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Direktoratet for statskraftverkene
Kraftutbyggging i Sa1tfjell/Svartisområdet
Verneplan. Samlet vurderin9
Direktoratet for statskraftverkene har søkt om fastsettelse av reguleringsbestemmelser for følgende fem prosjekter:
Stor-Glomfjordutbyggingen
Beiarnutbyggingen
Saltdalutbyggingen
Melfjordutbyggingen
Nord-Ranautbyggingen.
Hovedstyret fremmer nå innstilling am samtlige av disse prosjekter,
men i form av enkeltinnstillinger om hvert prosjekt. Disse følger
vedlagt. De enkelte innstillinger er resultatet av den samlede
vurdering som legges fram i det følgende.

• /-

Denne innstilling bygger på "utkast til verneplan, Saltfjell-Svartisen" av mars 1982 i det følgende kalt Verneplanutkastet utarbeidet
av Fylkesmannen i Nordland, på de uttalelser som er innkommet i
forbindelse med Statskraftverkenes ovennevnte søknad samt på "Saltfjell-Svartisutvalget", innstilling av mai 1978.
Når det gjelder Verneplanutkastet følger dette vedlagt og Hovedstyret viser til den samlede framstilling der. Nedenfor er i hovedtrekk gitt sammendrag av det vesentlige av de uttalelser som kan
sies å inneholde synspunkter på kraftutbygging kontra vern. Når
det gjelder Nordland fylkes behandling av Verneplanutkastet, siteres framlegget i sin helhet:
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Fylkestingsforhandlinger datert 6.1.1983, sak nr. 3/83 lyder slik:

Innledning.

Svartisen,
behandling
Utkastet

i Nordland

disse to bruksformer.

I. "SALTFJELLET

-

interesser

For mer detaljerte
lag den bygger

til de rapporter

beskrivelser

I vedlegg

over

til grunn

for den

følger begge

til vedtak.

til verneplan"

kulturhistoriske

verdier

og

og reindrift."

av verneplanen,

og konsekvensvurderinger
fundamentet

det verdigrunn-

verdier

dokumenterte

2 vil en videre

av og som har utgjort

planutkast.

kommentarer)

fellesdiskusjon

til friluftsliv

på, og områdets

disse to vedlegg.
syntese

Utkast

naturverdier,

knyttet

et

følger:

SVARTISEN,

2. "Dokumenterte

bli et enten

utarbeidet

Det er derfor

før innstilling

kapittel

som egne hefter

om bruken

og som legges

Denne

arealdisponering.

saker.

fram som to separate

(fylkesrådmannens

som er foretatt

saker som avsluttende
Vedlagt

legges

vil en avgjørelse

felles diskusjonskapittel

om vann-

konsesjonssøknader

for NVE's

For de fleste delområder

de avveininger

for

saken

herved

fremmes

hos berørte

fylkesting.

i samme område

kraftutbygging

eller mellom

fylket,

innen

parter

til verneplan

foreslåtte

1982, har vært til høring

datert mars/mai

og interesserte

for Saltfjellet-

til verneplan

utkast

Etter at fylkesmannens

henvises

til

finne referansene

som dette vedlegg

i fylkesmannens

er en

verne-

for natur-'og

landsplan

nasjonalpark

Etter at Hardangervidda

seg i områdets

grunner

1973, ble det bestemt

fattende
nader,
Også

Direktoratet

år startet

Samme

skulle

og verneverdier
helhetsvurdering.
et om-

for Statskraftverkene

ut i konsesjonssøk-

som munnet

planleggingsarbeide

datert mai 1978.
la fram sin innstilling

Saltfjell-Svartisutvalget

1978. Dette utvalg

og Nord-Helgeland

areal-

og ressursbruken

utvalgets
(sak

innstilling

plan for

Saltfjell-Svartisområdet.

fylkesting

ved behandlingen

tilrådde

i 1979 blant

annet

av

om område-

følgende

24/79):

av Saltfjellet

"Etablering
de sentrale
av parken

Endelig

og nærmere

områder

avgjørelse

grenseoppgang

av konsesjonssøknadene

som minst

nasjonalpark

deler av Saltfjellet,

innstillingen.

Dessuten

å utarbeide

med mandat
i

i Nordland

Flertallet

i mai

i 1971 av regionplanrådene

var oppnevnt

Salten

vern

bruks-

foreta en mer forsvarlig

og dermed

samlet,

i

i form av konsesjonsbehandling.

områdets

kunne en få vurdert

Dermed

I for vassdrag

at Saltfjell-Svartisområdet

en totalvurdering

underlegges

store vannkraftressurser.

av verneplan

behandling

Stortingets

Under

av

ikke

i Saltfjellet-Svartisen

til at vernespørsmålet

er avklart,

i

ble opprettet

16 områdene.

totalt

Årsaken

wT-

som gjenstår

1981, er det bare Saltfjell-Svartisområdet
disse

Her inngikk

som et av de 14 nye forosltte

SaltfjeJ_1-Svarti5omrdot
råder.

i Norge.

nasjonalparker

omfatter

vist på kart 4 i utvalgsom eventuell
utstår

utvidelse

til behandlingen

om vannkraftutbygging

i nærliggende

er sluttført."

tilrådde

fylkestinget

opprettelsen

av flere landskaps-

vernområder og naturreservater i områdene rundt nasjonalparken.
Fylkestinget
med kommunene

anmodet

samtidig

Miljøverndepartementet

og med eventuell

bistand

om - sammen

fra fylkeskommunens

administrasjon, å besørge utarbeidet og iverksatt ovennevnte
verneplaner.

6

for separat

har ikke hjemmel

Naturvernloven

vern av vass-

drag, men Stortinget har ved noen anledninger gjort vedtak
av vassdrag

om sikring

3,

VERNEVERDIER

SALTFJELL-SVARTISENS
OG INTERNASJONAL

jakt

Det gjelder
bærplukking

fiske,

spesielle

friluftsaktiviteter

grotting.

Deler

Saltfjellet-

fjellvandring,
og andre mer
og

lett fra vei og

sentrale

større deler av de

mens

NASJONAL

som f.eks. brevandring

nås relativt

av området

bruker

befolkning

som friluftsområde.

(småvilt/storvilt),

jernbane

SETT I REGIONAL,

SAMMENHENG.

deler av Nordlands

Betydelige
Svartisen

mot kraftutbygging.

områder

er

mer avsides.
Blant

de

områdets

lakselver
verdier

økonomiske
gyte-

i fjellet

tilgrensende

nye anleggsveier

i dag i en særstilling
for de sentrale
levelsesrikt

Flere

deler av området

av de enkelte

grad har ført den meka-

uberørthet.

og varierte

for fotferdsel.

verdifullt

og opp-

har flere oppmerkede

åpne for almen benyttelse.
har lokal interesse.

flora,

som gir grunn-

godt næringsgrunnlag

fisk og ikke minst et rikt og variert
vilt.

med

er der-

Særlig må nevnes de gode produksjonsområder

jaktbart

Kombinert

naturverdier

særlig

Området

verneverdier

lag for en rik og variert

annet en

står Saltfjell-Svartisområdet

angående

stier og foreningshytter

av

som i dag er ut-

fjell med blant

som i økende

landskapskvaliteter

ferdsel

i mekanisert

i de inngrep

niserte ferdsel inn i fjellene,

store

at ca. 90 % av elvenes

det seg om en kombinasjon

Med bakgrunn

ført i Saltfjellets
rekke

for fjord- og

en betingelse

kan i dag skilles

Ofte dreier

og fotferdsel.
former.

er deres

lakselver,

tas i sjøen og ca. 10 % i elvene.

lakseproduksjon
Ferdselen

og

de rekreasjons-

som er tilknyttet

laks. En regner

etter

står

fra vei/jernbane

Foruten

sentralt.

og produksjonsområder

sjøfiske

disse

objekt

lett tilgjengelige

dyreliv

for

inklusivt
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Av fylkesvise

verneplaner

for spesielle

naturt,:per, er

forslaget til myrplan for Nordland fylke for tiden til
politisk behandling mens et utkast til verneplan for ornitologisk-viktige våtmarksområder er under utarbeidelse.
4.2 Vassdragsvern:

