret i vannene. Bestanden ser ut til
å være nær optimal, og fisken har svært god kvalitet. Vannene er svært

mye brukt av folk fra Glomfjord. Disse tre vannene vil bli ødelagt som

fiskevann ved en eventuell regulering. Muligens kan det i lille Stor-

glomvatn bli mulig med et visst fiske. Det er planlagt en steintipp
i Fykanvatnet, som vil dekke en del av produksjonsområdene i dette meget

gode og mye brukte fiskevannet. Dette vil redusere produksjonen i vannet
med ca 8%.

3.3.2.4. Botanikk, ornitologi, viltinteresser.

Ved Eng.ibreen har vi eneste kjente voksested for SVartissraimuen. Selv

om utbyggingen antakelig ikke vil virke direkte negativt, kan den planlagte

anleggsveien gi letter atkomst til området for samlere. Videre er pioner-
samfunnene foran breen interessante, og fraføring av elven vil være
uheldig. Bjellådalen er også verneverdig botanisk, her er konflikt med

overføringen av Blakkåga og utbyggingen av Bogvatnet. Området rundt
Storglomvatn er ikke av spesiell botanisk interesse, selv om vi også

her finner atstore deler av magasinområdet er artsrike plantesamfunn.

Elgtrekk mellom Beiarn og Blakkådalen blir forstyrret ved utbygging av
Bogvatnet. Reguleringen av Storglomvatnet vil gi liten skade på vilt-
produksjonen, selv om hare og fjellrype vil bli skadelidende. Anleggsveier

vilmedføre økt trafikk i og evt etter anleggsperioden. Vei til Trollberget

kr.st. vil gi forstyrrelser i sommer- og vinteroppholdssteder for elg og

lirype. Virksomheten i øvre Beiardal i forbindelse med bygging av dette

kraftverket og overføringstunnelene, vil hindre elgens trekk i dalføret.
Gråtådalen er ornitologisk verneverdig, og overføringen av Gråtåga vil være
uheldig.

3.3.2.5. Frilufts- og rekreasjonsinteresser.
Fisket i Storglomvatn-området er et viktig rekreasjonstilbud for folk i
Glomfjord. Dette vil bli nær totalt ødelagt. Engabreen er et mye be-
søkt mål for turister, mye brukt til bresport og et yndet utfarts-

sted for hele befolkningen i Meløy kommune. Fraføring av elven fra breen,
bygging av vei til tverrslag og steintipper vil sterkt forringe natur-

inntrykket og føre til at området mister mye av sin verdi som frilufts-

og rekreasjonsområde. Nordfjorden er -Og mye brukt av lokalbefolkningen,

og med at mesteparten av alt rennende vann i landskapet forsvinner, er
det samme tilfelle her. På grunn av sin nærhet til Glomfjord er Fykan-
vatnet mye brukt til fiske og annen rekrasjon. En steintipp vil bli lagt

vannet. Områder ved Storglomvann brukes også mye til friluftsliv av

ymse slag, reguleringen vil være uheldig for dette. Veibygging i for-

bindelse med denne utbygqingen vil redusere området med "kvalifisert vill-
mark"sterkt.
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Reindrift
15 km2 blir demt ned Ved Storglomvatnet. Det te er gode sommerbeit er.

Videre vil flyt tveier bli berørt. Anleggsveiene vil sk ape forstyrrelser
i anleggstiden og eventuellt etterpå , om de ikke stenges for allminnelig
ferdsel. Inngrepene ved Boqvatn/ øvre Blakkåga vil gi store problemer.

3. 3. 2. 7. Jordbruk
Frafø ring av BeIarvassdrag ets øvre deler vil gi redusert vassførin g i elva
og medføre en del ulemper med tørke r) venfor Tveranes. Om Belarnutbyggingen
gjenn omføres, blir ulempen e større nedenfor Tverranes. Jfr. eller s 3. 1. 2. 7.
og 3. 2. 2. 7.

3. 3. 2. 8. Annet
Etter utbyggIngen må en r eune med isproblemer i Holandsfjorden pga. det
store ferskvanns utslpbet vintersfld.

Virkningene på liv i havet er Lkke ntredet hverken for denne eller de andre
utbyggingene. Spesiellt ved denne uthyggIngen vr] - , 11ke virkninger kunne
bli store, grun net de store endringu ne i avrenningens natarlige årssyklus
det er tale om. Jfr. 4. 2.

3. 3. 3. KONKLUSJON
Storglomfjordutby ggingen har mange skadevirkninger, men i forhold til den
store kraftmengden dette prosjektet vil gi, er de mindre enn ved svært mange
andre prosjekter . Natur og Ungdom vil ikke tilrå at det blir gitt konse-
sjon før utbyggingens vir kninger på liv i have t er utredet og funn et aksep-
table. Ut fra den gode kraftsituasjo nen i Nordland fylke , må det gies en
bedre begrunnels e for nødvendigheten av utbyggingen en tilfellet er i dag.

Natur og Ungdom vil i alle tilfelle sterkt gå i mot over føringen av øvre
Blakkågaogutbyggi ngen av Bogvatnet. Dette nedbørstelte t vil i stedet kunne
utnyttes i en eventuell Melfjordutby gging uten inngrep i Blakkådalen. Dette
gjelder også fr uføring av elven fra Engabreen, og veibyg ging/tverrslag i
området ved Engabreen. Vi går også inn for at Gråtåga ikke overføres til
Storgl omfjordvatnet.

Lille Storglomva tn bør av hensyn ti l den betydning det har for befolkningen
Glomfjord, holdes utenfo r magasinet i : - Stor glomvatn. Dette kan skje ved

lavere hrv, noe somkanses i sammenheng med de innskren kninger i nedslags-
feltet vi går i nn tor. Eventuellt med oppdemning av li lle Storglomvatnet
mot Storgiomvatn et. Videre bør den blanlacite tippen i Fykanvatnet plas-
seres et annet sted. Vt savner alternative planer som tarhensyn til det an-

førte.

Hovedkonklusjonene er også tatt med i Hovedstyret samlede
vurdering.

Norsk Ornito,1221s_k_F=21= har avgitt uttalelser både i 1979 og
1981. Foreningen har ikke påpekt spesielle verneverdier i forbind-
else med Stor-Glomfjordutbyggingen.

Glomf- iud_g_eael . =2. 9_22en in a,uttalelse av 30.11.79 (bekref-
tet i august 1981):
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_ -:Itutbygging i Saltfjell-Svartisenområdet

Pcil utbygging av "Storglomfjordprosjektet" i henhold til

konsesjonssøknad vil etter vår mening virke inn på allmen-

hetens bruk av fjelltraktene her på 2 måter:

Sportsfiskemulighetene reduseres ved at man får en total-

ødeleggelse av fisket i Holmvatn, Storglomvatn og Lille Stor-

glomvatn.

Trafikken inn i dette sentrale fjellområdet vil øke ut

over områdets bæreevne p.g.a. de prosjekterte anleggsveiene.

Når vår forening, gjennom de snart 50 år den har bestått,

har kunnet opprettholde et kvalitetsmessig bra sportsfiske

disse fjelltraktene med magre og nokså marginale produk-

sjonsvilkår kommer det av at vi har kunnet fordele trafikken

over et stort område og mange vann. Dvs. vi har stort sett

noldt oss under områdets bæreevne. Når området således inn-

snevres og trafikken øker vil det få konsekvenser som er

vanskelig å overskue i dag.

Fierårsmagasinet i Storglomvatn vil således gi sterke negative

effekter, men da magasinverdien blir så stor og det samtidig

reduserer størrelsen på reguleringsinngrepene i Beiarn, Salt-

dal og Stormdalen finner vi at prosjektet må aksepteres.

det er da under den helt klare forutsetning at den øvre

del av Sundsfjorddalvassdraget med Sundvann Fiskvann -

Segivann og Arstadvann vernes mot fremtidige reguleringsinn-

grep og at man er villig til å gjøre det som er mulig for å

redusere og kompensere skadevirkningene. Vi vil spesielt

fremheve følgende forhold:

Tiltak vedrørende sportslisket


Lille Storglomvatn må bevares som fiskevann ved at det 

demmes opp ca. 6 meter til ny konstant vannstand noe 

høyere en HRV i Storglomvatn.



Begrunnelse:

Uten denne foranstaltning vil Lille Storglomvatn ødelegges av

følgende årsaker:

Når vannstanden går over cote 580 i Storglomvatn vil kaldt,

sterkt breslammet vann skylle inn i vannet og ødelegge

næringsproduksj onen.

Vannet som alltid har vært et rent ørretvann vil bli til-

ført røye.

Vannet får en regulert vannstand med reguleringshøyde på

5 meter.

Inne i Fykandalen i området der veien til Holmvassdammen

skal ta av fra veien til Storglomvassdammen, kreves bygd

2- 3 terskler i elveløpene som kombinert med de betydelige

masseuttakene i dalbunnen til vei og dambygging tilrette-

legger 2- 3 små nye fiskevann.

Begrunnelse:

Dette må betraktes som en meget beskj eden kompensasj on for
tapt fiske i HoImvatn. Det vil dessuten gi litt fiskemulig-
heter ved bilvei for dem som ikke lenger er så lett til bens.

Det kreves innført nytt manøvreringsrelement for øvre-

og Nedre Navervatn der någj eldende frie regulering må
begrenses.

Begrunnelse:

I og med at man får en enorm magasineringsmulighet i Stor-

glomvatn må kravene til magasinvolum i øvre- og Nedre Naver-
vatn kunne reduseres betraktelig. Redusert regulering vil

gi bedre næringsproduksj on og dermed bedre fiske i disse
vannene.
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Følgende endringer i manøvreringsreglementet bør fastsettes:

øvre Navervatn


Fri regulering mellom HRV 546,4 og LRV 530,5.

Forslag til nytt reglement:

LRV endres til 541,5. HRV som nå.

Det er ikke anledning til å tappe vann fra øvre Navervatn i

tidsrommet 15, juni - 15. september dersom vannstanden er

lavere enn 545,0.

Nedre Navervatn 

Nåjeldende:

Fri regulering mellom HRV 469,8 og LRV 462,5. I praksis ut-

nyttes reguleringsmuligheten i dag bare i spesielle situasjoner

da man oppnår en fallhøydegevinst ved å holde Nedre Navervatn

så nær HRV som mulig.

Forslag til nytt reglement:

LRV endres til 466,0. HRV som nå.

Nedtapping til 462,5 tillates ved de periodiske revisjoner

av tunnel og lukesystemer.

Det er ikke anledning til å tappe vann fra Nedre Navervatn i

tidsrommet 15. juni 15. september dersom vannstanden er

lavere enn 468,0.

4. Fastsettelseav en minstevannstandi "Synk I" 

Begrunnelse:

"Synk I" i nåværende anlegg mister sin betydning for NVE i

fremtiden. For å beholde den som en fiskemulighet må det
fastsettes en minstevannstand så det forhindres at den tap-

pes tom. Denne laveste regulertevannstandmå fastsettes

er under damkrone.



5. Ingen steintippi Fykanvatnet. I NVE's alternativmed
n stas on å F kan er det forutsatt•lassert900.000 m3

tunnelmasselanEs søndre strandlinjei Fykanvatnet.

Dette alternativeter vel uaktuelt i dag, men vi regner 

med at samme •roblemstillin vil dukke os. i forbindelse
med veitunnel til Holandsfjord.

Beigrunnelse:

Fykanvannet er et meget attraktivt fiskevann både for fastbo-

ende og tilreisende. Det har en meget fin ørretbestand etter

dagens forhold. Hele næringsproduksjonen for fiskebestanden

foregår på de grunne partiene av strandsonen og det vil re-

dusere næringstilgangen alvorlig dersom så stor del av den

produktive strandsonen fylles opp med tunnelstein. Med så

gunstig beliggenhet i forhold til utsklpningskai burde denne

steinen søkes utnyttet kommersielt, alternativt må den de-

poneres i Glomfjorden eller på land.




Stein til dammen ved Storglomvatn skal tas ut i et steinbrudd

sør for damstedet. Steinbruddet er tenkt plassert der øvre

Boligvatn ligger i dag. Selv om krateret skal fylles med

vann etter anleggsslutt vii den sterile bunnen gi minimale

næringsforhold for fisk i årtider fremover. Vi krever derfor

steinbruddet flyttet slik at ørretfisket i øvre Boligvatn blir

uberørt både i og etter anleggstiden.

Generelle tiltak for fremme av fritidsfisket.

Vi går ut fra at det i reguleringstillatelsen blir inntatt de

vanlige bestemmelser om konsesjonærens plikter til å vedlike-

holde fiskebestanden og har forstått det slik at Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk selv vil foreslå de konkrete til-

tak i den forbindelse.

Anleggsveier


Den innte nede veitrace for eventuell vei til massetak i 

Ve:dalen kan ikke :odk ennes, Veien må få sitt ut an s-

unkt ved Stor lomvassdammen o så føres frem langs_Stor-,

lomvatn under HRV til utlø et fra Lille Stor lomvatn.
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anleggsslutt mkforbindelsen med veien nedenfor  

iammen.brytes o den del av veien som blir liggende over

HRV utslettes.

unnelse:

et vil være helt meningsløst å føre veien frem som inntegnet

kartet idet den da over en lang strekning faktisk blir lig-

Tende på grenselinjen til det foreslåtte landskapsvernområdet.

om veien skal utslettes etter bruk vil det være uheldig

åpne mulighetenfor biltrafikkinn i dette sentrale fjell-

området i anleggstiden.

.knlegsveier forøvrig


-Preceen for vei til hoveddam Storglomvatn og sekundærdam ved

Holmvatn kan aksepteres under forutsetning av at det i om-

rdet der Holmvassdalen munner ut i Fykandalen tas hensyn til

de nye småvann som vi krever anlagt. (Konf. pkt. 2).

Da adkomsten til fjellpartiet nord for Fykandalen, p.g.a. to-

porafien, i alle fall er avhengig av tekniske innretninger

an13ervi det som nødvendig at veien blir holdt åpen for
alminnelig ferdsel etter anleggsslutt.

kfidreforhold 


ved Holmvatn.

Vr hytte og naust ved Holmvatn går tapt ved oppdemmingen og

dette krever vi erstattet ved å få stilt til disposisjon til-

svarende hytte og naust et annet sted i fjellet.

Misvi.sendekartmateriale


vil gjerne få påpeke at det i kartmaterialet til konsesjons-

søknaden konsekvent er unnlatt å gjøre oppmerksom på at ytter-

Igere 2 vann i Meløy kommune er regulert. Det gjelder Lys-

-atn og Øvre Glomvatn. Ingen av disse vannene berøres av

'-torglomfjordprosjektet", men vi har den tro at ikkelokal-

jente folk, og det er jo slike som til slutt skal ta avgjør-

elsene i denne saken, ofte vil se på hva kommunen har igjen av

uberørte vann og vassdrag når graden av kompensasjoner og er-

tatninger skal fastsettes. Av den grunn er det uheldig at

Lysvatn og øvre Glomvatn ikke er avmerket som regulerte vann.



SaLtrial..2=-2.9.FIskerloreang har i brev av 14. august 1981 ut-
talt at foreningen ikke har vesentlige innvendinger til Melfjord-
og Stor-Glomfjordutbyggingen. Dette gjelder også for overføringen
av Staupåga og bretilsiget til Beiarelva.

Sluldrejordljulljndj2a1,21 av Norges Jeger- og Fiskerforbund uttaler
i brev av 29. oktober 1981 følgende om Stor-Glomfjordutbyggingen:

Vi innser verdiene i. å lee- ge et fremtidig verneomrde i
Saltfjell - Svartisen slik at deler av de helt brenære om-
råder og deler av selve breen kommer med. Den eneste mulig-
het å få dette realisert er å sløyfe overføringene av Bog-
vatnet og øvre Blakkåga til Storglomvatnet og heller ben-
ytte disse vannmengder for k/aftproduksjon i Melfjordut-
byggingen. Med denne endring i planene unngår en også
bygging av Trollberget kraftstasjon helt øverst i Beiar-
dalen og kraftlinja langs hele øvre Beiardalen. Dette e/
inngrep som i tillegg til en eventuell anleggsvei, rigg-
område og anleggstrafikk vil ' være meget uheldig for øvre
Beiardalens funksjon som viktig sommer- og høstomrade for
elg, som trekkvei for elg mellom nord- og sørsia av Salt-
fjellet og som et godt helårsområde for småvilt.