Av vassdrag/delvassdrag som er sikret i en eller annen
form har vi tre hovedgrupper:
Vassdrag/delvassdrag som inngår i områder vernet etter
naturvernloven:
Gruppen inneholder de delvassdrag som ligger innen Rago
og Børgefjell nasjonalparker og som dermed automatisk
er underlagt nasjonalparkenes vernebestemmelser. Nevnte
områder består stort sett av høyfjell og følgelig er
det vassdragenes øvre deler som dermed er sikret. Av
denne gruppe vassdrag er delvassdraget i Rago nasjonalpark funnet økonomisk utbyggbart med et potensiale på
ca. 100 GWh midlere årsprod.
Vassdrag sikret mot kraftutbygging:
Ved Stortingets vedtak av verneplan I og verneplan II
for vassdrag (St.prp. nr. 4 1972-73 og St.prp. nr, 77
1979-80) ble en del vassdrag varig sikret mot kraftutbygging. For Nordlands vedkommende ble resultatet i
vernesammenheng dårlig. Kun små vassdrag med dårlig
dokumenterte verneverdier kom med. To av Nordlands i
alt 11 vassdrag sikret mot krafutbygging, har utnyttbart kraftpotensiale på tilsammen 109 GWH. (Herring/Fustavassdraget (Vefsn) og Skuorta-Willumsvatn (Fauske)).
Da de resterende 9 vassdrag har null økonomisk utnyttbart
kraftpotensial er disse vassdrag kun "sikret" mot en uaktuell type inngrep. Der finnes ingen lovhjemler eller direktiver for å stoppe andre ellers lovlige inngrep i tilknytning til disse vassdrag. Kun henstillinger om å fare varsomt fram er gitt
henstillinger som i praksis har vist
seg vanskelig å etterkomme.
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c)

10 års vernede

vassdrag:

-

Undt2r

JV

vassdrag

unntatt

Denne perioden

vassdrag

foreligge.

I Nordland

kartlegging

verneperioden

består

(Rana), Valnesvassdraget

noen vass10-års

i 1985. Innen

av disse vassdrag

denne gruppen

Lomsdalsvassdraget

av

Under Stortingets

". For samtlige

en samlet vurdering

(Bindal),

Tilsammen

til bedre

II, ble ytterligere

opphører

noüii

i en 10-års periode.

verdier.

"10-års gruppen

da forventes

elva

forskjellige

av verneplan

drag tilført
vernede

fra kraftutbygging

skulle brukes

disse vassdrags
behandling

ve_fneplan 1 for vabscirag ble

av: Terråk-

(Brønnøy),

Langvatnet

(Bodø) og Elvegårdselva

har disse et utbyggingspotensiale

å

(Narvik).

på ca. 562

GWh.
Vurdert
kommet

ut fra vassdragsvern
forskjellig

har de ulike

ut. For å illustrere

med en sammenligning

mellom

landets

deler

av landet

dette tas her

tre store vannkraft-

ressursfylker,våre nabofylkerog landsgjennomsnittet.Tabellen er ajourført pr. 1.januar
Tabell

1981 og bygger

1 Vannkraftressursenes
pr. 1.januar

fordeling

1981 i GWh/år

økonomisk
utnyttbart

Område

på NVE's materiale.
i en del fylker

(NVE).

Varig
vernet

10-års
vernet

Varig og
10-års
vernet i

---.Norge

167.201

11.438

12.125

14,1

1.331

24,2

Hordaland

21,395

3.839

.
_.

Sogn og Fjordane

20.834

266

2.937

15,4

Nordland

22.403

209

562

3,4

Nord-Trøndelag

5.140

119

1.433

30,2

Troms

4.685

1.132

673

38,5

Finnmark

2.690

632

193

30,7

..___
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5.

KORT RESSUMË

AV VERNEPLANUTKASTET.

5.1 Konkret
Utkast

hva er foreslått:

til verneplan

opprettelse

for Saltfjellet-Svartisen

uv en nasjonalpark

landskapsvernområder,
større,
unntas

uregulert

A)

og at Saltdalsvassdraget

kraftutbygging

ransevassdrag

alternativ),

(fire

og forholdsvis

lite påvirket

og får status

serte alternativer

(AI, AII og AIII).

menterte

hensyn

tilnærmet

med bakgrunn

naturverdier,

disjonelle

tre reduserte
direkte

sjonsseknad.
betydelige
tilpasset

kulturverdier

f.eks.

i mindre

doku-

grad tatt

fremmet

de områder
mellom

De

som en

store vannkraftressur-

gjenno-m NVE-Statskraftverkenes

kraftmengder

tra-

kraftutbygging.

er derimot

av områdets

Alternativene

konfliktnivå

Det er

og områdets

og har bare

alternativer

ser konkretisert

Primærforslaget

et idealforslag.

interesser,

konsekvens

(A) og tre redu-

i Saltfjell-Svartisens

brukerverdier

til andre

vassdrag

nas2onalEark;
et primærforslag

utarbeidet

som et

Nordland.

Her er det fremmet

er med få unntak

fire

som type- og refe-

for Saltfjell-området/midtre

Saltfellet-Svartisen

foreslår

er forsekt

kan-bygges

lagt

kraftutbygging

inn der hvor

ut. Samtidig

av primærforslaget

konse-

er de

hvor det totale

og andre interesser

synes minst.
De reduserte

alternativ

er fra naturvernets

svekkede

alternativ

i fcrhold

verdier.

Det minste

alternativ,

vurdert

som et minimumsforslag

isen nasjonalpark
av områdets

breens

AIII,
dersom

skal inneholde

totale

natur-

er i verneplanen
Saltfjellet-Svart-

de fleste

hovedtyper

naturforhold.

I alle alternativer
verneverdier

til områdets

side kiart

er

umiddelbare

er de områder

der mange

konsentrert

og deler

nærområder,

vurdert

høgprioriterte

av Svartisen
som kjernen

og

i

nasjonalparken.
De fire alternativer

er hPnholcIsvis 2.250 km2, 2.220 km2
2.065 km" og 1.840 km,2
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F)

Saltdalsvassdraget
I dette

ligger

og andre

som type- og referansevassdrag.

større

tekniske

inngrep

grad vil endre

vesentlig

unntas

at Saltdalsvassdraget

og forurensninger

vassdragets

karakter.

er

mål for et type- og referanseobiekt
upåvirket

tilstand.

en umulighet
ningene

Dette er i dagens

og det realistiske

minst mulig.

Mindre

som elveforebygging

endret

vannføring

en må unngå.
etc.,

et slikt stort vass-

som type- og referansevassdrag.

lertid bør kunne tillates

og ikke tillates

er for tiden under bredere

vassdrag,

tilnærmet

mot dyrket mark,

ikke i særlig grad redusere

drags verdi

det

Det er i første rekke betydelige

og kunstig

behøver

Det ideelle

å beholde
samfunn

som

mål blir å gjøre påvirk-

forurensninger
inngrep

kraftutbygg-ing

Hva som imidmed et slikt

vurdering

i Miljevern-

departementet.

5.2 Saltfjell-Svartisutvalgets

om områdevern.

(SSU), opprettet

Saltfjell-Svartisutvalget
i bygningsloven

forslag

og med medlemmer

regionplanråd,

fikk mandat.til

retningslinjer

for areal-

i 1971

med hjemmel

fra Nord-Helgeland

å utrede

og Salten

målsetting

og hoved-

og ressursdisponeringen

i Saltfjell-

Svartisområdet.
Angående

rette

områdevern

gikk flertallet

en nasjonalpark

fjellet

som

som omfattet

til fylkesmannens

Svartisen

og dens umiddelbare

deler av dalferene

Det henvises

alterntiv

Stormdalen,

Tespdalen

av Salt-

D.v.s.

at

og heller

ikke nedre

og Bjøllådalen

meLl

flertallsforslag.
forøvrig

til kap. 16 i vedlagte
nærmere

Av SSU's

vern

øvri_ge

forslag

verneplanutkastet

til

er østerdalen

i myrplanen

Fiskvatnområdet
undersøkelser

deler

AIII var ikke deler av

nærområder

Plan der SSU's verneforslag

et delomrde

de sentrale

inn for å corr:-

ikke var med i NVE's konsesjonssøknad.

i forhold

i utvalgets

i utvalget

som

ikke

faller

sammen

i Skjerstad/Saltdal

og Junkerdalsvassdraget
i Samlet

til vrn2-

er kommentert.

for Nordland.

og vurdering

utkast

med

med som

Arstadvatn-Segivatn- _
er underlagt breder,:

plan

for forvaltning

av

15

6.

FORHOLDET

6.1

TIL ANDRE pRUKERINTERESSFR.

For.holdet

Foruten

omsøkte

det

verneplanens

vern

båndlegger

Tabell

til

NVE's

konsesjonssoknad.

kraftmengder

gir

forskjellige

tabell

2 en oversikt

vernealternativer

over

og område-

av kraftproduksjon.

2: Antall

GWh (midlere

årsprod.)

ved

verne-

B

C

CI

D

-

-

-

-

båndlagt

forslagene.

Prosjekt

Søknad
G4Vh

A

AI

Beiarn

452

-

-

Melfjord

692

304''

Nord-Rana

1049

Saltdal

-

819

Stor-Glomfj.

1326

819

Mi-d1.årsprod.

4096

2172

*)

I tallene
er
øvre Blakkåga

93*

1049 1049

577

III

t
_

93 -:-74*

-

1049 1049

-

-

-

-

577
-

-

-

_.
1 47

-

577

30**

30**

147

-

534

534

1961*1676*1509*

inkludert

vil
i Melfjordprosjektet

AII

30** 30**

-

-

_

(fratrukket)

74 GWh som Bogvatnet/
kunne gi i kraftproduksjon
ved inntak
(Storvatngreina),
samt i størrelses

orden 200 GWH ved Flatisvatngreina
**) Forutsetter

overførttil Stw-7atngre.'_
kan overføres, men jJ:ke

at Austerdalsvatn

reguleres.
Tabell

3: Produksjonspotensialet

i en rekke

delfelter

i antall

GWh

(midlere

i Saltfjellet/Svartisen.

MIDLERE ÅPSPROD.

PROSJEKT
Svangstjernbekken

Saltdal

11

Dypenåga/Storsteinbekken

Saltdal

84

Lenselva/Kjemåvatn

Saltdal

Gåsvatna/Kvitbergvatn

Beiarn

54

Beiarn

398

Beiarprosj.±

Gåsvatna/
Kvitbergvatn

årsprod)--

'

482

Forts.
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PROSJEKT

DELFELT
Blakkåga

MIDLERE

(inkl. Brundalselv)Melfjord

137

Brundalselva

Melfjord

13

Vardogasjokka

Melfjord

7

G1omda1selva/Knabbåga

Melfjord

9

Flatisvatngreina
(etter NVE's søknad)

Melfjord

367

Melfjord

200

overfø.:t

Flatisvatngreina
i Storvatngreina

325

(NVE's søkn.)Melfjord

Storvatngreina

+ FlatisStorvatngreina
vatngreinas vatn

Melfjord

525

Stor-Glomfjord

148

Gråtåda1/Vegda1

Stor-Glomfjord

147

Bogvatn/øvre

Stor-Glomfjord

312

Stor-Glomfjord

144

Stor-Glomfjord

285

øvre

Beiardal

Blakkåga

Engabreen
Holandsfj.
Takrenne
(inkl. Engabreen)

sør

Bogvatnet overført,
ikke regulert

men

Hele

Stor-Glomfjord

Nord-Rana
Bjøl1ånes

F1omiaftverk,

Tabell

4: Mulig

ca:300

Nord-Rana

1049

Nord-Rana

ca.

kraftproduksjon

forskjellige
og

ÅRSPROF

i GWh

kombinasjoner

(midlere

400

årsprod.)

ved

av nasjonalparkalternativer

landskapsvernområder.

Landskapsvernområder

B, E

B, C, E

B, C, D,

Q.)
rH

-

1924

1870

1293

1263

1116

AI

2135

2081

1504

1474

1327

AlI

2420

2366

1789

1759

1612

AIII

2587

2533

1956

1926

1779

c.T)
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Med hensyn

til kraftProduksjon

i alle .alternativer
Disse

i de evrige

av nasjonalparken,

er øvre Beiardalen,

delfelt

Brundalen, Nord-Eanaprosjektet
Kort

ressumé

delprosjekt

delfet

henvises

Bogvatnet/øvre

og Nord-Ranas

for vernet

dersom

til tab. 3.
Blakkåga,

flomkraftverk.

av skadevirkninger/begrensninger
vil medføre

som inn:

de ulike prosjekt/

de blir utbygd:

Saltdalsprosjektet:
Svangstj.ernbekken er planlagt
St0di

naturreservat.

overført

Reservatet

vern med vernebestemmelser

nordover

er vernet

etter

som ikke tillater

gjennom

Semska-

lov om natur-

inngrep

av slik

karakter.

Dypenåga/Storsteinbekken. Løsmassene
tilknyttet

Dypendalen

stor

for

verdi

det

er særlig

løsmasser/vatn

teten

dersom

oppherer

Dypendalen

arealer

Dypenåga

viltområder

De kvartærgeologiske

Addjekelva

reduseres

uegnet

eller

tilnærmet

av Kjemåvatnets

verdier

særlig

del av

verneomdet.
sin rekr3-

omliggende

ned. Reindriften

skog-

vanske-

tilknyttet

deler av det blir realisert,

Nordland.

Ful

vil også gjøre opprettelsen

skapsvernområde

En betydelig

er

som et type- og referansevassdrag

for Saltfjellregionen/midtre
dalsprosjektet

Noe av aktivi-

sterkt.

Saltdalsprosjektet

Saltdalsvassdraget

aktivt.

mister

demmes

liggjøres.

Dersom

og er av særlig

inngå i det foreslåtte

Det mest vesentlige

og viktige

avsetningr)

landskapsvernomrde

overføres.

Kjemåvatnet

Lønselva/Kj.emvatnet.

sjonsverdi.

godt utviklet

er delvis

vil da ikke kunne

kvartære

Saltfjellet

foreslåtte

(B). Forholdet

(de

realisering

av salt-

av Saltfjellet

land-

uaktuelt.

Beiarnprosjektet:
Gåsvatna/Kvitbergvatn.

Negative

(grotter),

fiskeproduksjon,

og dyreliv

og reindrift.

Landskapsvernområde

E vil

effekter

friluftsliv,

være

uaktuelt.

vil oppstå

for geologi

ferskvannshiologi,

fugle-
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Dersom

Beiarnprosjektet

Beiarvassdraget

eller

uegnet

deler av det blir realisert,

som et type- og referansevassdrag

Saltfjellregionen/midtre

er
for

Nordland.

Melfjordprosjektet:
Blakka.

Ved overføring

delvassdrag,
miste

vil Blakkåga

og en naturlig

mye av sin verdi.

som et større brepåvirket

bestanddel

av Svartisens

nærområder

De deler av elva som eventue1t

kan ikke tas med i nasjonalparken.
deler vi.l gi nasjonalparken

Overføring

en uheldig

overføres

av elvas

arrondering

nedre

i dette om-

rådet.
Brundalselva.

Dersom

tiske verdi.

Blant

Austerdalsvatnet.
være til skade
stå dersom
morenen

overført

mister

annet tørrlegges

Brundalen

en ca. 50 meter

Selve overføringen

for områdets

vatnet

Skadene

Sterre

utrasinger

med delvis

forventes

av vatnet

verdier.

reguleres.

mye av sin estehøg foss.

anses

ikke å

forventes

ødeleggelse

å opp-

av Austerdalsav morenens

verdi-

fulle vegetasjon.
Clomdalselva/Knabbåga.
dalsvatnets
Knabbåga
tapping

For .å beholde

underjordiske

nødvendig.
av brevann

Ved naturlig

utløp,

verdiene

er vatnet

Da er det samtidig
gjennom

avrenning

på å sikre en viss minstevannføring

Glom-

fra Glomdalselva

en forutsetning

Glomdalsvatnet

vil Glomdalselva

tilknyttet

ikke finner
og Knabbåga

og

at flomsted.

være med

i Langvassdeltaet.