Full utbygging av Stdr- Glomfjordprosjektet vil føre til
varige skader på fiske i Holmvatn, Storglomvatn, Lille
storglomvatn og øvre og nedre Navervatnet. Dette er delvis
meget gode og produktive fiskevatn.
Sett i lys av de mange inngrep tidligere reguleringer har
påført dette fjellområdet nord for Svartisen, støtter vi
kravet til Glomfjord Jeger- og Fiskerforening om at Lille
Storglomvatnet etter oppdemmingen må få beholde konstant
høy vannstand ved hjelp av en sperredam. Videre støttes
kravet om endrete reguleringshøyder for øvre og nedre
Naveraatn for å berge en del av disse vatn' s næringsgrun-
n1ag og fiskeproduksjon. Ellers bes NVE så langt det er
teknisk mulig følge de andre begrunnete krav Glomfjord
JFF stiller om detaljendringer i utbyggingsplanene for å
redusere de negative konsekvenser på fiske- og turmulig-
heter.

En oppsumering av vårt syn på Stor- Glomfjordutbyggingen
er da:

OVERFØRINGAV BOGVATNETOG ØVRE BLAKKÅGA TIL STORGLOM-
VATNET MÅ UTGÅ. ( Vatnet kan heller benyttes i Melfjord-
utbyggingen.) VI STØTTER DE ENDRINGSFORSLAG OG PIT,RGG
GLOMFJORD JEGER OG FISKERFORENING HAR TIL DETTE PROSJEKT.
ELLERS HAR NORDLAND FYLKESLAG AV NJFF INGEN STØRRE INN-
VENDINGER TIL STOR-GLOI.IFJORDUTBYGGTNGEN_L'
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1.1A.12LtInneier).aq (nå Rovassdalen yrunneierlag) har i brev av
06.11.79 bl.a. uttalt om Stor-Glomfjorduthyggingen at det mA hyq~

terskler og drives fiskekultur i de berørte vassdragene, bygges
gjerder der gjerdeeffekten av vassdraget blir borte og stenge
anleggsvegene for alminnelig ferdsel.

Elle.norcl_Grunne_lerlass, Beiarn frykter i brev av 15.08.81 at Stor-
åga blir ødelagt eller redusert som lakseelv pga. høyere vinter-
temperatur, ødeleggelse av oppvekstområder for yngel og forsinket
oppgang av laks pga. endring av flommen. Det pekes videre på
muligheten for redusert grunnvasstand og risiko for tørkeskade på
plantevekster, samt på risiko for frostrøyk. En åpen elv vil med-
føre stenging av ferdselsårer på tvers av vassdraget. Pga. regu-
leringene for Trollberget kraftverk vil det bli vanskeligere eller
umulig å nytte grusforekomstene ovenfor eiendommene, da det blir
redusert eller ingen grustransport i elva.

De samme merknader har også framkommet fra Ç3ysteinRinqaker i brev
av 15.08.81.

plur_2ULuen, uttalelse av 15. august 1981:

NVE's planer om overføring av Gråtåga ovenfbr kote 600 og

Vngdalselva ovenfor samme nivd vestover til Stor — Glomvatnet

mener jeg vil redusete vannføringen i så sterk grad at jeg

som gårdbruker og eier av Kyskmo i Gråtådal finner grunn til

å protestere mot dette.

Gråtåga fungerer som gjerde mot sør og øst i beitesesongen for

kveg. Denne effekten går ventelig tapt etter reguleringen.
Gården har videre særbeite på fjellet avgrenset av Gråtåga,

3imlefonna og Vacamjokka (Jimleelva). Bl.a. har dette vært bort;

leid til handyrbeite gjennom mange år.

Det vil ikke kunne ansees brukbart etter regulering som omsøkt.

Kyskmo har store arealer i elvenivå langs Gråtåga som består

av grus og sandjord. Her spiller grunnvannstanden bestemt av

Gråtåga avgjørende rolle for produksjonen'av planter

i år med tørke i vekstsesongen.

Restvannføringen vil antagelig bli atskillig kjøligere etter

reguleringen da avrenningen vil måtte bli helt dominert av

imlefonna i vest.

)e noe sparsomme fiskemuligheter vi har idag vil nok forverres

C*1



Nordland Unge Venstre sier i sin uttalelse av 08.08.81 følgende om
Stor-Glomfjordprosjektet:

,Vordlanci Unse Venstre v-11 så -not at det is konsesjon

for Stor-Gl.omfjordn!tbprinen nå,

Vi kan r,Qd p4 at enkelte deler av rette prosjektet

by3sesut, rr±en dett.e ikkr, ta. r)rT til behandling før

4Qt er dolmnentert reelit helinv for mer kraft, o. før

det er hvilt“e knrseVvenser wtbyginga vil gi

for livet i

'Tordln.nd T_Tne V'entr(- vil g inn for Et Bogvatnet gis

varig vern som del av den framtidige altfjell- Svart-

isen nasjonal-nark.

Nordland UV ber om at det blir laget alternative reg-

uleringsplaner som tar hensyn til primmr=ingene og

tij do!mmenterte verreverdi,)r. øvre 'Beiarn m. tas ut
av utbygine:sr,lanere.4

Kmklusjonen i uttalelsen erEtt inn i Hovedstyrets samlede vurde-
ring.

Nordland Venstre uttaler i brev av 9. august 1981 følgende om Stor-
Glomfjordutbyggingen:

Dette prosjektet: burører store deler av Svartisen.
IdAvhensyn til forskning og undervisning bør deler

av Svartisen og Bogvatnet inrgå i Saltfjellet -
nasjonalpark. For å oppnå dette bør Bogvatnet og
øvre Blakkåga taes ut av Stor --clomfjord-utbyggingen
og overføres til Ne1fjord - utbycjingon oç som minste
vassføring i Blakkåga. For sikra fiske - og frilufts-



interessene i Meløy et aktraktivt område, 13,7r videre Lille
Stor-Glomvatn holdes utenomjiuleringen.

Nordland Venstre vil for øvriq tilrå at det på nærmere
vilkår gies konsesjon for utb22in2en av  Stor-Glomfjord,
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• etingeli;ene.

:d Venst-re vil komme tilbake til =mere esif
rlr utA_alelsen fira do hrørte kner

vil Qn konIetilbalhe til sj)ørsr1 cm

ïaer for veger og kraftlinjer, steinfylliwjey, rigg-



minstevannføring og man7.vringsreglement.

Edland Venstre vil imidlertid allerede n und,?rstrKe
forutsetningene for de to utbvg(jingene som tilrdos

(Stor-Glomfjord og Melfjord) er at det dokumeilteres et
klart behov for krafta i landscielc,n, at det gics kk:)mpensa-
sjon i form av hi.a. arbeidsplasseT og vegutbygging, og
at Nordland fylke og de berørte kommuner får di:3ponere

60 % av kraftmengda. Det er videre en forutsetning
at krafta benyttes til å sikre bestående, eller skape
nye arbeidsplasser i områder med svakt eller ensidig

til videreforedlina og til forbedring av
:1:1-beidsmiljøet i eksisterende bedrifter i landsdelen.

Nordland Venstre vil til slutt understreke at det i
konsesjonsvilkårene må inngå klare forplikte]ser til å
foreta undersøkelser av virkningene på livet i havet.
Skulle det her vise seg å oppstå skadevirkninger, må
de gitte reauleringsbestemmelser omgående endres. 1#

E.222Lionanser.u_n.f1. har i april 1981 fremmet følgende planend-
ringsforslag for Stor-Glomfjordutbyggingen:

Foreliggende plan fra NVE - Statskraftverkene mai 1978 plan-

ff,ster middelstore bekkeinntak i Cråtåga og Vegdalselva. De

3egges til kote 600 både i Gråtåga og Vegdalselva.

foreslår folgende:

Inntaket i Cråtåga flyttes til kote 700 - (i nærheten av

-yss overfor tunnel Trollberget - Storgl.vtn. og Cråtåga).

T,Isentunnel til Vegdalen forlenges ca. 2,4 km til Hengfonn-

bekkene.

Begrunnelse:

Tsohydatkartet fra Hydrologisk avd. i NVE viser at 1w1gt den

storste avrenninga kcmmer fra vestslda av Cråtådaisn-

Nord for Vegdalen er det sterste brefeltet i Beic-rn
9

Juiinerende. Avrenninoa fra dette viser 120 l/s pr. km .

sn, for Ostsid2 2V Gråtådal&R nordovei fra Vendalen viser

35 - 40. Scr for Vegdalen er breproser.ten lanot mindre.

Den sorlige brearmen, leirbreen est fer FÆinberset

kalkulert inn i delfelt Vegdalen allerede. Brefe:ltet nord

for Vegdalen vil likevel bli mere domminerende for rest v.f.

etter reg. enn for nat v.f. før verførir.gere
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Hengfonnfeltet som vi foreslår lagt til
ut2: ca. 5,5 km 4

med avrenning 120 1/s.

Dette gir 0,66 m3 /sek.

Feltet som trekkes fra i gråtåga mellom kote 60C
CQ kote 7DO

er ca. dobbelt så stort. Men da avrenninca fra dette feltet
er ca. det halve av hengfonnfeltet's pr. km2 - 51ir total
overforing fra Gråtåga + Vegd.feltet uendret.

Mulighetene for å nytte restv.feringa i Gråtåga som oppvekst

område for lakseyngel f.eks burde øke^betyde]ig, ved å be-

skjære breområdene noe mere.

A.B. Berdal A/S har i brev av 26. mai 1981 kommentertovennevnte
planendringsforslag slik:

Som bekjent går forslaget til planendringut på at inntaketi Gråtåga
flyttes lenger opp i elven, fra ca. k. 600 til ca. k. 700.
Som kompensasjon for den mindre vannmengde soffived dette blir overført
til Storglomvatnetforeslås t grentunnelentil Vegdalen forlenges
ca, 2,4 km slik at Hensfonnbekkenekan tas med i overføringen.

Tanken bak forslaget er avgjort positiv. Ved å fjerne det kalde brevannet
fra Hengfonnbekkeneuten å redusere den igjenværende del av vannføringen
i Gråtåga,vil man foifflodentligkunne forbedre forholdenefor fisken i
elven. Jeg får imidlertid Zkke de oppgZtte størrelserpå nedbørfelt og
spesifiktavløp helt til å stemme.For meg fortoner nedbørfeltetfor
Hengfonnbekkeneseg til å være ca. 4,5 km2 i stedet for 5,5 km2. Det
spesifikkeavløp for Gråtåga mellom k. 600 og k. 700 synes å være
nærmere 70 lis pr. kvadratkilometeri stedet for de oppgitte 35-40 l/s
pr. kvadratkilometer.Inntaket i Gråtåga vil derfor troligmåtte plasseres
noe lenger ned i elven enn k. 700 såfremt siktemåleter at den vannføring
som overføres til Storglomvatnetskal forbli uforandret.Men det er
naturligvis intet i veien for å øke litt den igjenværendevannføring i
Gråtåga på bekostning av den som vekkføres.Det er i alle tilfelle små
forskjellerdet dreier seg om.

Forslaget til planendringstøter imidlertidnot vektige innvendingersom
jeg er redd for vil bli avgjørende.

Pga. vel 2 km lengre overføringstunnel+ 2 ekstra bekkeinntaki
trolig vanskelig terrengforhold,vil endringsforslagetmedføre en
betydelig merkostand.Selv om overføringenfortsatt vil ligge klart
innenfor det lønnsommeer det også åpenbart at merkostnaderav
størrelseminst 10 -15 mill. kroner vanskelig kan forsvares opp
mot noe bedrede forhold for fisken.

Viktigste innvendinger kanskje allikevel at denne forlengelse
av grentunnelenvil forlenge anleggstidenfor hele overføringen
inkl. idriftsettelsenav TrollbergetKraftverkmed trolig nærmere
ett år. Planen går jo ut på at overføringsanleggetskal utføres
kun fra TrollbergetKraftstasjonog fra østsiden av Storglomvatnet.
A opprette et eget tverrslagi f.eks. Gråtådalen for å angripe
tunnelen også derfra, for derigjennomå forkorte byggetiden,vil
falle meget kostbart.q



Inge Strand har i brev av 10, augost 1981 qttt 1ik morkne‘dc,t tit
virkningene på hans eiendom Smibakk Vestre, Strand i Beiarn.

2.1 Ein stor del av jordvegen ligg på elveterrasser og er svært
tbrkesvak. Beiarn har årviss tbrke på forsommaren, men
areala gir relativt hbg avling ettersom vasstanden i Stor-
elva på denne tida er så hbg at jordas kapillar-evne skaffar
vatn nok. Ved ei regulering av Storelva der vårflaumen vil
bli kraftig redusert, vil det vere fare for reduserte avlin-
gar på grunn av tbrke på desse areala.

2.2 I lbpet av dei siste 50 åra har om lag 20 dekax nytt land
blitt vunne ved at Storelva har lagt opp sand og leirslam
i flaumperiodar. Dette slammet stammar frå delar av Stor-
elva som vil bli fdrt bort fra Beiarn ved dei planlagde
reguleringane.

2.3 I fdlge reguleringsplanane vil Storelva vere open vinters-
tid frå Beiarn Kraftstasjon til Selfors. Det vil medfdre
auka luftråme med ulempe for lagring av avling, vedlike-
hald av hus, korrosjon og ikkje minst forverra butilhdve.
Klima-rapporten nemner 13 dagar med så låg temperatur at det i
tillegg vil vere froströyk i dalbotnan.

2.4 Laksefisket i Storelva vil bli skadelidande ved ei regulering
med mindre mandvreringsreglementet blir gunstig utforma.

2.5 Traseane for kraftliner frå Beiarn kraftstasjon er, etter
det eg veit,ikkje fastlagde. Det er grunn til å tru at
det vil bli ei line frå Beiarn kr.st. til Sundsfjord. Denne
lina vil, dersom ho blir fdrd langs dalbotnen, legge beslag
på store areal og vil fdre til bruksinskrenkingar på område
langs traseen. I tillegg vil lina skjemmande på naturen.

Konklusjonen min blir at den fdreliggande konsesjonssdknaden må
avvisast med det omfanget den no har.1

Direktoratet for Statskraftverkene har i brev av 16.11.83 kommen-
tert de innkomne uttalelser for så vidt angår Stor-Glomfjord og
Beiarnprosjektene samt redegjort for verneplanforslagets konse-
kvenser for prosjektene. Nedenfor siteres det som angår Stor-Glom-
fjordprosjektet:
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Vi vil i det følgende henvise til nummereringen i denne
listen over innkomne uttalelser:

Nordland fylkeskommune, brev av 22.
mars 1983
Fylkesfriluftsnemnda i Nordland,
vedtak i 1981
Meløy kommune, vedtak i møte 25.
november 1982

	

4, Rødøy kommune, vedtak i møte 27.
august 1981 m/bilag
Rana kommune, vedtak i møte 25.
januar 1983 m/bilag
Gildeskål kommune, vedtak i møte
23. februar 1982 m/bilag

	

7, Saltdal kommune, vedtak i møte 11.
januar 1983 m/bilag
Skjerstad kommune, brev av 02.
september 1981 m/bilag
Beiarn kommune, vedtak i møte 15.
september 1982 m/bilag
Miljøverndepartementet, brev av 03.
juli 1982 m/bilag (verneplan)
Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk, uttalelse av
21. april 1983
Landbruksdepartementet, uttalelse
av 07. april 1983
Fiskeridepartementet, brev av
30.8.79 og 16.10.81 m/bilag
Kontaktutvalget for
vassdragsreguleringer, brev av
12.01.1983, 30.10 og rapport av
30,09.82

H.rettsadvokat Erik Bryn brev av
27.07.81, 28.08.81 (2 brev),
24.02.82 og 28.10.82
Adv, Tor Andreas Børseth, brev av
12.08.81
H.rettsadvokat Nils Moe, brev av
15.09.81
Adv. Geir Haugen brev av 06.08,81,
12,10.81 og 07.12.82

	

19, Adv. Tor Eggesvik, 2 brev av
27.09.79
Norsk Sameråd, brev av 01.10.81
m/bilag
Norsk Reindriftsamers landsforbund,
brev av 14.08.81 m/bilag
Nuorrta-Salto Samij Sijjda, brev av
07.12.79 og 11.09.81
Nordland Reindriftsamers Fylkeslag,
brev av 30.05.81 m/bilag
Norsk Samers Riksforbund, brev av
01.10.81 og 29.04.82
Nordisk samisk institutt, brev av
02. november 1981
Reindriftsagronomen i Nordland,
brev av 29,01.82 m/bilag
Lappefogden i Nordland, brev av
26.09.79



	

8. Nils john Blind og Olof Anders
Kuhmunen, brev av 02.11.79

	

29, Semisjaur-Njarg Sameby, brev av
22.01,81
Nordland Bondelag, brev av 01.09.81
Nordland bonde og småbrukarlag,
brev av 05.08.81
Nordland Bygdeungdomslag, brev av
mars 1982

	

33, Direktoratet for statens skoger,
brev av 30.22.79
Norske Turistforeningers Forbund,
brev av 20.08.81
Rana Turistforening, brev av
04.08.81
Bodø & Omegns Turistforening, brev
av 07. juli 1981
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet,
brev av 01.08.79, 24.10.79, august
1981, 30.08.82 samt udatert
uttalelse fra aksjonens Rana avd.
Styret i Saltdalsaksjonen mot
kraftutbygging, brev av 12.08.81
Beiarnaksjonen mot kraftutbygging,
brev av 14.08.81

Samarbeidsrådet for naturvernsaker,
uttalelse av oktober 1981 m/bilag
Natur og Ungdom, uttalelse av
29.09.81
Norsk Ornitologisk Forening,
uttalelse av 28.09.79 og 01,10.81
Glomfjord Jeger- og Fiskerforening,
uttale1se av 30.11.79 og 04.08.81
Rana Laksefiskerforening, uttalelse
av 01.02.80
Saltdal Jeger- og Fiskerforening,
uttalese av 14.08.81
Rana fiskenemnd, uttalelse av
23.03.81 og 20.10.80
Sandre Nordland Fylkeslag av Norges
Jeger- og Fiskerforbund, uttalelse
av 29.10.81
Arbeidsutvalget for viltnemndene i
Nordland, brev av 19.05.81 m/bilag

Engan grunneierlag, uttalelse av
06.11.79 og 10.10.79
Eiterfjord Grunneierlag, uttalelse
av 15.08.81
Grunneierne i Langvassgrenda,
uttalelse av 20.10.81

	

52, Arne, Sigvald og Birger Forsmo og
Haldis Storhaug, utt. av sept. 79
Rudolf Ingvaldsen, uttalelse av
21.09.79
øystein Ringaker, uttalelse av
15.08.81
Knut Syvertsen m/fam. utt. av
28.07.81
Nedre Beiarn Bondekvinnelag,
utdatert uttalelse
Edgar Johnsen, utt. av 15.08.81

	

58, Inge Strand. utt. av 10.08.81
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59. Kåre Storrødvatn. utt. av 09.02.82
60, Stortingets Presidentskap, utt. av

29.05.81
Beiarn Arbeiderparti, utt. av juni
1981
Nordland Unge Venstre, utt. av
08.08.81
Nordland Venstre, utt. av 09.08.81
Fylkesmannen i Nordland, brev av
23.06.83.
Statens forurensningstilsyn,
uttalelse av 08.07.83 og 15.07.83.
Statens naturvernråd, uttalelse av
09.02.83.

Stor - Glomfjordutbyggingen 
Kostnader


vår plan av desenber 1977 har vi oppgitt kostnadene til
1630 mill, kr ref. prisnivå pr. 3. kvartal 1976. Heri var
medregnet 10 % kalkulasjonsrente.

Vårt siste overslag baserer seg på prisnivå pr. 01.01.83.
Her er kostnadene eksklusiv renter beregnet til
2.715 mill. kr. Inklusiv 7 % kalkulasjonsrente er
kostnadene beregnet til 3.260 mill. kr. Dette beløp
brukes ved verdivurderinger. Det må ikke forveksles med
budsjett-tall. Det vil fremkomme ved at beløpene
korrigeres for endring i pengeverdien. Nominell
rentebelastning bestemmes av Stortinget, pt. 12,5 %.

Produksjon. Hydrologiske forhold

Egenproduksjonen i Holandsfjord og Trollberget kraftverk
er i vår plan beregnet til 2156 GWh pr. år. Herfra må
trekkes redusert produksjon i Glomfjord og Melfjord
kraftverker på tils. 827 GWh, slik at netto
egenproduksjon pga. utbyggingen blir 1326 GWh pr. år.

Fastkraftøkingen i samkjøringssystemet, som beskrevet i
Tek./Øk. plan pkt. 4.1, er beregnet til 1842 GWh pr. år.

Disse beregninger baserer seg på avrenning angitt på
isohydatkart utarbeidet av Hydologisk avdeling i 1975/76.

Vi er kjent med at det nå etter at man har fått flere
observasjoner, arbeides med et revidert hydrologisk
grunnlag. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og vi baserer
den videre behandling på samme grunnlag som plan av
des. 77. Vi forventer bare mindre endringer.

Rentabilitet

Basert på vårt siste kostnadsoverslag og en energiverdi
på 27 øre/kWh fastkraft, blir rentabiliteten 14.0 %. Til
sammenligning gir 7 % kalkulasjonsrente og 40 års
økonomisk levetid en laveste akseptabel rentabilitet på
7,5 %. Utbyggingen må derfor sies å være økonomisk
gunstig.



Mulige planendringer


I plan av des. 77 er Storglomvassdammen beskrevet med
frontal tetning av betong, med et alternativ med knuste
steinmaterialer til en sentral tetningskjerne. 1 tiden
som har gått har man imidlertid vunnet gode erfaringer
med en damtype med sentral kjerne av asfaltbetong. Det er
nå utarbeidet et forprosjekt med en slik damtype for
Storglomvatn. Vi ønsker imidlertid å stå fritt ved valg
av damtype.

Valg av damtype får ingen konsekvenser for vurderingen av
magasinet. Når det gjelder Holmvassdammen, som er
planlagt utført med morenekjerne, vil denne også bli
vurdert på nytt. Med asfaltbetong i Storglomvassdammen,
vil det være økonomisk gunstigere å benytte samme damtype
også ved Holmvatn. Morenetak og vei i Vegdalen vil da
falle bort.

Tunnelsystemet mellom Trollberget og Storglomvatn er
forutsatt drevet dels fra Trollberget og dels fra et
tverrslag ved østsiden av Storglomvatn. Vi vurderer nå om
hele tunnelsystemet kan drives fra Trollberget ved
fullprofilboring. Hvis dette er teknisk/økonomisk riktig,
vil det ikke være nødvendig med veibygging østover fra
Storglomvassdammen av hensyn til tunneldriften.lf

Lille Storglomvatn bevares som fiskevatn (3, 11, 43.)


Lille Storglomvatn ligger nord for Storglomvatn og har
naturlig vasnnstand k 580. Når det planlagte magasinet i
Storglomvatn er fullt, vil vannstanden således være 5 m
høyere, og fisk vil kunne passere til og fra Storglomvatn.

Dette kan unngås på to måter:

HRV i Storglomvatn senkes 6 m. Dette medføres
en reduksjon i magasinvolumet på ca. 240
mill. m3, hvilket representerer en
bruttoverdi på ca. 100 mill. kr
Det kan bygges 3 mindre betongdammer som hever
vannstanden i Lille Storglomvatn 6 m. Vannet
vil da ikke kommunisere med Storglomvatn selv
under flom. Damarbeidene, som må utføres uten
framføring av vei, er kostnadsregnet til ca.
3,5 mill. kr.

Statsverkene mener at dette er for høy kostnad for å
bevare et fiskevann i et område som har en rekke andre
fiskevann å by på.
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Reguleringene i øvre og nedre Navervann (3, 43)


Det hevdes at når det store magasinet i Storglomvatn
bygges, kan disse to magasinene reduseres for å bedre
forholdene for fisket.

Glomfjord kraftverk har idag en magasinprosent på 71 %.
Etter den omsøkte utbygging vil dette kraftverket kun ha
øvre og nedre Narervann som reguleringsmagasiner med et
samlet magasinvolum på 44 mill. m3, hvilket tilsvarer
46 % av det gjenværende tilsiget. Det vil derfor være
større behov for magasinene i denne situasjonen enn idag.
Statskraftverkene kan derfor ikke gå med på at magasinene
reduseres.

Fiskekulper i Fykandalen (Synk I oq grustak) (3, 43)


Dette er spørsmål som må vurderes under
detaljprosjekteringen, men Statskraftverkene er positivt
innstillt til å få dette til dersom det kan gjøres uten
store kostnader og uten forstyrrelser av driften av
Glomfjord kraftverk.

Vei til Vegdalen og tverrsla9 ved Storglomvatn (3, 6, 43)


Statskraftverkene har registrert motstanden mot
foreslåtte trace, og er i utgangspunktet innstillt på å
legge veien langs Storglomvatnet.

Denne veien ble planlagt bygget for adkomst til morenetak
i Vegdalen og til tverrslag på tunnel fra Beierdalen. Som
nevnt foran er det en mulighet for at den kan sløyfes av
teknisk/økonomiske årsaker.

Steinbrudd ved øvre Boligvann (3, 43)

Vårt forslag til steinbrudd i øvre Boligvann har
utelukkende en naturvernmessig bakgrunn. Ved å utvide
dette vannet og fylle det med vann etterpå, mener vi at
steinbruddet blir lite skjemmende i naturen. Å legge
steinbruddet inne i magasinområdet er etter vårt skjønn
ikke aktuellt, idet det vil hindre en oppfylling av
magasinet i takt med dambyggingen, hvilket kan bety tap
for hundretalls mill, kr.

økonomiske hensyn tilsier at steinbruddet ligger nær
dammen. Vi vurderer nå et alternativt steinbrudd som
tilfredstiller estetiske hensyn.

Utnyttelse av kjølevann fra Holansfjord kr.st. (3)


Statskraftverkene er prinsippiell ikke negativt innstillt
til utnyttelse av varmt kjølevann til nyttige formål
dersom dette ikke legger restriksjoner på driften av
kraftverket. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at
Holandfjord kraftverk vil bli et typisk magasinkraftverk
med magasinvolum tilsvarende ved 2 års normaltilsig. Det
kan altså teoretisk stå i 2 år uten drift og derved uten
varmt kjølevann. Vi kan derfor vanskelig se at det kan
finnes fornuftiq anvendelse for dette vannet.
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Bevaring av gondolbanen og trappene i Fylkandalen (3) 

Statskraftverkene må stå fritt i dette spørsmålet.

For1eng,e1seav overføringstunnel til Hengfonnbekkene for 
å bedre temperaturforhold i Gråtåga (9)


Hengfonnbekkene har et tilsig på 11 mill. m3/år hvilket
tilsvarer en produksjonsøkning på 14 GW/h.
Tunnelforlengelsen blir ca. 2,4 km. Forlengelsen kommer
imidlertid i enden av en 11,9 km lang sluff og blir

derfor svært dyr og teknisk vankelig å utføre. vi kan
heller ikke akseptere en tilsvarende reduksjon av
utnyttelse av Gråtåga.

Bogvatnet og øvre Blakkåga (14,40, 47, 66)


Disse feltene har et midlere årlig tilløp å tilsammen
241 mill. m3. De er de to suverent største feltene på
overføringen østfra til Storglomvatnet, som igjen
representerer over halvparten av overført vannmengde til
Storglomvatnet som planen omfatter.

Vi antar imidlertid at resten av overføringen er lønnsom,
selv om den teknisk/økonomiske begrunnelse for inngrepet
blir betydelig svekket.

Det som er helt på det rene er at grunnlaget for å bygge
Trollberget kraftverk forsvinner med disse feltene, idet
ca. 70 % av tilløpet samt magasinet blir tatt bort.

Tilløpet fra disse feltene kan tas inn på
overføringstunnelen fra Blakkåga til Melfjord kraftverk.
Denne overføringen er 33 km lang og har selv ved den
omsøkte plan at betydelig flomtap. Melfjord kraftverk har
dessuten svært små magasiner (13 %). Planendringen vil

derfor kreve at både overføringstunnelens tverrsnitt og
turbinens kapasitet blir økt.

Produksjonsendringene under disse forutsetningen blir som
følger:

Me1fjord + 74 GWh
Trollberget - 76 "
Holandsfjord - 310 " 

Sum - 312 "

Kostnadsreduksjonen blir ca. 200 mill, kr, midlere
utbyggingskostnad for disse feltene blir altså ca.
5 øre/KWh-

14 b



Det er således en stor kraftmengde til svært lav kostnad
som går tapt ved en slik planendring. Vi vil dessuten
hevde at skadevirkningen på naturen her må sies å være
minimale sett i forhold til den kraft som innvinnes.

Statskraftverkene opprettholder søknaden.

Engabreen (64, 66)


Midlere årlig tilløp til Engabreen er beregnet til
124 mill. m3. På grunn av bretungas bevegelse antas at
ca. 10 % av dette passerer det planlagte inntaket i form
av is. Netto tilløp til inntaket blir derved ca.
110 mill m3. Dette representerer en produksjon i
Holandsfjord kraftverk på 144 GWh.

Vi kan ikke være enig i at naturvitenskapelige verdier

ødelegges ved dette inngrepet. Brearmen som sådan blir
ikke påvirket, mens glaciologien tilføres nyttig kunnskap
ved at man kan gjøre undersøkelser på undersiden av
brearmen.

Vi mener dessuten at vei og steintipp estetisk må kunne

aksepteres i dette barske og steinrike landskapet.
Turistmessig bør vei og steintipp kunne utnyttes f.eks. i
forbindelse med brevandring.

Statskraftverkene opprettholder søknaden.

Kjøring av Holandsfjord kraftverk Isforhold


Holandsfjord kraftverk med sitt flerårsmagasin og med
stor effektinstallasjon, vil bli en meget viktig enhet i
produksjon-systemet, spesielt i tørre år. Vi finner det
derfor viktig å presisere at det ikke må legges noen
restriksjoner på kjøringen av dette kraftverket.

Etter vår vurdering vil forventet virkning på

isforholdene i fjorden kunne aksepteres.
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Veiforbindelse Glomfjord - Holandsfjord (3)


Dette er Meløy kommunes hovedkrav vedrørende
Stor-Glomfjordutbyggingen. I og med at veiforbindelsen
også er til nytte under anleggsperioden, er det inngått
en avtale mellom Statskraftverkene og Vegdirektoratet om
finansiering av veianlegget over Statskraftverkenes
budsjett. 45 % av kostnaden skal være Statskraftverkenes
tilskudd, resten forskudd med nærmere regler for
tilbakebetling etc. Avtalen er godkjent av departement og
Storting og arbeidet ble igangsatt i 1983.«

Statskraftverkene har i brev av 27.02.84 underrettet Vassdragsdirek-
toratet om at det hydrologiske grunnlagsmaterialet er revidert. Stor-Glom-
fjord utbyggingens produksjonsgrunniag er redusert med 3%. Brevet
lyder slik:

Som nevnt i vårt brev av 16.11.83 arbeides det med en
Yrevisjon av de hydrologiske data som ligger til grunn for
vår plan av desember 1977. Dette arbeidet ventes å vmre
fullført ut på sommeren 1984.

Vi har tmidlertid på det nåværende stadium nokså gode
indisier på hvordan det reviderte hydrologiske grunnlaget
vil bli, og finner det derfor riktig å informere om dette
før Hovedstyrets behandling av søknaden.

Saltfjell - Svartisområdet er relativt godt dekket av
vannmerker med lang observasjonsserie når det gjelder de
store vassdragene. For de mindre delfeltene derimot var
det inntil henimot slutten av 1960-årene få eller ingen
observasjoner. Det vil si at man hadde gode data for den
totale avrenningen fra de store nedbørfeltene, men
manglet kunnskap om hvordan denne fordelte seg innen de
enkelte feltene. I scorliggrad manglet observasjoner fra
høytliggende nedbørfelter.

Da Statskraftverkene forberedte sin planlegging i området
ble det derfor opprettet en rekke vannmerker i de øvre
deler av vassdragene. Da planen skulle ferdigstilles
hadde disse nye vannmerkene en observasjonstid på 5-6 år.