Ved regulering

av Austerdalsvatnet

og overføring

elva/Knabbåga,

kan ikke landskapsvernområde

av Glomdals-

C eller

CI

opp-

rettes.
Ved overføringer
åga innfår,

av vatn østfra

vil verdien

seres. Dette gjelder
annet ei grotte
steinsformer).
naturlige
nordvest

tilknyttet

særlig

i begynnelsen
Overføringene

vannføringer

til Storvatnet,

for Glomdalsvatnet.

selve Glomåga

de aktive

sterkt

karstdannelser

av sin utvikling
kan også komme

i de større

der også Glom-

grottesystemer

(blant

og andre

til å endre
vest

redu-

kalkde
og
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i Rødøy)

(Nordfjord

til å få kyststrekning

for muligheten

samtidig

Det stegges

gå tapt.

(Flatisvalnet)

Bjernefossvatnet

tilknttet

verdiene

vil verne-

av Flatisvatngreina

Ved utbygging

Flatisvatngreina.

med i nasjonalparken.

Stor-Glomfjordprosjektet:
øvre Beiardalen.

mellom

prosesser

vil opphere.

løsmasser

og dalsidens

vatnet

de aktive

gjennom

Landskapsendringene

i dalens vestside.

verneverdier

(geomorfologiske)

de geologiske

vil ødelegge

rundt øvre Beiardalen

Takrenneprosjektet

Delprosjektet vil få negative effekter for småvilt/storvilt.
øvre Beiardalen må utgå av nasjonalparken.
landskapsvernområde

av Gråtådalen

rettelse

(D). (Jfr. også
som type- og

er sagt om Beiarvassdraget

det som tidligere

opp-

vil forhindre

av vatnet

Fraføring

Gråtådalen/Vegdalen.

referansevassdrag.)
Blakkåga.

Bogvatnet/øvre

tidsregning

ungt vatn i geologisk

henvises

Blakkåga

Angående

måtte

vil nasjonalparken
Dette betyr

at parken

umiddelbare

nærområder.

en svært uheldig

elve-)

går tapt ved regulering.

til dens omtale

av dette delfelt,

ser. Ved tappingen

verdi.

av Engabreen

Botaniske

og Hindscyra

tilknyttet

geologiske

De aktive

forstyrres.

verdier

opphører.

vil

(brevatn/

og dets glasifluviale/fluviale

Dimdalen

tilknyttet

av nasjonalparkens

og dens
side sw-1

anses fra naturvernets

Dette

bli ødelagt.

Helgelandsbukken

øst for Blakkådalen.

ha-vestgrense

reduksjon

bre/elv

prosesser

under Melfjord-

ikke får med deler av Svartisen

Holandsfi.ord

komplekset

som et relativt

verneverdi

Ved regulering/overføringer

prosjektet.

Takrenne

Bogvatnets

prosesser

Nordvestre

del ev

må utgå av nasjonalparken.

Svartisen

Nord-Ranaprosjektet.
Neddemmingen

Stormdalen.
en tilnærmet
verdier

total rasering

angående

biologi,
historiske

(7,2 km2) i Stormdalen
av dalens

planteproduksjon

fugleliv,
verdier

vil medføre

verneverdier.

og plantemancifold,

viltbiologi

og friluftsliv.

blir sterkt

redusert.

Det gjeider
fiske-

Også de kultur-
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Nord-Ranas

restfelt
f=1,:lgt

demmingen
skadelig

"elvekraftverk").
ne(lcnfor inntne.

(35 meter

heg dam)

for storviltet.

viktigste

kjerneområde

(Skadevirkningene,
mer utfyllende

Tespa og Bjøllåga

blir

Anleggsyeir-n og ='

i Bjellådalen

En betydelig

anses

-

som særlig

del av nasjonalparkens

må utgå av parken.

også utover

beskrevet

forholdet

til verneplanen,

i kap. 3.1 i saksforelegget

er

til NVE's

konsesjonssøknad.)
6.2 Forholdet

til militære

Det har av forsvaret

interesser.

i lengre

tid vært arbeidet

et hovedskytefelt/skoleskytefelt

i Nordland.

side er det Bjøllådal/Bolna-området
som det mest aktuelle

alternativ.

klart

til uttrykk

tidlig

fylkeskommune,
Under

innstilling
følgende

(sak 24-1979),

Dette

syn kom også
Nordland

og Forsvaret.

av Saltfjell/Svartisutvalgets
gjorde

et enstemmig

fylkesting

vedtak:

"Fylkestinget

finner

i likhet med Saltfjell/Svartisutvalget

ikke å kunne tilrå etablering
i Bolna området.

ing med de berørte
Forsvaret

utredes
parter

har imidlertid

lig/politisk

vurdering.

hevder

andre

videre

alternativer

ikke lagt alternativer
Dette bør gjøres

er vurdert

arbeid

for drøft-

på forhånd."

at miljømessige

brukerinteresser

av et skyte- og øvingsflt

Det bør ved et eventuelt

med dette spørsmål,

svaret

Fra forsvarets

i 1982 mellom

Miljøverndepartementet

fylkestingbehandlingen

om

som for tiden er fram-

hevet

i et møte

med planer

hensyn

fram for offent-

all den stand For-

og forholdet

til andre

på linje med rent militær-tek-

niske hensyn og i stor grad har vært avgjørende

for deres

valg av område.
Forsvaret

benytter

øvelsesområde
problewfylt

for militær

lavtflyving.

i en nasjonalpark

mot forstyrrelser
ferdsel

i dag det sentrale

og spesielle

restriksjoner
i områder

til vernebesLemmelser

om forbud mot lavtflyving.

Virksomheten

med de generelle

som er alment akseptert

tus. Utkastet

Saltfjellområdet

som

anses

for

restriksjoner

mot motorisert

med slik vernesta-

inneho1der

derfor

forslau
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de

Innen

Veibygg'ing.

brukerinteresser.

til de.øvrige

6.3 Forholdet

deler av det foreslåtte

sørlige

av E 6. Denne omlegging

omlegging

og utførelsen

med naturfor

forvaltningsmvndighetene

og eventuelt

vernmyndighetene

i nært samarbeide

skjer

av arbeidet

blir

trasevalg

er da at det endelige

En forutsetning

opprettet.

side

er fra naturvernets

selv om landskapsverno=ådet

å kunne realiseres

vurdert

det planer om

(B) foreligger

landskat)svernområde

fjellet

Salt-

verneomradet.

drift. Om de således

alle sider ved en eventuell

handlet

kan bli vanskelig

svært

inneholder

begrensete

i forholdet

flikten

Forslaget

og generelt

restriksjoner

Kon-

synes i dag små,
stor grad av

og reindriften

med naturvernet.

interesser

på utevelsen

friluftsliv.

til naturverninteressene

har friluftslivet

sammenfallende

Slik drift

til vernebestemmelser

6g tradisjonelt

reindrift

av tradisjonell

forventes.

å forene med vern ±nnen samme område.

oa friluftsliv.

Reindrift

må derfor

i landskapsbildet

styrreiser

store for-

og relativt

drift vil bli som dagbrudd

Eventuell

vil

er usikkert.

forekomster

for drift av nevnte

søke konsesjon

sørlige

har enda ikke ferdigbe-

Nord-Norge

del. Bergverksselskapet

i tilknytning

landskapsvernområde's

Saltfjellet

til det foreslåtte

Fortsatt

hytte-

kan ikke skje innen verneområdene.

bygging

Landbrukets
Utkastet

utmarksinteresser.

til vernebestemmelser

skal fortsatt

Jakt på de vanlig

være tillatt

drives

som fcr.

Angående

skogsdrift

bør

I avgrensede

verneformålet,
Forøvrig

forholdt

henvises

hensynsfull

avvirkning

områder

kap.