Som kjent er begrepet "normaltilsig" eller "midlere års
tilsig" knyttet til en bestemt observasjonsperiode, her
1930 - 60. For å beregne et slikt tall for disse nye vann-
merkene, ble de observerte vannføringene sammenlignet med
samtidige vannføringer ved et eldre vannmerke for å kunne
rekonstruere vannføringsdataene for perioden 1930-60 ved
de nye vannmerkene. Beregningsmåten er beskrevet i utred-
ning S-83.

Det vannmerket som ble brukt til denne sammenligningen
var VM 720, Skarsvatn i Lakselva. Her er det nå oppdaget
en prof11forandrilngsom har medført feil observasjoner,
også i denne sammenligningsperioden, slik at de beregnede
vannføringsseriene for de nye vannmerkene har fått for
høye verdier.



Winnføringsmåling 1.en elv utføres som kjent ved at man
daglig (eller kontinuerlig) måler vannstanden et sted i
elva der man på forhånd har målt seg fram til en relasjon
mellom vannstand og vannføring (vannføringskurve).Denne
relasjonen er bare riktig dersom elvas bunngeometri
holder seg uforandret ved vannmerkets bestemmende profil.

dette tilfellet er utløpsosen ved Skarsvatn vannmerkets
bestemmende profil. Her har elva i slutten av 1960-årene
gravd seg litt ned I bunnen, sannsynllgvis over en lengre
periode. Endringen 1 vannstand har vout så liten at ingen
merket det eller reagerte på det. Det var først etter en
grundig analyse av flere års vannføringsdata (med den
"nye" utløpsprof1len) at feilen kunne oppdages.

Dette forhold gir det største bidrag til den endring
avløpStallene revisjonen fører med seg, men det blir også
1nnarbeidet virkningen av at vi nå har lengre observa-
sjonsserier, bedre isreduksjoner, bedre kjennskap til
breenes nettobalanse etc.

I hovedtrekk vil det nye hydrologiske grunnlaget vise
større avrenning fra de laverellggende felter og mindre
fra høyfjellsfeltene. endringene er størst for de sen-
trale delene av Saltfjellet og minst for de vestlige
delene av planområdet. Dette medfører mindre produksjon
de planlagte kraftverk og større restvannføringer 1 de
nedenforliggende elvestrekninger. Av nedenforstående
tabell framgår at endringene er størst for Beiarn- og
Saltdalsutbyggingen. Det må presiseres at dette er fore-
løbige tall, et endelig og fulistendig datasett vil først
kunne beregnes når det nye hydrologiske grunnlaget er
ferdigbehandlet.

Reduksjon Produksjon i GWh Red.
1 tilløp Oppr. Nytt i %

grunnlag grunnlag

Stor-Glomfjord 3 1326 1270 4
Belarn 19 452 370 18
Saltdal 17 577 480 17
Nord-Rana 4 1049 1000 5
Melfjord 3 692 680 2

Sum Svartisen




4096 3800
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Tilsvarendefår endringenevirkningpå prosjektenesøko-
nomi, her uttryktved rentabilitet(foreløpigetall):




Opprinnelig Ny

Stor-Glomfjord 14,0 t 13,5 %
Beiarn 17,5 % 14,5 %
Saltdal 14,5 t 12,0t
Nord-Rana 14,5 % 14,0 %

Melfjord 11,0 % 11,0 %

Kravet til rentabilitetut fra lønnsomhetsbetraktninger
er 7,5 %. Det er derforklart at selv om rentabiliteten
for f.eks.Saltdal-prosjektetgår ned fra 14,5 % til 12
%, er det fortsattet økonomiskgunstigprosjekt.Det er
heller ingenprosjektdelersom blir ulønnsommepå grunn
av endringenI det hydrologiskegrunnlaget.

Ingenav dimensjonene(reguleringsgrenser,installasjoner
etc.) som har betydningfor behandlingav søknadenvil
bli endret.

Vi vil komme tilbakemed de endeligetall så snartdisse
foreligger,men vi venter ikke at de vil avvikevesentlig
fra den som her er presentert.
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Hovedstyret vil bemerke:

Den omsøkte Stor- Glomfj ordutbyggingen med kraftverket lagt innerst
i Holandsfj orden er en utvidet utbygging i forhold til nåværende
utnyttelse av Fykanåga med regulering av Storglomvatn mv. og med
kraftstasj on i bunnen av Glomfj ord. Glomfj ord kraftverk ble kj øpt
av staten i 1918 fra Glomfj ord Aktieselskap som ved kgl. res.
9. august 1912 fikk konsesj on på erverv og regulering av vassdrag-
et. I henhold til denne tillatelse og en senere meddelt tillatelse
til overføring av Terskaldvatn og Sandvatna og til regulering av
løvreNavervatn - jfr. kgl. res. 12. desember 1952 - er regulering
for Glomfjord kraftverk gjennomført slik:

Nat. Mag.
v. st HRV LRV mill m3

Storglomvatn 514, 0 521, 4 498, 0 570, 7
øvre Navervatn 544, 0 546, 4 530, 5 29, 2
Nedre Navervatn 460, 0 469, 82 462, 5 14, 7

I tillegg er overført avløpet fra Sandvatna i Sundsfj ordvassdraget
og Terskaldvatn i Glåmåga henholdsvis 3, 5 og 23 km2 nedbørfelt.

Reguleringstillatelsen av 1912 omfattet også 9 m regulering av
Fykanvatn i forbindelse med en midlertidig utbygging av fallet
nedenfor på ca 89 m. Dette kraftverk ble nedlagt i 1963.

Glomfj ord kraftverk utnytter et brutto fall på 462 m fra Nedre
Navervatn til sj øen. Det har en samlet installasj on på 120 MWog
en midlere årsproduksj on på 900 Gwh. I 1947 inngikk staten kon-
trakt med Norsk Hydro om bortleie av all kraft fra Glomfj ord kraft-
verk med unntak av konsesj onskraft som kunne kreves avstått til
fylker og kommuner. Kraften har senere gått til ammoniakkproduk-
sj on ved Hydro' s anlegg i Glomfj ord og leveres i henhold til kon-
trakten som trefase vekselstrøm av 25 perioder pr sek og med ca
14500 volt linj espenning. Kontrakten løper til 1. j uli 2007 dersom
Hydro ikke sier den opp tidligere. Prisen på kraften er for tiden
3, 22 øre/ kWh.

Ervervs- og reguleringskonsesj onen av 9. august 1912 har en varig-
het fram til 9, august 1987. For så vidt angår konsesj onen av 1952
gj elder denne inntil vassdraget nedenfor Terskaldvatn eller Sunds-
fj ordelva nedenfor Sandvatn utbygges i en slik utstrekning at det
overførte vatn gir minst like stor kraftytelse i vassdraget neden-
for disse vatna som i Glomfj ord kraftverk. Det er ikke spesifisert
noen konsesj onstid for 9JvreNavervatn og bestemmelsen for dette
magasin blir for så vidt uklar. Hovedstyret er imidlertid blitt
stående ved å tilrå at de konsesj onsvilkår som eventuelt blir
fastsatt for Stor- Glomfj ord- utbyggingen også blir gj ort gj eldende
for de tidligere gj ennomførte reguleringer og overføringer. En
legger også til grunn at Stor- Glomfj ord i alle fall ikke vil være i
drift før konsesjonen av 1912 løper ut.

Plan og søknad

Stor- Glomfj ordprosj ektet omfatter en utbygging av fallet fra Stor-
glomvatn til sj øen ca 543, 3 m brutto - i Holandsfj ord kraftverk.
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Det søkes i den forbindelse om ti1latelse i henhold til reguler-
ingsloven til å utvide eksisterende regulering av Storglomvatn med
ytterligere 63,6 m oppdemning fra 7,4 til 71 m og med ytterligere
38 m senking fra 16 til 54 m. Storglomvatn vil med det bli regu-
lert i alt 125 m mellom kotene 585 og 460 hvilket tilsvarer et
magasin på 3370 mill m3. Det søkes videre om tillatelse til
følgende overføringer til Storglomvatn:

Nedbørfelt Midl. årlig Sum

	

km2 avl. mill m3 mill m3

Blakkåg_q: 91vreinntak 62,2 134
Bogvatn 37,0 81 215

Beiarelva: Storåga 46,8 101
Gråtåga/Veg-
dalselv 45,1 108 209
Sum overført
fra øst 191,9 424

Overføringen skjer gjennom en tunnel på østsiden av Beiardalen med
utgangspunkt i Tverråga (kote 593) til sydenden av dalen og videre
fram til dalens vestside til Skjelåtindbreen og derfra fram til
Storglomvatn. Tunnellengden blir i alt 26715 m med tverrsnitt
varierende fra 5 til 28 m2. Grentunnelen som opptar Gråtåga og
Vegdalselva på kote 600 blir 6720 m lang med tverrsnitt 5 m2 og
grentunnelen til Bogvatn samt til Blakkåga på kote 665 blir 7740 m
med tverrsnitt 7,5 m2.

Fallet i tunnelen Bogvatn-Storglomvatn på 105,7 m brutto utnyttes
Trollberget kraftverk under Trollbergdalsbreen med atkomsttunnel på
vestsiden av Storåga ca 1 km syd for Stornes.

Ialt tas inn på tunnelen 12 større og mindre sidetilløp til Stor-
åga. Av disse vil 11 bli utnyttet i Trollberget kraftverk - fra og
med Tverråga til og med Skjelåtindbreen ialt 42,7 km2 nedbør-



felt med et midlere årlig avløp på 91 mill m3. Med tille9g av
Bogvatn (37 km2) og 91vreBlakkåga (62,2 km2) ialt 99,2 km1 og
et midlere årlig avløp på 81 mill m3 henholdsvis 133 mill m3
tilsammen 214 mill m3 vil Trollberget kraftverk utnytte
141,9 km2 nedbørfelt med et samlet midlere årlig avløp på
305 mill m3. Som eneste magasin til Trollberget kraftverk om-
fatter søknaden rett til å regulere Bogvatn 36 m ved senkning fra
kote 661 til kote 625 som gir et magasin på 61 mill m3 tilsvar-
ende 20% av midlere årlig ti1løp.

Overføring_takrenne sør


Søknaden omfatter i alt 12 inntak av avløp fra Svartisen fra og med
Fonm3alsbreen (kote 590) til og med Dimdalen med et midlere årlig
avløp på 228 mill m3 fra et samlet nedbørfelt på 57,9 km2. Av
dette utgjør Engabreen 118 mill m3.

I tillegg kommer 3 bekker - 9,5 km2 og 38 mill m3 i middelav-
renning - som søkes tatt inn på tilløpstunnelen.
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Overføring takrenne nord

Søknaden omfatter i alt 8 inntak av avløp fra og med Frokosttind
nord til vatn på kote 616 med avløp til Fykanåga. Det søkes tatt
inn avløp fra 20,6 km2 nedbørfelt med et årlig middelavløp på
68 mill m3. Av dette går 29 mill m3 fra et nedbørfelt på
9,7 km2 i dag til Fykanåga.

De øvrige inntak på nord og sørgående takrennetunnel, i alt
305 mill m3 . et middels år, har i dag avløp til Holandsfjorden.

Med tillegg av Terskaldvatn og Storglomvatns eget tilløp vil Ho-
landsfjord kraftverk utnytte i alt 543,8 km2 nedbørfelt med et
midlere årlig avløp på 1590 mill m3. Samlet magasinkapasitet ut-
gjør 215% av dette.

Etter at søknaden ble lagt fram har det vist seg nødvendig å redu-
sere de beregnede avløp fra de utnyttede nedbørfelter, jfr. Stats-
kraftverkenes brev av 27.02.84. Det er de reduserte avløp som
Hovedstyret angir ovenfor. Den samlede reduksjon for Stor-Glom-
fjordprosjektet utgjør 3% mens produksjonen går ned 4%. På dette
grunnlag er midlere årsproduksjon i Holandsfjord kraftverk beregnet
til 1202 Gwh og i Trollberget kraftverk til 68 Gwh. Instal1asjonen
blir 2 x 300 = 600 MW i Holandsfjord og 1 maskin på 24 MW i Troll-
berget kraftverk. Det er gjort fradrag for nedgang i Glomfjord
kraftverks produksjon. Den gjenværende produksjon i Glomfjord
kraftverk vil b1i ca 120 Gwh pr år i middel og gir grunnlag for
fortsatt drift.

økningen i fastkraftproduksjonen i det samkjørende system er i søk-
naden beregnet til 1842 Owh pr år ved utbygging av Stor-Glomfjord-
prosjektet i henhold til søknaden. Denne b1ir noe lavere -

1770 Gwh pr år med 4% reduksjon. Anleggskostnadene pr 01.01.83 er
beregnet til 3260 mill kr inklusive 7% renter. Anleggets nye
rentabilitet er beregnet til 14% mens kravet er minimum 7,5 %.
Hovedstyret vil betegne det som et meget godt rentabelt anlegg.

Skader og ulemper

Magasinområdene


Ved Storglomvatn neddemmes ca 15 000 daa (ca 15 km2) grunn. Det
er meget sparsom vegetasjon på disse arealer.

Det blir tørrlagt ytterligere ca 2 000 daa (ca 2 km2) ved omsøkte
LRV kote 460. På LRV vil Storglomvatn bli delt i tre mindre deler
og på HRV kote 585 vil Holmvatn på kote 538 og Lille Storglomvatn
på ca kote 580 bli inndemmet og utgjøre en del av magasinet. Stor-
glomvatnområdet vil helt ut bli preget av at det etableres et fler-
årsreguleringsmagasin. Dette må, om det skal tjene sin hensikt
fullt ut, kunne bli manøvrert uten særlige restriksjoner på vass-
stander. Variasjonene i magasinnivået vil være store og magasinet
vil svært sjelden være helt fullt og helt tømt. Magasinet kan ikke
sees å ligge i noe sterkt trafikkert turistområde. Det skal imid-
lertid nevnes at det er god kvalitet på ørret og røye i Storglom-
vatn selv om dette er næringsfattig. Dette fisket må avskrives.
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Et større tap er det at reguleringen vil forringe fisket både
Holmvatn og i Lille Storglomvatn. Her er eneste fiskeslag ørret av
meget god kvalitet og rekreasjonsmessig har fisket særlig i Lille
Storglomvatn - så stor betydning at Meløy kommune krever vatnet
holdt utenfor reguleringen ved en separat oppdemming av dette med
6 m. Dette krever tre mindre dammer til en beregnet kostnad av ca
3,5 mill kr. Hovedstyret har forståelse for dette krav. Området
blir sterkt berørt av reguleringer og etter det som foreligger -
bl.a. også fra DVF er fisket i Lille-Storglomvatn verdsatt høyt.
Dersom vatnet ikke holdes utenfor regulering mener DVF at fisket
der vil bli ødelagt. Hovedstyret vil derfor anbefale at kravet
imøtekommes.

Området ved Storglomvatn har liten viltproduksjon dog noe fjell-
rype og hare - og skadene på viltinteressene ved reguleringen ven-
tes ikke å få stort omfang.

Reindriften i magasinområdet blir i dag påført små tap i det det
ikke foregår organisert drift her. Tidligere har det vært utnyttet
en del sommer- og høstbeiter ved Storglomvatn og visse trekkveger
på nordsiden av vatnet ble da benyttet. De skader som det må reg-
nes med i denne forbindelse har tilknytning til en eventuell fram-
tidig reindrift i Glommen distrikt. Det foreligger ikke noe om
planer for gjenopptagelse av drift og representanter for reindrift-
en aksepterer i det vesentlige utbyggingsplanen.

Bogvatn reguleres mellom HRV kote 661 og LRV kote 625. Dette blir
et senkningsmagasin, men en terskel i utløpet bygges for å holde
naturlig vasstand som HRV. Tørrlagt areal blir ca 2 300 daa (ca
2,3 km2).

Det må regnes med en del erosjon i løsmassene i vestenden av Bog-
vatnet noe som vil føre til blakking av vatnet. Selv en temmelig
omfattende erosjon vil antagelig gå raskt og stabilitet vil antas
oppnådd etter få år. Vatnet vil normalt fylles til kote ca 654 pr
1. august og reguleringen vil således virke en del skjemmende
terrenget. Bogvatn er fisketomt. Det går fotturistrute fra
Røvassdalen til Beiarn langs nordsiden av vatnet og for denne
virker reguleringen negativt.