12

til de forskjellige

dig framstilt.

arter
skal

kunne aksep-

at landskapsbildet

ikke

hvor vern av skog er en del av

bør skogbruksinteressene
til

jaktbare

og fiske og bærplukking

når dette skjer på en slik måte

endres.

restriksjoner

inneholder.ikke

beiting.

på tradisjonell

teres

er gjort

To funn av kyanitt

Bergverksdrift.

vike.

i verneplanutkastet,

hvor

brukerinteresser

er mer fyl-
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7.

INNKOMNE

UTTALELSER.

A. Grunneiere

Salten

(1-10)

Skogforvaltning

opprettelse

(1) ser pesitivt

av nasjonalpark

på forslaget

med tilhørende

om

landskaps-

vernomrader.
Nord-Helgeland

Skcgforvaltning

de foreslåtte

nasjonalparkgrenser

det ikke økonomisk
fra dagens

skjellige

former

med vurderinger

i Rana kommune

skogforekomster

De framhever

og dets betydning

finnes

regnet

ut

Saltfjellområdets

for reindrift

og for-

for friluftsliv.

Skogforvaltningene

Private

drivverdige

situasjon.

naturverdier

(2) peker på at innenfor

ser det ikke som sin oppgave

cmkring

omfanget

å komme

av vernet.

grunneiere.

Av i alt 6 grunneiere
Nordfjord

som har uttalt

om nasjonalpark
skrenkete

bruksrett

utbygging
Nordfjorden

med eiendommer

fra Meløy

kommune

(i Meløy

som grenser

som har uttalt

seg

for en kraft-

til Holandsfjorden

og

kommune).

Fra Beiarn

kommune

grunneiere

(6, 7). Begge mener

lite omfattende.

mener

(4).

at vern ikke må bli til hinder
i områdene

er den inn-

å få. En grunneier

er rimelig

foreligger

i

imot forslaget

(3). Begrunnelsen

de mener

Den ene grunneieren

kommune

seg, går 5 sterkt

i Nordfjord

vern av slike områder

(5), mener

fra Rødøy

to uttalelser

fra private

verneplanutkastet

er for

- 24 -

side. Det foreslåtte

landskapsvernområde

bør utgå. De foreslår
område

i området

i stedet opprettet

Arstadvatn

Seglvatn

svar med Saltfjell-Svartisutvalgets
Innlandsfiskenemnda/viltnemnda
beidsutvalgets
Meley

forslag

frilufts-

redusert

verneplan

og mener

mer i samsvar

(21) vedtok

kommunestyre

uttaielse

Beiarn

(22-25):
til utøvelse

området,

landbruksnemnda

Beiarn

formannskapets

en-

med ar-

av landbruksinteressene
(22) landskapsvernområde,

for nasjonalpark.
friluftsnemnds

parkens

(23) flertall

pr5_mærforslag

landskapsvernområder
med verneplanen.
utvalgets

Mindretallet

landskapsvernområde

Et sammendrag

i Beiarn

kommunestyre

primærforslag
utbygging

grunnlag

i samsvar

Saltfjell-Svartisog L_nner at

for opprettelse

av formannskapets

av kommunestyret

fra 16 mot

kommune

stetter

om nasjonalpark

små endringer

avsnitt.

Beiarn

og Gråtådalen

av

D.

(24) ble denne vedtatt
ende flertall

at nasjonal-

(E og D), bør opprettes

flertallsforslag

relativt

mener

(A) og Gåsvatnan

det ikke er tilstrekkelig

Etter

aktuelt.

(17).

Ut fra hensynet

istedet

med alternativ

(20) som igjen er identisk

beidsutvalgets

seg

at et noe bearbeidet

Et enstemmig

ønsker

seg til ar-

(19) kan ikke slutte

er mest

kommune

i sam-

forslag.

AIII, men uten Bogvatnet,

innstilling

- Fiskvatn

til uttalelse.

nasjonalparkområde

stemmige

et landskapsvern-

(18) slutter

og turistnemnd

til fylkesmannens

(D) (Gråtådalen)

innstilling

(25) med varier-

1 til 11 mot 6 for de forskjellige

av vedtaket,

fattet

av flertallet

er som følger:

vil ikke slutte

seg til fylkesmannens

til vern ut fra konflikten

og andre brukerinteresser.

til kraft-
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Salten Laksestyre (64)

trekker i sin uttalelse særlig

fram Saltdals- og Beiarvassdraget og går inn for at disse
elver med tilstøtende områder som har.betydning for den
nåværende vannføring blir varig vernet. De begrunner sitt
syn med at begge disse vassdrag er betydelige laksevassdrag i nasjonal sammenheng (nr. 2 og 3 i Nordland etter
Vefsna) med stammer av sjørøyr, sjøørret og laks som er
vel tilpasset vassdragenes særegenheter. De peker også på
at forstyrrelser av disse vassdrag også vil føre til betydelige tap for yrkesfiskerne i sjøen.
Rana Elgjegerforening (65) tar utgangspunkt i de tidligere
regulerte/neddemte områder av stor verneverdi i Rana samt
Akersvatnet - Røsstilgrensende kommuner (Kaldvatnet
vatnet - Tustervatnet), og at det her gikk tapt arealer
av rike og viktige vekstområder for våre fugle- og viltarter. Foreningen fraråder derfor enhver form for utbygging/
regulering som måtte innebære videre skadevirkning på vårt
fugle- og dyreliv. En neddemming av Bjøllådalen
Stormdalen,
samt regulering av Blakkådalen som ville innebære skadevirkninger på vekstområder, vil av vår forening betraktes
som en katastrofe for elgbestanden i Rana. De retter oppmerksomheten på lov om viltet av 29.mai 1981 som i § 6 sier:
"Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares." For Rana kommunes
områder anbefaler foreningen AIII + B og C.
Rana Turistforening (66) peker på verneandelen av vassdrag
Nordland som er ekstremt lav både i forhold til landsgjennomsnittet på 14,1 % og særlig i forhold til våre nabofylker og andre fylker med store gjenværende vannkraftressurser. De anbefaler nasjonalparken og landskapsvernområdene opprettet etter maksimumsalternativene. Spesielt
er det ønskelig å få en nasjonalpark som går fra fjord til
fjell og som omfatter et større område med "kvalifisert
villmark".
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morenen.
Sely om Storlia
omfatter

en del produktive

vanskelig
ringer

og dalbunnene

i Tespdalen

skogarealer,

å finne begrunnelse

i verneforslaget

og Bjøllådalen

mener

de det er

for å gjøre vesentlige

uten å lage vanskelige

end-

grensetil-

pasninger.
Fylkeslandbruksstyret
bør ta hensyn

finner det rimelig

til at artsrikdommen

forringes

ved at det fundamentale

eksistens

blir desimert.

gjørende

for verdien

Vernebestemmelsene
og reindriftens

grunnlaget

er i alt vesentlig
utformet

tidligere

ikke bor

for dyrenes

avveining

av en nasjonalpark

fylkeslandbruksstyret
skogbrukets

i dyrelivet

En riktig

vedkommende

at en fredning

her er av-

i fremtiden.
for jordbrukets

i tråd med de onsker

har framsatt.

del tar vernebestemmelsene

Også for

rimelig

hensyn

til næringsutøvelse.
Nordland

Fylkes

ta stilling

Kulturvernnemnd

til den kulturhistoriske

lagte verneplan.

Nemnda

Lov om kulturminner
ringer

(74) finner

blir

av fornminner

For de kjente

anmoder

kulturminner

delen av den frem-

om at det med hjemmel

foretatt

og samiske

ikke å kunne

nødvendige

kulturminner

registrei området.

bør det utarbeides

en priori-

tert verneplan.
Fylkesfriluftsnemdnas
målet

med vern

(75) flertal1

i Saltfjellet-Svartisen

variasjonsbredden

i områdets

teten og de nasjonale
slik at området
brukets
Nemnda

fortsatt

at området

terte verneverdier
heng. Således
vernes,

produktivi-

forskning

er særdeles

verneverdier,

til reindrift,

land-

og friluftsliv.

med ansamling

må Stormdalen,

Kvitbergvatnområdet

naturforhold,

kan nyttes

at

må være å sikre

og dels internasjonale

utmarksinteresser,
mener

(3 mot 1) uttaler

av mange

verdifulle

Bjøllådalen,

danne kjerneområdet

hoypriori-

i vernesammenRiebivåg'gi
i det som skal

og

- 40 -

tigste både av de typiske og de spesielle elementa vil
bli med. Når det gjelder verneformen taler både botaniske og ferskvannsbiologiske verneinteresser for ei utviding av nasjonalparken ved Kvitbergvatnet. Alternativ
AIII vil føre til at Bjernefossvatnet ikke blir verna.
Dette vatnet har internasjonal verneverdi for ferskvannsbiologien. Alternativet fører også til at en vesentlig
del av den totale variasjonsrikdommen i Saltf Llet-Svartisen ikke blir verna. Alternativet må av disse grunner
frarådes.
DKNVSM ser på det som viktig at minst ett helt vassdrag
i området blir verna. Beiarvassdraget peker seg ved flerfaglige vurderinger ut som det mest verneverdige."
Det Nasjonale Kontaktutvalg for vassdragsreguleringer
har følgende konklusjon på sin uttalelse:

(82)

"Det nasjonale kontaktutvalg støtter forslaget om opprettelse av nasjonalpark etter alternativ A eller AI. Men det
er en forutsetning at samtlige landskapsvernområder blir
supplement til det alternativ som enn velges for nasjonalpark på Saltfjell-Svartisen. I vest bør grensepkt, 36
flyttes slik at Engabrevatn med utløpet i Nordfjorden blir
innlemmet. Videre foreslås at østgrensepunkt for landskapsvernområde D flyttes slik at det faller sammen med nasjonalparkens grensepunkter 46-50.
Nasjonalparkforslaget AII kan aksepteres, hvis området
ved Holandsfjorden-Nordfjorden blir vernet på annen måte.
Alternativet AIII er faglig uakseptabelt.

Det er å beklage at øvre del av Sundsfjordvassdraget
ikke er blitt behandlet i denne sammenheng.
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FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTARER.
Kraftsituaslonen og energi2olitisk utgangspunkt:
Nordland er det fylket i Norge som har størst vannkraftressurser, og det fylket som har størst andel ikke utnyttet potensiale.
Vannkraftpotensiale disponert tii andre formål enn vannkraft er svært beskjedent.
Nordland produserer vesentlig mer vannkraft enn hva som
brukes i fylket. I de siste år har omlag 1500-1600 GWh
fastkraft blitt "eksportert" ut av fylket.

Tas

tilfeldig

kraft med i betraktningen blir "eksporten" vesentlig større.
Kraftintensiv industri har en helt sentral plass som kraftforbruker i Nordland. Industriens forbruk av kraft var i
av det totale elektrisitetsforbruk i fylket.
1981 ca. 62
Vesentlige forandringer i forbruket innen denne industri
- slår derfor sterkt ut i det totale energiforbruksbildet

i

fylket. For tiden er store deler av denne industri i konjungturmessige vanskeligheter og på landsbasis har denne
industrien

ikke

utnyttet

de energikvanta den har avtaler

for å kunne ta ut.

I de prognoser som er redegjort for tidligere, er imidlertid avtalefeltet leveranse tatt som utgangspunkt. I tillegg er ført opp industriens egne ønsker om tildeling av
ny kraft, slik de kom til uttrykk i starten av 1981. Disse
onsker
utgjør
ca. 3000 GWh/år oc er ført
opp som'aktuelt
.
forbruk
innen 1990. Om den kraftintensive
industri
vil kunne
utnytte disse energimengder innen dette tidsrom,

vil

i sær-

lig grad være et spørsmål om den prispolitikk på industrikraft som nasjonale myndigheter vil følge.
Selv om energibehovet skulle følge den utvikling nevnte
prognoser bygger på, vil tilnærmet full utbygging av våre
vannkraftressurser kunne gi et meget stort kraftoverskudd
i fylket i overskuelig framtid, trolig mer enn 5000 GWh
i år 2000.
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Saltflell-Svartisens 21ass i_vernesammenheng og vernesituasj.onen i Nordland:
Både i.lokal, regional, nasjonal og dels internasjonal sammenheng, må Saltfjell-Svartisens verneverdier karakteriseres som
betydelige. Dette har lenge vært kjent. Det er likevel særlig
i løpet av det siste tiår at disse verdier er konkretisert,
systematisert og evaluert på en faglig forsvarlig måte. Flere
uttalelser opp gjennom årene fra sentralt hold understreker
områdets plass i vernesammenheng. Blant annet sier Industridepartementet i St.prp. nr. 4, 1972-73, om verneplan for vass.:drag:
"Industridepartementet
rådet,
tas

og

det

synes

er

klar

klart

at

verneverdiene i om-

over
deler

av

området

bør

unn-

fra-kraftutbygging.

Det synes imidlertid

like

klart

at

det

er

behov

for

ut-

nyttelse av kraft fra området."
I samme St.prp. gjør Sperstadutvalget etter en
av

verneinteressene

følgende

"Saltfjellområdet
utbygging

er
og

vurdering:

interesse både hva kraft-

av-betydelig

naturvern

gjennomgang

angår.

Utvalget

vil

peke

på

at

det

her er framsa.tt forslag om opprettelse av en Saltfjellet
i
nasjonalpark og at de naturvitenskapelige interesser
området er meget store.
Planleggingen av kraftutbyggingen er ikke kommet langt.
Utvalget anbefaler på det nåværende tidspunkt at Saltfjellområdet

med bl.a.

vassdraget

unntas

fra

Saltdalselva,

Bjøllåga

rapporter,

Beiar-

kraftutbygging."

Det henvises forøvrig til det fyldige materiale
utarbeidede

og

innkomne

uttalelser

av

til

senere

tids-

foreliggende

saker og'den vurdering av Saltfjell-Svartisområdets

natur-

ressurser som her er foretatt ut fra forskjellige særinteresser og innfallsvinkler.
Det

er

må

vernes

i

dag
etter

bred

enighet
naturvernloven.

om at

betydelige
Jeg

henviser

deler

av

i

denne

området
for-

bindelse til fylkestingets vedtak under behandlingen av Salt-
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Vurdering

av

forskiellige
Det

konfliktgraden
delområder

grunnlagsmaterialet

mellom
i

ulike

interesser

i

de

Saltfj.ellet-Svartisen:

som

i

dag

foreligger

for

vurdering

av interessekonfliktene synes stort sett godt. Det hadde
likevel vært ønskelig om konsekvensvurderingene

for jord-

bruket hadde vært mer utfyllende (arealoppgaver) og dessuten bygd på et bedre grunnlagsmateriale.
sies

om vurderinger

rundt

de

forventede

Det samme kan

frostrøyk

-

og

del-

vis isproblemer. Det er også uheldig i en så omfattende sak
at grunnlaget for å vurdere vassdragsreguleringens

konse-

kvenser for livet i havet er så mangelfullt.
For å unngå ekstraarbeid, økte kostnader og at uttalelser
blir gitt på mangelfullt grunnlag, bør det vurderes om konsesjonssøknader heretter bør sendes ut på høring førstetteratnedvendige utredninger og konsekvensvurcLeringe.,:
er utført.
Angående

konsesjonssøknaden

hadde

det

også

vært

ønskelig

med

et revidert kostnadsoverslag. Det foreliggende er fra 1976.
Både utbyggings- og verneinteressene er meget store og må
tillegges vesentlig vekt i den samlete vurdering av ar2alog ressursforvaltningen i Saltfjell-Svartisområdet. Dette
kommer klart til uttrykk i det meget omfattende materiale
av rapporter, utredninger og uttalelser som omhandler nevnte
interesser. Dessverre kolliderer utbyggings- og verneinteressene i de fleste aktuelle delområder. Der dette skjer
står disse to interesser i et klart motsetningsforhold

til

hverandre.1
I avgjørelsene om kraftutbygging og om vern, og der en avveining mellom disse to interesser er nødvendig, er selvsagt også alle andre relevante interesser samt fordeler og
ulemper vurdert med.
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Et

hovedmål

i

en

forsvarlig

utnytting

dagens bruksfol-mer i omrdet

må være

fortstt

å sikre.