Det går trekkveger for elg via Bogvatn og for disse kan regulering-
en være en ulempe. Det er imidlertid fra DVF's side ikke regnet
med særlige skader på viltinteressene ved reguleringen.

En nevner at det er funnet 4 kulturminner ved vatnet i form av
stein/jordbu og tuft/teltplass hvorav en er ansett verneverdig. De
antas ikke å bli berørt av reguleringen. Nord for Bogvatn går
flytte-drivings- og trekklei for rein vestover. Området Bogvatn -
øvre Blakkåga hevdes å ha en viss betydning for reindriften ved at
vassdraget har en sperreeffekt mot øst under samling av rein sommer
og høst. Denne sperrevirkning hevdes å bli redusert ved reguler-
ingen og overføringen.
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Overføringene

Blakkåga/Bosvatn, Beiarvassdraget

Overføringen av Bogvatn/Blakkåga øvre inntak, har virkning over en
ca 13 km lang strekning av Blakkåga ned til nedre inntak for over-
føring til Melfjordprosjektet, jfr. egen utredning om dette.
tillegg tørrlegges i det vesentlige ca 2 km av sideelva fra Bog-
vatn. Ved nedre inntak vil gjenværende vassføring være redusert
til ca 60% av naturlig.

Vassdraget er fisketomt. Det er ventet visse ulemper for rein-
driften som nevnt ovenfor. En fotturistrute fra Røvassdalen til
Beiarn følger Blakkåga opp til Fingerbreen, men går videre langs
Bogvatn. Turistruten vil ikke lenger gå i et uberørt terreng noe
som er tillagt betydning.

Beiarvassdraget

Overføringen vil redusere vassføringen i Storåga ned til samløpet

med Gråtåga (Gråtånes) over en strekning av 25 km og videre 7 km
ned til utløpet av Beiarn kraftverk der virkningen av Beiarnutbygg-
ingen blir bestemmende for forholdene, jfr. annen utredning om
denne. Forøvrig vil Beiarnutbyggingen gjøre seg gjeldende allerede
ved Tverrånes ca 2 km syd for Gråtånes. Ved Tverrånes blir rest-
vassføringen ca 60% av normal vassføring.

Gråtåga får redusert vassføring ned til 60% av normalvassføringen
referert til Gråtånes ca 16 km nedenfor overføringsstedet. Side-
grenen Vegdalselva blir praktisk talt tørrlagt over en strekning av
ca 3 km.

Gråtådalen har bebyggelse på de nederste 5 km mens Beiardalen har
spredt bebyggelse over en 15 km lang strekning mellom Gråtånes og
Staupågas samløp med Storåga.

Det er ikke ventet vesentlige skader på jordbruket langs de berørte
elvestrekninger. Enkelte steder vil jordbruksarealer som ligger
lågt ha fordel av vasstandssenkning mens høgereliggende arealer kan
få redusert vassforsyning.

Fisket i denne del av vassdraget representerer små verdier og det
er fra faglig hold ikke framhevet skader av betydning. Med hensyn
til viltinteresser framheves at øvre del av Beiardalen er godt vin-
terbeite for elg og både Beiardalen og Gråtådalen hevdes å holde
god rypebestand, men skader for viltinteressene betegnes i det
store og hele som små. Det pekes imidlertid på at vegbygging,
tilrigging og de to steintippene øverst i Beiardalen vil virke
forstyrrende på faunaen. For reindriften på grensen mellom
Glommen, Harodal og Dunderland beitedistrikter ventes det som nevnt
at anleggene i øvre Beiardalen i stor grad vil berøre gamle
flytteleier mellom Svartisområdet og vinterbeiteområder på halvøya
ute mot kysten. Noen stor betydning for dagens reindrift antar en
at anleggene ikke vil få.
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Generelt har SFT tatt visse forbehold om tiltak på forurensnings-
sektoren for øvre del av Beiardalen Gråtådalen uten at det pekes
på betydelige ulemper. Kravet om å ta ut Stauåga tilsvarende i
middel ca 71 Gwh pr år høyverdig kraft i Trollberget og Holands-
fjord kraftverker tar mest sikte på å holde akseptable forhold i
nedre del av Beiarelva. Alternativt foreslås å redusere Beiarut-
byggingen ved å slippe tilsvarende vassmengde fra Tverråga noe som
vil redusere krafttapet i Beiarn kraftverk med ca 30 Gwh i middel
pr år. Etter Hovedstyrets syn er dette en løsning som bør velges.

Beiarn kommune har lansert en tanke om å forlenge grentunnelen til

Vegdalen ca 2,4 km for å ta inn Hengfonnbekkene i den hensikt å
fjerne mest mulig av det kalde brevatnet til Beiarelva. Dette
synes å være en fordel bl.a. for fisket i hele vassdraget. Samti-
dig ønskes inntaket i Gråtåga flyttet fra kote 600 til kote 700.

På grunn av større avløp fra Hengfonnfeltet mener kommunen at over-
ført vassmengde til Storglomvatn blir uendret. Forlengelsen av
tunnelen medfører betydelige merkostnader - ingeniør Berdal antyder
minst 10-15 mill kr. Dertil kommer forsinkelse med idriftsettelse
av Trollberget kraftverk slik at merkostnadene etter Hovedstyrets
syn ikke kan forsvare denne planendring.

Det er funnet 9 verneverdige samiske kulturminner i øvre Beiar-
dalen: offerstein, gamle hus/fjøs/låve/seterbuer, men de er ikke
truet av anleggsarbeidene.

Takrenne syd

Tørrlegging av de i alt 12 hekkeløp fra Svartisen har vesentlig en
estetisk skadevirkning. Det er også hevdet skadevirkning av viten-
skapelig art med hensyn til breforskning og når det gjelder forsk-
ning av materialtransport fra breområder. Engabreen skiller seg
her ut som den best kartlagte breutløper både historisk og viten-
skapelig. Den nådde før 1920 nær ut til fjorden. Den trakk seg
raskt tilbake, men har i de senere år rykket fram igjen. Det er
200 års observasjoner som er foretatt over brebevegelsen og dens
eroderende virkning på berggrunnen. Det blir etablert tverrslag
m/tipp ca 260 000 m3 og bygget veg opp fra Engabrevatn. Enga-
breen er i dag et populært turistmål.

Det er også sterke glasiologiske, geomorfologiske og botaniske

verdier knyttet til Engabreen - Dimdalen Nordfjord. Området
inngår i et av nasjonalparkalternativene fra Fylkesmannen i Nord-
land. Det går en del sjørøye opp i Engabrevatn og denne oppgang må
påregnes vanskeliggjort da restvassføringen ved elvas utløp i sjøen
blir redusert til ca 33%.

Tilløpstunnel og takrenne nord


De vitenskapelige interesser er ikke vesentlige her og området
ligger utenfor grensen for foreslåtte verneområder. Storjordelva
får en restvassføring ved utløpet på ca 25%. Noe laks går spora-
disk opp og denne lakseoppgang må antas å falle bort. Det bygges
veg opp fra fjorden til tverrslag med en tipp med volum
1,5 mill m3. Tørrlegging og tekniske anlegg vil skjemme terreng-

et i noen grad. Forøvrigvil overføringenreduserevassføringeni
Fykanåga uten at dette synes å skape tilleggsskader av vesentlig

betydning i det tidligere sterkt regulerte vassdrag.
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rivredel av Fykanåga fra Storglomvatn til inntak for overføring til
Navervatn ( Synk I) vil miste tappevatnet som går der nå. Drifts-
vassføringen fra kraftverket vil ha virkning på isforholdene i
Holandsfjorden/Nordfjorden. De undersøkelser som er foretatt tyder
på at overtemperaturen på driftsvatnet vil holde Nordfjorden isfri.
Holandsfjorden derimot må regnes å bli islagt i kalde perioder slik
at isulemper vil oppstå da fjorden i dag er isfri. Brakkvannslaget
blir imidlertid sterkt redusert i tykkelse ved passering av Enga-
neset hvor også en viss tilleggsinnhlanding av saltvatn vil foregå.

Spørsmålet om virkningen på livet i havet av utslipp i fjorden av

slike ferskvassmengder som det her cdelder har også vært fremme.
Fiskeridepartementet mener det er lite sannsynlig at reguleringen
vil ha noen påvislig virkning, men det manes til forsiktighet med å
gjennomføre slike utbygginger før en har sikrere kunnskap om virk-
ningen. Hovedstyret vil i denne forbindelse framholde de undersøk-
elser som har foregått om dette spørsmål i Skjomenfjorden. Under-
søkelser før og etter utbyggingen her konkluderer med at det ikke
er mulig å påvise forandringer i de hydrografiske forhold under
overflatelaget som åpenbart kan tilskrives vassdragsreguleringene.
Forandringene som kan tilskrives disse sies sannsynligvis å være
mye mindre enn de naturlige variasjonene i de hydrografiske forhold
som kan framkomme mellom to påfølgende år. Hovedstyret kan ikke se
det kan reises avgjørende innvending mot utbyggingen på dette punkt.

øvre og Nedre Navervatn

Meløy kommune har fremmet krav om at reguleringen av de to vatn
revurderes og innskrenkes ved heving av LRV for begge. Begrunn-
elsen er at det bør skapes bedre forhold for sportsfisket som kom-
pensasj on for skade på fisket i andre vatn og vassdrag ved denne
regulering. Det regnes med at produksjonsevnen med hensyn til fisk
vil bedres ved et slikt tiltak. Glomfjord Jeger- og Fiskerforening
har konkretisert reduksjonen slik:

qvre Navervatn: LRV heves til kote 540, 04 ) : med 11 m hvorved sam-
let reguleringshøyde begrenses fra 15, 9 m til 4, 9 m. Det skal ikke
være adgang til å tappe vatn fra magasinet i tidsrommet 15. juni -
15. september dersom vasstanden er lavere enn 543, 54 ) : 1, 4 m under
HRV.

Nedre Navervatn: LRV heves til kote 464,54 ): med 3,5 m hvorved
samlet reguleringshøyde reduseres fra 7, 32 m til 3, 82 m. I samme
tidsrom som nevnt ovenfor skal det ikke være adgang til å tappe fra
magasinet dersom vasstanden er lavere enn kote 466, 54 ) : 1, 82 m
under

Statskraftverkene har framholdt at forslaget vil medføre at maga-
sinprosenten for Glomfjord kraftverk går ned fra 71 til 46 etter
utbygging av Stor-Glomfjordprosjektet, og mener det er vel så stor
grunn for å opprettholde magasinene i.91vre og Nedre Navervatn etter
utbyggingen som før.

Ved heving av LRV som nevnt vil magasinet i Pvre Navervatn bli re-
dusert til ca 9 mill m3 og Nedre Navervatn til ca 8 mill m3.
Dette tilsvarer ca 18% av gjenværende midlere årsavløp.
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Tilløpet til rivreog Nedre Navervatn er 33 respektive 63 mill m3
pr år i middel. Det er billig å avpasse installasjonen slik at
flamtapet blir ubetydelig selv med reduserte magasiner. Hoved-
styret finner at en ny reguleringstillatelse for de to nevnte vatn
bør gis i det omfang distriktet her har fremmet krav om dog uten
restriksjoner på sommervasstandene. En ytterligere begrensning
samsvar med dette ville i vesentlig grad øke flomtapet.

Natur- o

Den vesentligste innvending mot gjennomføring av deler av kraft-
prosjektet er reist ut fra påstander om skader på natur- og miljø-
verninteresser. Hovedstyret har i en egen samlet vurdering av
Verneplanutkastet for Saltfjell/Svartisområdet utarbeidet av
Fylkesmannen i Nordland, behandlet de problemer som har tilknytning
til disse interesser og det vises til denne vurderingen. For en
helhetlig framstilling av også disse negative sider ved kraftpro-
sjektet vil en imidlertid gjenta de problemer som særlig er fram-
holdt.

For så vidt angår takrenneprosjektene på vestsiden av Svartisen er
verneinteressene nevnt ovenfor. Utenom dette er verneinteressene
samlet om øvre Beiardalen, Gråtådalen og Blakkåga/Bogvatn. 95vre
Beiardalens vestside hevdes å ha verneverdi sam sammensatt område.
Morenedekket viser klart betydningen av dagens overflateprosesser
for utforming av landskapet lokalt. Dalendesystemet syd i Beiar-
dalen ved innløpet av Lappflyttarelva og nær vasskillet framheves
som geologisk interessant. Gråtådalen har et stort antall grotter
og er botanisk rikt og påpekes å ha et spesielt verneverdig bjørke-
skolområde av betydning for fuglelivet i større omkrets. Troll-
bergdalbreens smeltevannselv har gjennom observasjoner gitt
interessante opplysninger am breens avgnaging av overflaten. Det
nasjonale kontaktutvalg regner Beiarvassdraget som type- og refe-
ransevassdrag for hele Saltfjell/Svartisområdet og ønsker det ver-
net og peker da også på de geomorfologiske interesser tilknyttet
hele vassdraget. Som alternativ anfører kontaktutvalget Saltdals-
vassdraget. Bogvatn/Blakkåga regnes å representere brenære områder
med betydningsfulle muligheter til å studere innvandring av plante-
og dyreliv i disse. Det legges også fra verneforslagssiden vekt på
at et vern av Bogvatn/Blakkåga vil skaffe et større sammenhengende
vernet område som også vil omfatte deler av Svartisen. Miljøskaden
i form av virkninger av frostrøyk og klimaendring regnes å bli ube-
tydelige.

Vurderinger fra andre

Me1Q5y kommune anbefaler søknaden på nærmere angitte vilkår.

Beiarn kommune anbefaler likeledes overføringen av øvre del av
Beiarnvassdraget m/Gråtåga og utbygging av Trollberget kraftverk og
setter bestemte vilkår.

Rana kommune har ingen innvendinger mot overføringen av Bogvatn/
Çvre Blakkåga.

Gildeskål kommune blir nesten ikke berørt av anlegget og fremmer
ingen protest.
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Nordland fylke anbefaler på nærmere angitte vilkår Stor- Glomfjord-
prosjektet gjennomført i sin helhet.

Fylkesmannen i Nordland tilrår prosjektet i hovedsak realisert, men
mener overføringen av Bogvatn/Blakkåga bør utgå samt anfører at
øvre Beiardalens vestside bør spares mest mulig og at det vil være
uheldig am verdier tilknyttet Engabreen blir berørt.

Statens Naturvernråd aksepterer hovedtrekkene i prosjektet, men
mener Bogvatn/Blakkåga bør tas ut av planen og at skadene på Enga-
breen bør søkes minimalisert.

Norsk Sameråd går primært imot prosjektet, men viser til at ut-
øverne av reindriften i området har kunnet akseptere Stor- Glom-
fjordprosjektet.

Norske Reindriftssamers Landsforbund går imot søknaden og mener
Samerettsutvalget må uttale seg.