at

•

sk(11 ku=

og at.Saltfjellet-Svartisens karakter i stor grad må bevares med den produksjon og variasjon som særmerker området.
Konsesjonssøknadene

for

kraftutbygging

prosjekt. Heri ligger at det ved
flere

av

disse

prosjekt.

gjelder
gjennomføring

prosjekt

ikke

krever

gjelder

også

forholdet

Dette

5 uavhengige
av

gjennomføring
mellom

et

eller

av

noa

naba-

Melfjordpro-

sjektet og Nord-Ranaprosjektet som av enkelte er hevdet til
en viss grad å være bundet opp i hverandre gjennom

jord-

brukets vannhusholdning i Revassdalen.
Nordland Bondelag har da også i sin uttalelse til krafutbyggingen

i

denne

forbindelse

foreslått

at

det

bør

utredes

et alternativ til Nord-Ranautbyggingen der overføring av
vatn fra denne utbygging til Røvassdalen utgår.
Engan/Røvassdalen grunneierlag uttaler at Nord-Ranautbyggingen ikke inneholder noe som gagner jord- og skogbruket.
De uttaler også at ved eventuell gjennomføring av Nordma utredes
Ranaprosjektet
planer
for en utløpstennel fra
kraftstasjonen
i Røvassdalen
som kan munne ut i Langvatnet.
Ut frd landbruksrapporten kan tørkesvak jord tilknyttet
Blakkåga, få visse terkeproblemer ved overføring av denne.
Disse områder ligger imidlertid slik i forhold til Rovassåga at økt vannføring her ikke vil være til hjelp i så mate.
Saltfjellet-Svartisens vassdrag vil ikke innga i det landsomfattende prosjektet "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" som legger opp til en prioritert rekkefølge av
den videre vannkraftutbygging bygd på konfliktnivå. Områdets
vannkraftressurser må allikevel ikke vurderes isolert.
Den forelepige oversikt som er gitt i "Brukerinteresser i de
større ikke-utbygde vassdrag i Nordland " (sak
/83), kan
legges til grunn for en bredere vurdering.
Oversikten viser at konfliktgraden mellom kraftutbygging og
andre interesser i de ulike prosjekt/vassdrag i SaltfjelletSvartisen varierer. Det meste av de omsøkte vassdrag ligger
likevel

i

konfliktgruppene

III

og

IV.

Det

vil

si

de

mest

ken-
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Selv om lokalitetene
Engabreen,
Dimdalen,
Bjørnefossvatnet,
Bogvatnet
og andre har
verneverdier,
verdier.
områder
verider.

er decte

Disse

stort

bør etter
det

Glomfjordutbyggingen
interesser

større

relativt

lave

regionale
samiede

utenom de vitenskapelige,
kan bygges

sjekter

kunne realiseres.

Ut fra nevnte
grenseforslag

prioriteres

ut,

bør

det

aller

særlavere

brukshar

enn

og verne-

konfliktnivå

og Melfjordutbyggingen

som her

Beiardalen,
nasjonale

naturvitenskapelige

min mening

som også inneholder
Ut fra

sett

øvre
klare

Stor-

overfor

og med de kraftmengder
meste

av disse

to pro-

helhetsvurderinger
kan ingen av nasjonalparkens
i vest samt Gråtådalen
landskapsvernområde
( D)

anbefales.
For nasjonalparkens
verdi- innhold
og spennvidde
hadde det
vært ønskelig
å få med deler av Svartisen
og dens umiddelbare nærormåder.
Overføringen
måtte da utgått
med et netto

av Bogvatnet/evre
tap i kraftmengde

Blakkåga
på ca. 300

GWh ( midlere
årsproduksjon)
. Dette må anses som mye tapt
kraft
for å øke nasjonalparkens
verdi- innhold
med disse
vestområder.
Stor- Glomfjordprosjekcet
del

av Saltfjell-

Svartisens

er dessuten

den mest verdifulle

kraftpotensial

p. g. a.

den store

fastkraftandelen.
En kompromissløsning
for Bogvatnet
er å overføre
dette uten
regulering,
samt overføring
av øvre Blakkåga.
Gjennom dette
minskes problemene
for reindriften
og konfliktgraden
til
friluftslivet

reduseres.

Trollberget

kraftstasjon

faller

ut og en unngår derved kraftlinja
fra denne og nedover
Beiardalen.
Kraftlinja
er uheldig
for dalens
landbruksareal.
Tapet i kraft
ligger
på 80- 85 GWh ( midlere
årsproduksjon) . Fordelen
ved å unnlate
regulering
synes her å overstige
dette tap.
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De aller

fleste

uttalelser

og Kvitbergvatnet.

går

Dette

holdsvis
Skjerstad
ønsker overforing

imot

gjelder

overføring

av Gåsvatna

også kommunestyrene

og Saltdal
kommuner.
av Kvitbergvatnet.

Beiarn

j_hen-

kommunestyre

Det resterende
av Beiarn- prosjektet
har også klare negative
konsekvenser
ved en eventuell
gjennomføring.
Av disse synes
konfliktene

med friluftsliv,

dyreliv

og fiskeinteresser

som

betydelige.
og uheldige

Usikkerheten
med hensyn til
jordbrukspåvirkninger
miljøpåvirkninger
som frostrøyk
og eventuelt

forverrede
isforhold
i elv og fjord,
må også tillegges
vekt.
Beiarnvassdragets
påpekte verdi
som type- og referansevassdrag
Fra

går

tapt.

organisasjoner

organisasjoner,
også stort
sett
anbefalinger

tilknyttet

primærnæringene,

fagorgan og i nasjonale
gitt
uttrykk
for store

om heller

ikke

å bygge

interesse-

uttalelser
er det
betenkeligheter
og

ut hoveddelen

av Beiarn-

prosjektet.
Jeg mener likevel

ikke

skadene

er av et

slikt

omfang at

de

oppveier
fordelene
ved ei utbygging,
blant
annet en kraftmengde på ca. 400 GWh ( mid- lereårsproduksjon)
. Et klart
flertall
av Beiarn kommunestyre anbefaler
Beiarnutbyggingen
gjennomfort.
Beiarn- prosjektet
må anses klart
fjordog Stor- Glomfjordprosjektene.

mer problemfylt
enn MelVurderet
på dette grunn-

lag

denne utbygging

vil

vestlige.

det

være riktig

Sysselsettingsspørsmål

berørte
kommuner generelt
må komme med i vurderingen
for

å starte

prosjektenes

cilknyttet

anleggene,

og forøvrig
ogå
for
omrkring
rekkefelge

gjennomføring.

Den endelige

rekkefølgen
av prosjektene
bør derfor
omkring sysselsetting
- særlig
knyttet
virksomheten
i Nordland,
er utredet.

etter

de to
for

hele fylket,
og tidsramme
stilling

til

utstå
til
sprøsmålene
til
bygge- og anleggs-
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Konseslonsbetingelser:
En rekke av de kommunale kon.sesjonskrav vedrørende spørsmål
det

neppe

er

sammenheng
krav

nødvendig

finner

å samordne

jeg

fylkeskommunen

det
av

riktig

på

fylkesplan.

I denne

å kommentere

samordningsgrunner

hovedkrav

og

bør gi en vur-

dering av.
Konsesjonsavgift.
Lovens maksimum er kr. 10,- pr. naturhestekraft

(NHK).

(Vassdragsreguleringslovens § 10). Denne lovfestede kronesats

synes

lite

inflasjon.

akseptabel,

Det

bør

særlig

være

et

på

rnåil å få

bakgrunn

utviklet

av

den

klarere

årlige
retnings-

linjer for avgiftsfastsettelser uten lovfestede øvre kronegrenser.

Pr.

i

dag

synes

lovens

maksimum

å være

uakseptabel

lav.
Andre

fonds

og

avgifter.

kraftutbygging
grepene
hvert
kreves,

er

skjer,
har

skal

det
alt

det

tilflyte

utviklet
som

en

akseptert
økonomisk

seg
del

mu]ig

økonomisk

overføring

rørte

kommuner.