Hovedstyrets vurdering:

Stor- Glomfjordanlegget planlegges for å utnytte de gode reguler-
ingsmuligheter så langt det er økonomisk forsvarlig. Det har
resultert i et betydelig tørrårsmagasin. Verdien av tilført vatn
til magasinet er derfor stor og det er betenkelig å beskjære over-
føringene i særlig grad da dette raskt nødvendiggjør en omvurdering
av hele prosjektet. Det er således helt vesentlig at østoverfør-
ingen fra Storåga, Bogvatn og øvre Blakkåga gjennomføres. Som det
vil framgå av Hovedstyrets vurdering av Verneplanutkastet, repre-
senterer Storåga med tillegg av Bogvatn og øvre Blakkåga ca 430 Gwh
midlere årsproduksjon og Gråtåga med Vegdalselva ca 135 Gwh i et
middels år. Samlet betyr østoverføringen ca 565 Gwh midlere års-
produksjon sam her kan akkumuleres over flere år som tørrårsreser-
ve. Trollberget kraftverk er avhengig av en regulering av Bogvatn.
Innvendingene mot denne regulering er hovedsakelig at det gjelder å
bevare et uberørt vatn for studie av utvikling av flora og fauna i
et nytt vatn i breens nærområde. De øvrige skader er etter Hoved-
styrets syn av mindre betydning. Det er derfor ikke aktuelt med et
redusert magasin her. Ut fra dette samt hensyn tatt til den lave
reguleringsgrad som Trollberget kraftverk får etter søknaden,
finner Hovedstyret det berettiget med en regulering som omsøkt.
Overføringen av øvre Blakkåga til Bogvatn er meget billig. Det
samme gjelder overføringen av Gråtåga med Vegdalselva mv. til
Storglomvatn. Takrenne sør representerer ca 285 Gwh et middels år.
Av dette utgjør Engabreinntaket etter beregningene ca halvparten.
Overføringen er meget lønnsom og den kan også forsvares uten inntak
av Engabreavløpet selv om lønnsomheten da blir betydelig redusert.
Et breinntak som dette er en komplisert teknisk oppgave. Den med-
fører atskillig usikkerhet am i hvilken grad en lykkes med å fange
opp breelva. Kostnadene er derfor noe usikre og selve anleggssted-
et medfører betyde1ige tekniske inngrep i form av vegbygging og
tippmasser. Driften av inntaket vil også i framtiden bety store
utspylinger av masser som må lagres i dalsiden. Statskraftverkene
har foretatt smelteboringer ca 200 m ned til fjell fra breens over-
flate. Fjellprofilet er i store trekk funnet slik at Statskraft-
verkene regner med, med rimelig sikkerhet, å ville få inn det vatn
som planen kalkulerer med.
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Engabreen med Engabrevatn er en severdighet og det knytter seg
betydelige turistinteresser og naturvitenskapelige interesser til
breen og dens avløpssystem. Hovedstyret finner på dette grunnlag
at Engabreoverføringen kan diskuteres og vil dersom også Engabre-



vatn i tillegg fullt ut tilfredsstiller kravet til nytt uberørt
vatn som studieobjekt anbefale at Engabreen tas ut av planen.

På grunnlag av innpassing av prosjektet fra 1991 og ut fra utbygg-
ingskostnader med prisnivå januar 1984 er netto nytteverdi for
Stor-Glomfjordprosjektet eksklusiv Engabreinntaket av Energidirek-
toratet beregnet til 2 203 mill kr. Inklusive Engabreen er netto
nytteverdi beregnet til 2 856 mill kr. Differensen 653 mill kr er
usikker da kostnaden ved breinntaket er vanskelig å forutsi.

Takrenne nord er godt økonomisk begrunnet og har små skadevirkning-
er.

Med hensyn til vurdering av kraftbehov vises til Hovedstyrets ut-
talelse i den samlede vurdering til Verneplanutkastet.

Meløy kommune har presisert to ufravikelige hovedkrav for å anbe-
fale søknaden. Det ene gjelder etablering av vegtunnel fra Fykan
til Holandsfjord dersom kraftstasjonen plasseres i Holandsfjord.
Meløy kammune har fattet vedtak om å la framtidig regulerings- og
konsesjonsavgifter i inntil 10 år gå til finansieringen begrenset
i størrelsesorden til et samlet beløp av 50 mill kr. Dette spørs-
mål er løst gjennom forutgående forhand1inger og tunnelarbeidene er
satt i gang.

Det annet hovedkrav gjelder sikring av industriarbeidsplassene ved
Glomfjord fabrikker med sine 600 ansatte og at det legges grunnlag
for utvidelse av virksomheten. Det kreves i den forbindelse stil-
let tilstrekkelig kraft på akseptable vilkår til disposisjon for
industrien i kommunen.

Det pågår forhandlinger mellom Statskraftverkene og Norsk Hydro om
kraftlevering til selskapet fra den nye Stor-Glomfjordutbyggingen.
Det har ikke kommet til konkrete resultater ennå. Det er fra
Statskraftverkenes side lagt fram tilbud om forlengelse av kon-
trakten ut over år 2007 til høyere priser enn de någjeldende.

Hovedstyret finner ikke grunn til å gripe inn i disse forhandlinger
som antas å føre til en avtale i løpet av våren for så vidt angår
den kraftlevering som skal erstatte Glomfjordkraften etter någjeld-
ende avtale. Hydro har ikke vist interesse for å drøfte på nåvær-
ende tidspunkt avtale om kraftlevering etter år 2007.

Hovedstyret foretok i tiden 18. - 19. august 1976 og 1978 orien-
terende befaring av samtlige prosjekter i Saltfjell/Svartisområdet.
tiden 7. - 11. septemter 1981 ble befaring foretatt og åpne møter

holdt som ledd i behandlingen av reguleringssøknadene.

Stor-Glomfjordprosjektet uten Engabreinntaket vil i et middels år
produsere 1126 Gwh. Fastkraftbidraget i samkjøringssystemet blir
beregningsmessig 1568 Gwh pr år.
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Med de unntak som c d van toran om Pvre og Nedre
Navervatn og Enqanr enn fner 1-{,ivdyret at reguleringslovens § 8
er oppfylt fen'_ som er omsøkt og
anbefaler fassatt L ro i samsvar med vedlagte
utkast til

Før kommuner uv
vil en kommenter€ fy'LsL,nes krav i sak 13/83:
Fylkeskowunen gevinst slik utnytting av

fYlkets resurs›, fylket. Det understrekes
også at størst mulig eiendoms--
og rådereto ir von nvvv var Fylkestinget setter som

absolutt li o at

interesser i fyiet økonomiske gevinst av

kraftproduksjdne og å sikre egendekningen av
elektrisk traft, Fy forutvH ro v nærmere drøftelse med de
sentrale ,er nærmere konkretisert.

Statens behandling av fyl-
kers m.edeom.- 1,"?for 1981-82 vedr. med-
eierskap -±rG og Nordland i statens ut-
byggingeel_ Kebblv. Under denne behand-
ling ble 1~kommunens medeiendoms-
rett ved annnidide rEtt:11(2 vassk.raftutbyggingervil bli
vurdert i den 1,-oposisjemom samtykke til regulering og
utbygging. Sene atetono rhvr rg av Breheimen lagt fram for
industrikom'kt6en,men sak tremmet forslag om Sogn
og Fjor~e fylks andel Jcstd‹althyggingen, jfr. St.prp. nr
72 for -19e

Hovedstvret vil eiltetjelL/Svartisutbyggingene
framme kl-JuLsett i disse. En vil

pkr» gehoet i Nordland, Troms
og Fiavivvi c»T(y fLaL, forbindelse
med denne mo ni»hvT*y 600 Gwh/år er forutsatt
som :',t,rtisvetkene.En viser og-
så til av kraft til industri-
en i GilcmHnyrd,

Om

Denne , _ i i.organ gitt ubegrenset
varighet revisjon av vilkårene
etter il la.

,

g Itei settes til kr 25,-
pr naln 14 en usedvanlig gunstig
utbygejel, _ - mpeT ved gjennomføringen av
denne. kreves bereg-
net rr=v Li i LO 0ni tLr det dobbelte. Det
vises k-i og Kobbelv. Kommunen
ber rt trfaller fra anleggsstart
pga. hevdes å ville
stille str)r kl) r , , tjenester.
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Melelykommune krever videre et næringsfond på kr 20 000 000, - med
henvisning til skadevirkninger som anleggsvirksomheten vil innebære
for lavtlønnsnæringen og problemer kommunen vil stå overfor med
plassering av anleggsarbeidere som ønsker fortsatt å bli i kommun-
en. Beiarn og Rana kammuner tar forbehold om en forholdsmessig
andel av konsesj onsavgifter og næringsfond.

Etter beregningene er et samlet magasin på 1300 mill m3 til-
strekkelig til å gi full regulering dvs, en regulert vassføring i
Holandsfj ord kraftverk tilsvarende midlere årlig vassføring som er
51, 7 m3/s. Med fradrag av alminnelig lavvassføring blir økningen
50, 8 m3/s tilsvarende ca 313 000 nat. hk i kraftverket. For den
resterende del av totalmagasinet - 2230 mill m3 - finner Hoved-
styret det riktig at avgiftsgrunnlaget fastsettes til 165 000 nat.
hk ut fra den beregnede fastkraftøkning i samkj øringssystemet.
tillegg kommer økningen i Trollberget kraftverk beregnet til 52 000
nat. hk. Den samlede kraftøkning blir etter dette 530 000 nat. hk.

Med virkning fra 17. 02. 84 er maksimumssatsene for avgiftene satt
til kr 30, - pr nat. hk til kommuner og til kr 10, - pr nat. hk til
staten. Mimimumssatsen er kr 1, - pr nat. hk til både staten og kom-
muner. Etter 5 år skal avgiftene j usteres i henhold til engrospris-
indeks.

Ved Departementets bestemmelse 03. 04. 84 er fastsatt kr 16, - pr nat.
hk til kommuner og kr 4, - pr nat. hk til staten ved regulering av
Kvandalsvassdraget og ved regulering av Osenvassdraget i Gloppen
ble avgiftene ved kgl. res. 02. 03. 84 fstsatt til kr 18, - og kr 4, -
pr nat. hk til henholdsvis kommuner og staten.

Ved indeksj usteringer av avgiftssatser i 1982 er blitt gj eldende kr
19, - pr nat. hk til kommuner for Røldal- Suldalkonsesj onen fra 1962
og for deler av Folla- Vindølakonsesj onen fra samme år. Statsav-
giften ble j ustert til kr 4, - pr nat. hk.

Uste- Hallingdalsvassdraget ble j ustering foretatt med resultat kr
18, 50 pr nat. hk til kommuner og kr 2, - pr nat. hk til staten. I
Breheimsaken foreslo Hovedstyret kr 15,- pr nat.hk i kommuneavgift
for utbygging av Jostedalsvassdraget og kr 10, pr nat. hk for Stryn-
vassdraget. I begge tilfeller ble foreslått kr 3, - pr nat. hk til
staten.

Jostedalsutbyggingen er hva rentabilitet angår sammenlignbar med
Stor- Glomfj ordutbyggingen. Den betydelige overregulering og skade-
virkningen over et større område ved sistnevnte prosj ekt gj ør at
Hovedstyret vil foreslå kr 18, - pr nat. hk i kommuneavgift.

Til staten foreslås kr 3, - pr nat. hk. Hovedstyret har ingen inn-
vendinger mot at reguleringsavgiftene helt eller delvis blir utbe-
talt som forskudd fra anleggsstart, men forutsetter at det blir
funnet en tilfredsstillende tilbakebetalingsordning. Fordelingen
av avgiften på berørte kommuner blir tatt opp som egen sak.

Spørsmålet am bevilgning til næringsfond må en bl. a. også se i
sammenheng med tidligere fastsettelser. Departementets framlegg i
Jostedalutbyggingen går ut på 15 mill kr til Luster. I Strynpro-
sj ektet foreslo Hovedstyret 6 mill kr til Stryn og 1 mill kr til
Skj åk.
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Når det gjelder Stor-Glomfjord-utbyggingen er det forhandlinger i
gang om kraftlevering til industrien i Glomfjord. På denne bak-
grunn har Hovedstyret blitt stående ved å foreslå et næringsfond
til Meløy kommune på 10 mill kr. Til Beiarn og Rana kommuner fore-
slås 3 mill kr henholdsvis 1 mill kr.

Bruk av norske varer, post 4

Beiarn kammune forutsetter at utbyggeren bl. a. tar sitt behov for
nødvendig tømmer og bearbeidet trevirke fra Beiarn.

Visse retningslinjer er gitt i standardvilkåret om bruk og valg av
norske varer. Hovedstyret går ut fra at utbyggeren under ellers
like forhold tilgodeser stedlig virksomhet.

Helsetjeneste, post 6

Meløy kommune forutsetter at vilkår om lege og sosialtjenester i
anleggstiden gir hjemmel for Sosialdepartementet til å utforme nær-
mere vilkår for å dekke legebehov og sosialhjelp. Det foreslåtte
alminnelige vilkår gir slik hjemmel.

Husrom for ansatte, post 7

Meløy kommune krever at samtlige boliger må gjøres permanente og at
plasseringen skjer i samråd med kommunen og i henhold til kommunens
planer. Boliger som Statskraftverkene ikke har behov for forut-
setter kammunen blir stillet til dens disposisjon på nærmere avtal-
te rimelige vilkår.

de senere store statsutbygginger har det blitt inngått avtaler
med kommunene am samarbeid om den permanente boligdelen som an-
leggsvirksomheten medfører og om tilbakekjøp av boliger til en
rimelig pris. Dette spørsmål kan påregnes løst på tilsvarende måte
for Stor- Glomfjordutbyggingen.

Forsamlingslokale, post 8

Meløy kommune krever at utbyggerne blir pålagt bidrag til eller
bygging av samfunnshus/kulturhus i Glomfjord samt at det blir
betinget kr 100 000, - årlig i anleggstiden til almendannende virk-
somhet mv. Uten å ha et konkret prosjekt må Hovedstyret vise til
et generelt formet vilkår for forhandlinger med Statskraftverkene
am bidrag til samfunnshus. Til almendannende virksomhet mv. fore-
slås avsatt et beløp begrenset til kr 200 000, - .

Godkjenning avplaner, tilsyn mv. , post 9

Meløy kammune motsetter seg et steinbrudd ved 9ivreBolivatn pga.
dets verdi som fiskevatn og mener steinbruddet bør legges under HRV
i Storglomvatn. Videre ønsker kommunen ingen steintipp i Fykanvatn
og anviser annen plass øst for tunnelinnslaget. Hovedstyret går
her ut fra at det tenkes på tunnelen for anleggsvegen.

Videre krever kommunen at anlegget ved Storglomvatn utformes og
bygges slik at det senere kan nyttes som turiststed med minimum 15
rom med mulighet for overnatting. Ved Engabreen kreves bygget et
overnattingssted med ca 12 ram og høy standard. Verksted og lager-
bygg kreves utformet i samråd med kommunen med tanke på industri-
utnyttelse senere.
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Kommunen mener også at vegen til eventuelt massetak i Vegdalen må
ta utgangspunkt ved Storglomvassdammen og føres fram til Lille
Storglomvatn i slik høyde at den blir liggende under HRV etter
oppdemmingen. Resten av vegen må legges igjen etter anleggstiden.
Gondolbanen til Nedre Navervatn ønskes bevart som et kulturminne,
men også som ledd i framtidig atkomst til området.

Beiarn kommune krever at steintipper plasseres slik at de ikke
framtrer uakseptabelt skjemmende på natur og omgivelser og er
interessert i at steinmasser blir anvendt til både veg- og elvefor-
bygginger. Beiarn kommune hevder også at verksted som er planlagt
plassert sør for Stornes i P' vreBeiardal må plasseres og bygges
slik at det med fordel kan overtas og nyttes til f. eks. geitseter.

Nordland fylke er opptatt av at løsmasser mest mulig blir nyttet på
en positiv måte nå eller senere og at det f. eks. ved lagring av
masser også has for øyet en senere nyttig anvendelse av dem.

Når det gjelder varig nytte av midlertidige hjelpeanlegg inneholder
det generelle vilkår adgang til å gi pålegg om å planlegge disse
slik at de senere kan bli til varig nytte for almenheten forutsatt
at anlegget ikke påføres uforholdsmessige utgifter eller ulemper.
For at et slikt pålegg kan bli gitt, forutsettes det at det har
meldt seg interessenter som kan ta over ansvaret for hjelpeanlegg-
ene etter anleggsperioden med hensyn til drift og vedlikehold.

Når det gjelder varig utnyttelse av verksteder og lagerbygg som
oppføres for anlegget må kommunene ta initiativ for å skaffe et
konkret grunnlag for senere forhandlinger med Statskraftverkene.

Massetak og masseplassering med tildanning og opprydding er gjen-
stand for landskapsarkitektonisk vurdering ved Vassdragsdirektorat-
et. Det blir også vurdert bruk av massene til nytteformål. Direk-
toratet vil innhente nærmere uttalelse fra kommunene i den forbind-
else. Det samme gjelder planene for anleggsveger og Hovedstyret
finner det riktig ikke å gå nærmere inn på spørsmålet nå. Når det
imidlertid gjelder veg til Vegdalen og steinbruddet ved øvre Boli-
vatn vises til Statskraftverkenes kommentar som synes å imøtekomme
kommunen i vesentlig grad. Hovedstyret mener at Statskraftverkene
bør stå fritt i sin vurdering av hvorledes atkomsten til Nedre
Navervatn bør ordnes.

Veger mv. , post 10

Beiarn kommune har uttrykt interesse for å overta anleggsvegene
etter anleggsperiodens slutt i vedlikeholdt stand. Særlig nevnes
at kommunale bygdeveger som NVE nytter må bli overlevert i fylkes-
vegstandard og ferdig asfaltert. Fylket mener generelt at utbyg-
geren bør ruste opp et vegnett som nyttes under anleggstiden.
Etter det foreslåtte vilkår dekkes etter skjønn økte utgifter til
vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer mv. forår-
saket ved anleggets bruk av disse. Trafikken på vegen i Beiardalen
vil omfatte transport til anlegget av materialer og maskinelt
utstyr herunder utstyr til Trollberget kraftverk samt persontrafikk
til og fra anlegget. Ren anleggstrafikk i form av massetransporter
av betydning vil ikke finne sted. Det vil måtte bli foretatt for-
sterkninger av vegen, men noen alminnelig heving av vegstandarden
etter Vegvesenets normer for almen ferdsel finner en ikke grunn til
å betinge.
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Beiarn kommune forutsetter at eventuelle ferdselsulemper for skog-
bruket ved driften av kraftverkene blir avhj ulpet ved bygging og
drift av skogsveger etter skj ønnets bestemmelse.

Hovedstyret foreslår at spørsmålet i sin helhet henvises til skj øn-
net. Det samme gj elder advokat Geir Haugens krav om at det skal
sprenges ut nye trekkveger for rein ved Storglomvatn.

Lappefogden i Nordland krever at anleggsvegen i Beiardalen til
Trollberget og til tverrslag i dalen blir stengt for motorisert
trafikk etter anleggstiden av hensyn til reindriften i området.
Glomfj ord Jeger- og Fiskerforening krever at anleggsvegen til
Storglomvatn holdes åpen for alminnelig ferdsel etter anleggstiden.

Disse spørsmål bør etter Hovedstyrets mening på vanlig måte tas opp
for seg senere. Den generelle form på vilkåret gir anledning til
det.

Terskler mv. , post 11

Meløy kommune har bedt om at det etableres to eller tre terskler i
Fykandalen for å fremme fisket etter planer utarbeidet i NVE og i
samråd med DVF. Samtidig pekes det på at det av samme grunn bør
søkes etablert en minstevasstand i inntaket for overføringstunnelen
fra Fykanåga til Nedre Navervatn ( Synk I) .

DvF har også sett behov for fisketerskler i de berørte vassdrag.
Erosj onsproblemer av noe omfang er forutsett bare ved Bogvatn.

Det følges i NvE en vel etablert praksis med å vurdere, planlegge
og gj ennomføre tiltak i denne forbindelse. Det alminnelige vilkår
om terskel- og erosj onsproblemer som foreslås tatt med gir grunnlag
for den videre behandling av spørsmålet på vanlig måte.

Konsesj onskraft, post 17

Meløy kommune krever å få tildelt lovens totale kvantum konsesj ons-
kraft og mener det totale kraftforbruk innen kommunen må legges til
grunn ved denne vurdering. Konsesj onskraftens fordeling skj er som
egen sak og etter retningslinj er oppstillet av Departementet i
november 1981. Hovedstyret foreslår det vanlige vilkår oppstillet.

Fisk og vilt, post 18

Meløy kommune har framholdt at reguleringsinngrepene vil ramme
fisket og j aktutøvelsen hardt. Kommunen ber om at det avsettes et
årlig beløp på kr 75 000, - til opphj elp av fisk og j akt innen om-
rådet og dessuten at det utsettes 50 000 laksesmolt/sj ø- ørretsmolt
i vassdrag i Meløy. Fylket peker også på at støtte for å avhj elpe
skader som oppstår på vilt og fisk bør ytes. Forøvrig har DVF
avgitt et omfattende forslag til vilkår som dekker hele Saltfj ell/
Svartisprosj ektet. Hovedstyret har tatt ut det som spesielt har
referanse til de øvrige prosj ekter og henviser til tilsvarende post

innstillingen om disse.
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De generelle bestemmelser synes meget omfattende sett på bakgrunn
av de vurderinger av skader på fisk og vilt som DVF har gitt ut-
trykk for når det gjelder Stor-Glomfjord-utbyggingen. Hovedstyret
har imidlertid ikke foretatt noen innskrenkninger i forslaget i det
en går ut fra at praktiseringen blir avpasset etter den vurdering
som er foretatt. Hovedstyret kan imidlertid ikke se berettigelsen
i fisketrapp forbi dammen/kraftverket med fiskefeller mv. Dette
pkt II,f er derfor i sin helhet tatt ut i Hovedstyrets forslag.

Hovedstyret har fulgt DvF's forslag til årlig beløp til Meløy kom-
mune stort kr 20 000,- til opphjelp av fisket i kommunen indeks-
regulert med 10 års mellomrom.

Forurensning, post 19

Meløy kommune krever at hovedkloakken og renseanlegg i Glommenom-
rådet må bekostes av utbyggeren etter planer utarbeidet av kommun-
en. Forøvrig har SFT behandlet saken og gjort framlegg til vilkår.
SFT har her vurdert forholdene i de vassdrag sam blir berørt av
selve reguleringene og overføringene noe som gjør at Meløy kommunes
krav faller utenfor. Hovedstyret er enig i dette.

SFT's forslag omfatter også Langvatn og Rana elv nedenfor Rein-
fossen. Hovedstyret går ut fra at dette har sammenheng med over-
føringen av øvre Blakkåga/Bogvatn. Hovedstyret finner ikke grunn
til å forandre forslaget fra SFT forsåvidt, men har tatt ut plikten
til å slippe et par kortvarige flomvassføringer om sommeren i det
dette tas opp i innstillingen om Melfjordprosjektet.

uttalelsen om Beiarnprosjektet, jfr. egen innstilling fra Hoved-
styret om dette, har SFT foreslått vasslipping fra Tverråga bielv
til Beiarelva ca 13 km lenger nord enn Staupåga - som alternativ
til å ta Staupåga ut av Stor-Glomfjordprosjektet. Som nevnt foran
vil dette bety at produksjonstapet reduseres med ca 41 Gwh i middel
pr år og Hovedstyret anbefaler at vasslippingen fra Tverråga vel-
ges. Hovedstyret har derfor tatt ut av SFT's forslag den del som
gjelder krav til minstevassføringer i nedre del av Beiarelva og
henviser om dette til innstillingen om Beiarnprosjektet. Det
oppstilte forslag am minstevassføringer i Rana ved Reinfossen er
tatt inn i Hovedstyrets utkast til manøvreringsreglement for Nord-
Rana og Melfjordutbyggingene. Forslaget om adgang til revisjon av
manøvreringsreglementet etter 5 år er tatt inn som en bestemmelse i
dette.

Jordvatning, post 20

Beiarn kommune krever at en planlegger som Landbruksdepartementet
kan godta vurderer behovet for vatningsanlegg og planlegger slike
for skadelidende bruk - eventuelt som fellesanlegg - og at kost-
nadene bæres av NVE. Dette vedtak har bakgrunn i uttalelsen fra
det jord- og skogbrukssakkyndige utvalg som har vurdert søknadens
virk- ning på jord- og skogbruksforhold.

NvE har på forhånd gitt tilsagn om at et vilkår om vatningsanlegg
ville bli stillet opp. En har i den forbindelse hevdet at anlegg
av vatningsanlegg skulle skje ut fra skjønnets vurdering og betin-
ges opprettet dersom skjønnet fant at skade ville oppstå og forut-
satt at det også kunne bli gitt kompensasjon for merarbeid som
driften av anlegget ville medføre. Hovedstyret foreslår vilkår
samsvar med dette.
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Tiltak mot isulemper, post 21

Meløy kommune krever at det blir utredet klare tiltak for å mot-
virke uheldig islegging i Holandsfjorden og tilstøtende fjordområd-
er som følge av ferskvassutslippet fra Holandsfjord kraftverk. Det
kreves også vurdert dykket utløp fra kraftverket samt aktuelle til-
tak i form av isbryting. Kommunen krever videre opprettet et is-
fond på 8 mill kr til bruk for kompensering av skader og ulemper
for fisket og ferdsel på fjorden da dette er forhold som ikke er
erstatningsbetingende på vanlig måte ved skjønnet.

Fiskeridepartementet har stillet krav om nødvendig isbryting i de
amråder som måtte få forverrede isforhold samt am kompensasjon til
oppsitterne i de berørte områder for eventuelt tap av næringsgrunn-
lag.

Kraftverket er konstruert for utslipp på ca -5 m ): ikke dypvanns-
utslipp. Skadene er vurdert til ikke å stå i forhold til kostnad-
ene ved et slikt utslipp. Hovedstyret er etter de israpporter som
foreligger enig i dette. Det synes klart at isulempene på indre
del av Holandsfjorden innenfor Enganeset vil bli mindre enn før ved
at denne del av fjorden påregnes isfri. Utenfor Enganeset vil
isulempene sannsynligvis øke og her kan det være påkrevet med
tiltak. ')etskjer imidlertid en betydelig reduksjon av brakkvass-
laget ved passering av Enganeset anslagsvis til det halve av hva
det er innenfor neset.

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

Naturvitenskapelige undersøkelser. Post 22

Det nasjona1e kontaktutvalg har fremmet krav am bevilgninger til
fortsatte undersøkelser i fagene botanikk, ferskvannsbiologi,
terrestrisk zoologi og geofag. Generelt er det regnet med 1 år
undersøkelser før anleggsarbeidene settes i gang dog 3 år for
geofagene - og varierende antall år for etterundersøkelser, men en
regner hovedsakelig med 5 år for alle.

Kostnadsoverslaget av 21.12.83 er ikke eksakt, men ut fra nevnte
forutsetning blir det totale beløp for Saltfjell/Svartisprosjektene:

Botanikk ca




675 000 kr
Ferskvassbiologi ca 2 725 000 kr
Terrestrisk zoologi ca 3 600 000 kr
Geofag ca 1 400 000 kr




ca 8 400 000 kr

Det er ikke gitt slik forklaring at beløpet kan spesifiseres på de
enkelte prosjekter.

Hovedstyret har i innstillingen i Breheimensaken gitt uttrykk for
synspunkter på de omfattende krav til vitenskapelige undersøkelser
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som ble stillet der. Det er synspunkter som i vesentlig grad også
har gyldighet i Saltfjell/Svartissaken. Hovedstyret må ved krav
en slik størrelsesorden vurdere dem skjønnsmessig i likhet med
økonomiske ytelser som betinges til andre berørte interesser.

I Breheimensaken lød det opprinnelige krav til tilsvarende under-
søkelser på 10,5 mill kr for utbygging etter alt. B. I St.prp. nr
7 for 1983-84 er alt. D lagt til grunn og kravet ble redusert til 3
mill kr. Det er bevilget 2 mill kr.

Saltfjell/Svartissaken har Hovedstyret foreslått Saltdalselva
vernet. Nasjonalparken må også inneholde studiemuligheter som
bevares for ettertiden. Hovedstyret finner det rimelig at det sam-
let for alle gjenværende 4 prosjekter blir ytet 4 mill kr. En
foreslår at de fordeles likt på de 4 prosjekter ): 1 000 000,- på
hvert. En har imidlertid intet å innvende mot at kontaktutvalget
disponerer midlene på de enkelte prosjekter uavhengig av denne for-
deling dersom utvalget finner det riktig.

Merknader forøvrig


Meløy kommune har reist visse andre krav som etablering av samar-

beidsorgan mellom kommunen og utbygger under selve anleggsvirksom-
heten, støtte til skoleverket idet det ventes problemer med skole-
kapasitet i samme tidsram og mulighet for utnyttelse av kjølevatnet
fra Holandsfjord kraftverk. Hovedstyret finner at dette må delvis
tas opp direkte i drøftelse med utbygger og delvis med rette
myndighet sentralt, ): Kirke og undervisningsdepartementet når det
gjelder skolespørsmålet.

Plasseringen av driftssentralen for Saltfjell/Svartisverkene er det
ennå ikke tatt stilling til fra Statskraftverkenes side. Det er
ønske om å få en nærmere avklaring av omfanget på utbyggingen før
det blir tatt bestemmelse. Hovedstyret er enig i dette.

For så vidt angår planleggingstilskudd til kommunen viser Hoved-
styret til de generelle retningslinjer am slike tilskudd i forbind-
else med statsreguleringer gitt av Departementet.

Beiarn kommunes krav om fortrinnsrett for lokal arbeidskraft vises
til forhandlinger med Statskraftverkene eventuelt med utførende
entreprenør, men det er rimelig at det fra den side vises rimelig
imøtekommenhet.

Reindriftsinteressene blir så lite berørt ved Stor-Glomfjordutbygg-



ingen at Hovedstyret ikke finner grunn til å foreslå reindriftsfond
advokat Geir Haugen krever kr 50 000,- - eller årlige bidrag slik

Beiarn kommune er inne på.

Vurderingen av erstatning for skader og ulemper forøvrig og eventu-
elle tiltak herunder gjerdehold vises til erstatningsskjønnet.

Vedrørende utkastet til manøvreringsreglement bemerkes at skal
Stor-Glomfjordverkene få den store betydning i samkjøring med det
øvrige kraftforsyningssystem som beregningene forutsetter må manøv-
reringen av regulerings- og overføringsanleggene ikke pålegges
spesielle restriksjoner. Det er heller ikke reist innvendinger mot
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dette. Forslaget fra søkeren til reglement går ut på at elvestrek-
ningene Bogvatn nedre inntak Blakkåga ( Melfjordoverføringen) og
Fykanåga kan få øket flomvassføring. Storglomvatn- dammen utføres
med fast overløp slik at en får vasstandsstigning under flom noe
over HRV. Bogvatn kan få høyere flomvasstand enn i naturlig til-
stand.

Det foreligger ingen innvendinger mot søknaden på dette punkt.
Hovedstyret har heller ingen bemerkninger til dette, men flomøkning
i Blakkåga kan ikke tillates med mindre overføring til Austerdals-
vatn hindrer flomøkning i Røvassåga.

Behandlet i Hovedstyrets møter 26. januar, 24. februar, 22. mars,
14. mai og 22. juni 1984.

Sigmund Larsen

H. Sperstad

0427oKSL



Utkast til

Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av Fykanåga mv.

i forbindelse med bygging av Holandsfjord og Trollberget

kraftverker i Meløy og Beiarn kommuner




(Reguleringstid)

Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp

til alminnelig revisjon etter 50 år.




(Konses-irmsavgifteroq næringsfond)

For den øking av vi,sskraftensom innvinnes ved reguleringene skal

det betd_es følgende årlige avgifte£:

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

Til konsesjonsavgiftsfondene i de fyikes-, herreds- og bykommuner

som Kongen bestemmer kr 18,00 pr. nat. hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsinter-

valler som loven til enhver tid bestemmer.

For Trollberget og Holandsfjord kraftverker beregnes for en maga-

sinsum av inntil 1200 mill m3 økingen av vasskraften på grunnlag

av den øking av vassføringen som reguleringene antas å ville med-

føre utover den vassføring som har kunnet påregnes år om annet i



350 dager av året. Ved beregningen av økingen forutsettes det at

magasinene utnyttes på en slik måte at vassføringen i lavvass-

perioden blir så jevn som mulig.

For videre økning av magasinkapasiteten i Storglomvatn på 2230 mill m3

regnes den ytterligere kraftøkning å bli 165 000 nat. hk.

Hva som i hvert enkelt tilfelle skal anses som innvunnet øking av

vasskraften avgjøres med bindende virkning av Olje- og energi-

departementet.

Plikten til å betale disse avgifter inntrer etter hvert som den

innvunne vasskraft tas i bruk. Avgiften har samme pantesikkerhet

som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som

disse. Etter forfall svares 6% rente.

Når reguleringsbestemmelser er fastsatt, plikter reguleringsanlegg-

enes eier å innbetale til

Meløy kommune kr 10 000 000, -

Beiarn kommune kr 3 000 000, -

Rana kommune kr 1 000 000, -

som avsettes til næringsfond for kommunene. Konsesjonsavgifts-

midler og næringsfond danner ett og samme fond som etter nærmere

bestemmelse av kommunstyret skal anvendes til fremme av nærings-

livet i kommunen.

Vedtektene for fondene skal være undergitt godkjennelse av

Kommunaldepartementet.

3.

( Kontroll med betaling av avgift m.v. )

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kon-

troll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.

post 17 skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle

fastsettes av Olje- og energidepartementet.
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( Bruk av norske varer)

Reguleringsanleggenes eier skal ved bygging og drift av anleggene

fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like

gode, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all

mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen samt til en

pris som ikke med mer enn 10% overstiger den pris med tillagt toll,

som de kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom

forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som represen-

terer det største innenlandske arbeid og produserte materiale selv

om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell

10% - i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll og

pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25%

av den utenlandske varepris ( eksklusive toll) . I tilfelle av tvist

om dette avgjøres spørsmålet av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere fra reglene om bruk av

norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til de-

partementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leve-

ranse fra EFTA- land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i

samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse

land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne post betaler anleggenes

eier hver gang etter avgjørelse av Olje- og energidepartementet en

mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

5.

( Forsikring)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr

like fordelaktige betingelser som utenlandske. Olje- og energi-

departementet kan dispensere fra denne bestemmelse.
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(Helsetjeneste m.v.)

Reguleringsanleggenes eier er forpliktet til, når Sosialdepartemen-

tet forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet

bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til

legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og deres fa-

milier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeids-

ulykke i anleggstiden, kan anleggenes eier etter nærmere bestem-

melse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle

etterlatte en øyeblikkelig erstatning.




(Husrom for ansatte)

Reguleringsanleggenes eier er i nødvendig utstrekning forpliktet

til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å

skaffe arbeiderne og funksjonærene og deres familier sunt og til-

strekkelig husrom. Kommunaldepartementet kan gi nærmere bestem-

melser om dette.




(Forsamlingslokale, allmenndannende virksomhet m.v.)

Requleringsanleggenes eier plikter før arbeidet påbegynnes å sørge

for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den

øvrige befolkning som er knyttet til anleggene, eller, hvis Olje-

og energidepartementet måtte finne det mer hensiktsmessig og ikke

vesentlig dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling

av permanent forsamlingslokale, f.eks. samfunnshus.

Reguleringsanleggenes eier skal stille inntil kr. 200 000,- til

rådighet for allmenndannende virksomhet og geistlig betjening etter

Kirkedepartementets nærmere bestemmelse.
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9.

( Godkjenning av planer, tilsyn m.v. )

Godkjenning av planer og tilsyn ned utførelse og senere vedlikehold

og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt

NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

anleggenes eier.

Anleggenes eier plikter 5 legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet

detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kost-

nadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i

gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal

til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter anleggenes eier å plan-

legge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det

landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggs-

veger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Anleggenes eier plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og

andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt

forbindelse med denne post.

Anleggerens eier plikter å foreta en forsvarlig opprydding av an-

leggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at

vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere

blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten

uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE/Vass-

dragsdirektoratets samtykke.
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(Veger m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter å erstatte utgifter til vedlike-

hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis

disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet.

I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for re-

fusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved

skjønn på regulantens bekostning. Veger, bruer og kaier som anleg-

genes eier bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre

Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.




(Terskler m.v.)

de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige end-

ringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartement-

et pålegge anleggenes eier å bygge terskler (grunndammer), foreta

elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både pri-

vate og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget

samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE/

Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av

anleggenes eier.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller

oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil

inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggenes eier

å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene for-

bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjen-

nomføres så snart som mulig.
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(Rydding av reguleringssonen)

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfreds-

stillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som

praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryddingen må utføres på

snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom intet annet blir pålagt anleggenes eier, skal regulerings-

sonen holdes fri for trær og busker som er over 1,5 m høye, eller

har over 5 cm stammediameter målt 25 cm fra bakken. I rimelig grad

kan departementet pålegge ytterligere rydding.

Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den

ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i denne

posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført senest 2 år etter

første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden

for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt

NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

anleggenes eier.




(Naturforekomster, fornminner m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter i den utstrekning det kan skje

uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av

naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskape-

lige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets natur-

skjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unn-

gås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Reguleringsanleggenes eier skal videre i god tid på forhånd under-

søke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni

1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt,

og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum
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og/eller Riksantikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i

gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent,

skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkommende ingeniører eller ar-

beidsledere nødvendig underretning.




(Manøvreringsreglement m.v.)

Vasslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvrerings-

reglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skade-

lige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten

erstatning til anleggenes eier, men med plikt for denne til å er-

statte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de end-

ringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som NVE/Vassdragsdirektoratet godtar, skal

forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes

før reglementet er fastsatt.




(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Reguleringsanleggenes eier skal etter nærmere bestemmelse av Olje-

og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i

det offentliges interesse finnes påkrevet og stille det innvunne

materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vass-

standsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som eieren måtte la oppta i anledning av an-

leggene, skal sendes Norges geografiske oppmåling med opplysning om

hvordan målingene er utført.
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(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foran-

staltninger for sprengning i krigstilfelle uten at regulerings-

anleggenes eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de

herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til an-

leggene eller deres benyttelse. Reguleringsanleggenes eier må uten

godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigs-

øyemed.




(Konsesjonskraft)

Reguleringsanleggenes eier er torpliktet til å avgi til den eller

de kommuner, derunder også fylkeskommuner som departementet bestem-

mer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst. av den for

hvert varsfall j.nnvunreøking av kraften (beregnet som angitt i

post 2). Pålegget om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en

interessert tas opp til ny avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5.000 brukstimer

årlig. Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energidepartementets bestem-

melse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra led-

ningsnettet, hva enten ledningene tilhører reguleringsanleggenes

eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede

utgifter, bæres disse av den som uttar kraften, enten denne er sta-

ten eller en kommune.

Avbrytelse eller innskr nkning av leveringen som ikke skyldes vis

major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets sam-

tykke.

Kraften skal leveres t 1 vanlig pris i vedkommende forsynings-

eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen

slik pris, skal kraften leveres til selykostende. Hvis den pris som

således skal legges til grunn blfr ufornoldsmessig høy fordi bare

en mindre del av den kraft vassfallene kan gi er tatt i bruk, skal

kraften leveres til rimelig pris.
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Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang

kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den

brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist

om fordelingen avgjøres av depa rtementet. Oppsigelse av konsesjons-

kraft kan skje med 2 års varsel .

Eventuell avgivelse av overskyt ende kraftmengder i henhold til

endret pålegg etter 1. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft

blir ledig.

18.

( Fisk og vilt )

Reguleringsanleggenes eier plik ter å påse at han selv, hans kon-

traktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften

å gjøre, tar de nødvendige hens yn for å forebygge skader på vilt-

oq fiskebestandene som berøres av utbyggingen, overføringen og den

øvrige drift av anleggene. Her under skal eieren i rimelig grad

forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdrag-

ene, samt dekke utgiftene til nødvendig jakt- og fiskeoppsyn i

anleggstiden.

II

Reguleringsanleggenes eier plik ter etter nærmere bestemmelse av

Direktoratet for vilt og ferskv annsfisk:

å sette ut yngel og/eller settefisk ( herunder også smolt og

annen flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den

større1se og kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte

fastsettes,

å sørge for fangst av stamf isk og dekke alle utgifter med klek-

king, oppforing og transpor t,
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å bekoste tiltak i de vassdrag som berøres av utbyggingen for å

sikre oppgang og fremme fiske av f. eks. laks, sj øaure, sj ørøye

og innlandsfisk,

å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte

området,

å anordne sperregitter foran tappetunneler og utløpet av kraft-

stasj onene,

å bekoste vilt og fiskeribiologiske samt ferskvannsøkologiske

undersøkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i

fellesfinansiering av større biologiske undersøkelser som

omfatter de populasj oner som berøres av utbyggingene og regu-

leringene.

å foreta utfiskinger ( uttynninger) dersom reguleringene fører

til overbefolkning eller forverring av de naturlige forhold,

å bekoste instal1asj oner for å bedre vannkvaliteten dersom

reguleringen av et forsurnet vassdrag har medført, eller for-

ventes å medføre, en forverring av vannkvaliteten,

å bekoste målinger av gassovermeting i vassdrag, samt eventuelt

gj ennomføre tiltak å fj erne gassovermetinger.

III

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter reguleringsanleggenes

eier å innbetale et årlig beløp til Meløy kommune på kr. 20 000, - .

Beløpet skal indeksreguleres med 10 års mellomrom. Beløpet skal

nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret til opphj elp av

fiske i kommunen. Vedtekter for bruk av beløpet skal godkj ennes av

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.



IV

Reguleringsanleggenes eier plikter å bygge og drive et eget klek-

keri/oppdrettsanlegg, eller delta med partsinnskudd i et klekkeri/

oppdrettsanlegg for produksjon av yngel/settefisk/smolt dersom

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finner dette nødvendig.

V

Eventuell bygging av issperrer i vassdragene krever samtykke av

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

VI

Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår

skader som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes

konsesjonæren utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere

tiltak som departementet eller den dette bemyndiger bestemmer, så

fremt omkostningene står i rimelig forhold til det som derved

vinnes.

19.

(Forurensning m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter etter vedkommende departements

bestemmelse:

å betale merkostnadene, både til anlegg og drift, forbundet med

at det stilles særskilte krav til kloakkavløp, heri innbefattet

industri og søppeldeponi, som følge av regulering og/eller mer

omfattende tilknytning til felles kloakkrenseanlegg eller andre

tiltak i forbindelse med forurensning for all bebyggelse mv. i

Beiardalen og Gråtådalen, ved Langvann, langs Langvassåga og

Ranaelva nedenfor samløpet med Langvassåga.

12
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Hvilke tiltak som skal utføres og hvilke kostnader som skal

dekkes av reguleringsanleggenes eier, bestemmes på grunnlag av

behandling av utslippssøknad(er)A loakkeringsplan(er) for

Beiardalen og Gråtådalen, samt for Langvann-Rana området.

Hensikten med tiltakene vil primært være å redusere belastning-

en på Beiarelva, Gråtåga, Langvann, Langvassåga og nedre del av

Ranaelva.

A utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge

eller redusere virkning av forurensning som står i forbindelse

med utbyggingen.

- A bekoste overvåking av Langvann, Langvassåga, Ranaelva neden-

for samløpet med Langvassåga, Gråtåga og Beiarelva samt i Ho-

landsfjorden for å følge med i forurensningstilstanden i vass-

dragene og i Holandsfjorden i forbindelse med reguleringen og

som et grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere rensetil-

tak.

 

(Vatningsanlegg)

Reguleringsanleggenes eier plikter etter skjønnets bestemmelse å

anlegge vatningsanlegg samt å dekke merkostnaden forbundet med

driften av disse for å kompensere for tørkeskader som regulering-



ene og overføringene fører med seg for jordbrukseiendommer.

Skjønnet kan treffe bestemmelse om fellesanlegg.

 

(Tiltak mot isulemper)

Olje- og energidepartementet kan pålegge utbyggeren å bekoste

undersøkelser angående eventuelle endrede isforhold i Holandsfjord-

en som følge av reguleringen. Dersom det viser seg å være nødven-

dig, skal utbyggeren bekoste tiltak for å hindre isulemper dersom

utgiftene står i et rimelig forhold til det som vinnes. Omfanget av

tiltakene fastsettes ved avtale mellam havnemyndighetene og Stats-

kraftverkene. Oppnås ikke enighet, skal spørsmålet om tiltak av-

gjøres av skjønnet.



 

(Naturvitenskapelige undersøkelser)

Når reguleringsbestemmelser foreligger plikter regulerngsanleggets

eier å stille til disposisjon for Kultur- og vitenskapsdeparte-

mentet kr 1 000 000,- som sal nyttes til naturvitenskapelige

forhånds- og oppfølgingsundersøkelser i reguleringsområdene.

 

(Bruk av reguleringsvatn til annet formål)

Dersom det skulle være behov for å utnytte noe av reguleringsvatnet

til annet formål enn kraftproduksjon utover det enhver grunneier

til vassdraget normalt har rett til å bruke i henhold til vass-

dragslovens S§ 14 og 15, kan Olje og energidepartementet bestemme

at en del av reguleringsmagasinet skal stilles til disposisjon til

annet nærmere bestemt bruk. Brukere av denne del av magasinvolumet

betaler regulantens investeringsutgifter og driftsutgifter i for-

hold til det magasin de disponerer.




(Kontroll med overholde1se av vilkårene)

Reguleringsanleggenes eier underkaster seg de bestemmelser som til

enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til

kontro11 med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av regulerings-

anleggenes eier etter nærmere regler som fastsettes av departe-

mentet.
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25.

( Tinglysing)

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene

er beliggende. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et ut-

drag av bestemmelsene skal tinglyses som heftelse på de eiendommer

eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre for-

pliktelser.

15
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Utkast til
manøvreringsreglement

for regLiering av Storglomvatn, Bogvatn med overføringer

1.

Reguleringer

Nat. HRV LRV
vst opp kote ned kote
kote

Bogvatnet 661 0 661 36 625
Storglomvatnet 514 71 585 54 460

Overførtnger

Avløpene fra øvre Blakkåga Staupåga (17,1), Skredbekken
(0,4), Stornesbekken (1,2), Nevernesbekken (1,8), øvre Beiarelva
(6,6), Lappflyttarelva (6,8), Trollbergdalsbreen (4,2) og Skjelå-
tindbreen (4,6), tilsammen 104,9 km2 nedbørfelt, overføres til
tilløpstunnel for Trollberget kraftstasjon og kan lagres i Bogvatn-
et.

Avløpene fra Bogvatnet (37,0), Hanspolsabreen (4,1), Vegdalselva
(16,6), øvre Gråtåga (28,5), og avløpene under a, tilsammen
191,1 km2 nedbørfelt, overføres til Storglomvatnet.

Avløpene fra Fonndalsbreen (8,7), to bekker nord for Fonndalsbreen
(3,7 + 1,2), bekk nord for Engabreen (1,1), Litlebreen (2,6), to
bekker nord for Litlebreen (1,0 + 0,6), fire bekker i Dimdalen (1,2
+ 2,0 + 0,5 + 5,3), seks bekker på sørsiden av indre Nordfjord (0,3
+ 5,7 + 3,5 + 2,5 + 0,9 + 0,8), Storjordelva (2,1), vann kote 821
(4,6), vann kote 771 (1,7), vann kote 714 (6,2), og vann kote 616

(1,8), tilsammen 58,0 km2 nedbørfelt, overføres til tilløpstun-
nelen for Holandsfjord kraftstasjon og kan lagres i Storglomvatnet.

Tilløpet til Tærskaldvatn (26,0 km2) overføres til Storglomvatn.



 

Det skal ved manøvreringen has for øye at de naturlige flom-
vassføringer så vidt mulig ikke økes.

Tilførsel av avløpet fra Hanspolsåga, Vegdalselva og Çvre Gråtåga
tilsammen 49,2 km2 til Storglomvatn kan øke flomnen i Fykanåga.
Avløpet fra Skjeåtindbreen, Trollbergdalsbreen, Lappfyttarelva og
Vvre Beiarelva tilsammen 22,2 km2 kan øke flommen i Blakkåga.

Manøvreringsreglementet kan tas opp til revisjon etter en driftstid
på kraftverkene på 5 år.

Forøvrig kan manøvreringen foregå etter Trollberget og Holandsfjord

kraftverkers behov.




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

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Der-
som det forlanges, observeres og noteres regnmengder, bemperatur
m.v. Protokollen oppbevares ved Holandsfjord kraftstasjon.




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




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

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

til manøvreringsreglement for

Glomfjord kraftverk

1.

Reguleringer

Nat. HRV LRV
vst opp kote ned kote
kote m m

øvre Navervatn 542,5 2,44 544,94 2,46 540,04
Nedre Navervatn 458,5 9,86 468,36 -6,04 464,54

Høydene er angitt i NGO's Normal null 1954.

Overføringer

Tilløpet til Sandvatn i Sundsfjordelv - 3,5 km2 - overføres til
øvre Navervatn. Avløpet fra nedbørfeltet i Fykanåga mellom utløp
Storglomvatn og Synk I overføres til Nedre Navervatn.




Det skal ved manevrerinnhas for øyet at de naturlige
flomvassføringer såvidt mulig ikke økes.

Forøvrig kan vasslippingen foregå etter Glomfjord kraftverks behov.




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

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Der-
som det forlanges, observeres og noteres regnmengder, temperatur
m.v. Protokollen oppbevares ved Glomfjord kraftstasjon.



4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som til-
settes av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,

s.

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

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