Generelt

at

en

av-den

rekke

kan

felter

rejicnen,
det

der

inn-

kompensasjon.

prosess
til

regionen

stilles

hvor

som

skal
i

Etter
kompensasjon

sikre

første

størst
rekke

spørsmål

be-

om dette

er den riktige måte å behandle det økonomiske fordelingsproblem på. Det kan også være betenkelig at kommunenes egen
kompetanse og dyktighet i stor grad kan påvirke den økonomiske
fordeling.
Samferdsel.
De ulike kommuner har stilt krav om at vannkraftutbygger
og

eventuelt

staten

skal

sikre

bygging/opprusting

av

sam-

ferdselsårer.
Fylkeskommunen vil særlig støtte følgende krav:
Veitunnel Fykn

- Holandsfjord anses å ha en vesentlig

betydning for realiseringen av kystriksvegen

ved siden

av å ha betydning

for utbyggr.

fnr=re

klart

n pL-=

Kn.Lvet vuere:;

sni konsesjonsrav

til

søkte kraftutbygging.
til 1:ystrsve:_in

Veiutløsning langs BoirFjord?n

anses viktig for Beiarn kommune og for gjensidig utvikling mellom Beiardalen og kystområdene.
Med den prioritering som foreligger om Beiarns

veifor-

bindelse vestover, vil den i tid raskeste realiserbare
og,økonomisk gunstigste løsning være vei på sørsiden av
fjorden.
Med en

utbygging

av

vannkraft

i

Glonfjord

og

Beiarn,

synes åpenbare fordeler å ligge i denne vegen også
for utbygger.
Det er rimelig at Beiarn kommune får støtte til å løse
økende kommunikasjonsproblemer i fjorden på grunn
av
vassdragsreguleringen, og denne støtte
bør kommunen
kunne disponere til vei på sørsiden

av

Beiarfjorden.

Den tekniske løsning for vei til Melfjordbotn har vist
seg

å gi

en

avklaring

store

vansker
av

i

disse

forhold

til

problemers

snø.

Det

størrelse

bør

og

skje

hvilke

tekniske forbedringer som kan gjøres. Utbygzer og veimyndighetene må stå for praktisk del og kostnader for
dette arbeid. Men utbygger må sies å ha et vesentlig
økonomisk
Vei
er

ansvar

mellom

for

dette

Snefjellå

interessant,

og

blant

arbeidet.
Bordvedaven

annet

sett

ruste

opp

sør
i

for

Langva

4Lnet

med

Mel-

sammenheng

fjordveien.
Generelt
under

bør

utbvgger

det veinett som utnyttes

anleggstiden.

Kraftutbygging

i

Saltfjell-Svartisområdet

gir

store

mengder løsmasser som til nå i det alt vesentlige er
tenkt
i

plassert

dammer.

For

veisektoron,
bør

være

bygger
massene.

steintipper

andre
er

et
i

i

samarbeid

terrenget

samfunnsinte'resser,

imidlertid

generelt

i

krav
finner

slike
at

masser

veimyndigheter

positiv

utnyttelse

eller

brukt

særlig

innen

en

Det

ressurs.
og
for

kraftutløs-
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Stor-Clomf;ordutbylginlen:
_ _

Prosjektet

anbefales

reguleringen
til

av Bogvatnet.

Bogvatnet

logiske

konsesjonsgitt

De nasjonale

som ny sjø,

igradienter

av fylkeskommunen

fra

Blakkåqa

breen

hvor

interesser

geografisk

helhet

unntatt

verneverdier

som typeelv

og østover

på bekosCning
regionale
store

Svartisen,

i sin

kan

ikke

prioritecs
i

bruker-

sammen med tildels

faller

nt

og de øko-

områder

av andre
og lokale

knytt

Saltfjell-

og vernestore

nasjonale

verneverdier.
B eiarnut

bylgin

Prosjektet

len:

anbefales

Overføring

konsesjonsgitt

av Gåsvatna samt regulering
tas ut av utbyggingen.

bergvatn

Beiarnutbyggingen

er det

tre

konsesjonsgitt.

som anbefales

som forventes
utbvgging

gjør

etter

Fylkeskommunen

det

mest

Melfjordvil

De lokale

ønskelig

byggingen
tidspunkt

imidiertid

Saltfjell-Svartisområdet.

prosjekt
skadevirkningr

å tidsmessig
foreta

plassere

denne

en

vurdering

av

syssel-

og anlccrgsvirksomheten

r: or Saltfjell-Svartisut-

helhet.
Dette vil
Tpået senere
en endelig
tilrådning
angan ce

og tidsplassering/utbyggingstid
i

av Kvit-

og Stor-Glomfjordutbyggingen.

plasseres
inn i en
være grunnlaget
for

rekkefølge

justeringer:

og overføring

kontroversielle

forhold
på byggsettingsmessige
fylket,
hvor sysselsettingsbildet

sjekter

med følgende

for

de ulike

pro-

68

Jeg vil tilrå at Nordland

fylkesting

vedtak
Nordland

fylkesting

gjør følgende

:
viser til fylkesrådmannens

sak 3/83 og sier seg enig i at betydelige
fjell-Svartisområdet

må vernes

fra områdets

store bruks-

Fylkestinget

ønsker

ressene

en rimelig

forslaget

med unntak

av Svartisen,

Beiardalen

og området

grense må derved
Saltfjellet

råde

område

cpprettes

Fylkestinget

dens umiddelbare

tilknyttet

AIII,

Bogvatnet.

Parkens

øvre

vest-

østside.

Austerdalen
CI.

med unntak

landskapsvernom-

Gåsvatnan

landskapsverne-

forhold

mellom

i området:

til Melfjordutbyggingen.

Brundalen

(Tverrelva)

Ellers

tilrås

ikke

bindes

opp av vern.

CI.

foreslås
at

foreslås

landskapsvernområde

- Austerdalen

noen

som
del

av

del

av

nasjonalparken.

Melfjordutbyggingen

til Stor-Glomfjordutbyggingen.

Ingen del av Stor-Glomfjordutbyggingen

anbefales

med-

tatt i verneomfanget.
4.

Forholdet

av

som foreslått.

rettet etter alternativ

Forholdet

en nasjonal-

nærområder,

legger dermed opp til følgende

Glomdalen

3.

ut

verneinte-

alternativ

(B) opprettes

alternativ

vern og kraftutbygging
Forholdet

til verneplan,

Glomdalen
etter

mellom

ved at det opprettes

landskapsvernområde

opprettes

deler av Salt-

lov om naturvern

aVveining

følge Blakkådalens

Kjemåvatnområdet.

i

og verneverdier.

og andre interesser

park som følger

etter

utredning

til Beiarnutbyggingen.

Gåsvatnan

landskapsvernområde

anbefales

opprettet.

opp-
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Nord-Rana

utbyggingen:

frarådes

Nord-Ranautbyggingen

realisert

i sin helhet.

for de store nasjonale verneverdier, for
Skadene
og ulempene
reindiftsnæringen
og reindriftskulturen
og for de store
nasjonale
friluftslivsinteresser
i området er betydelige.
for Ranaelva
Utbyggingen
vil dessuten
få store konsekvenser
både som naturopplevelse, som fiskeelv og som resipient.
Disse forhold veier etter min vurdering tyngre enn de
fordeler utbyggingen vil medføre (Jfr. § 8 i vassdragsreguleringsloven). H

Miljøverndepartementet
har i flere ekspedisjoner henvendt seg til Vassdragsdirektoratet i anledning Verneplanutkastet og utbyggingssøknadene.

I brev av 19.5.1982

til fylkesmannen i Noxdland har departementet gitt uttrykk for visse synspunkter på Verneplanutkastet.

Det understrekes bl.a. at Saltfjell-Svart-

isen omfatter en stor variasjon av verneverdig natur- og landskapstyper.
Særlig ut fra hensynet til en sammenhengende nasjonalpark mener departementet at Bogvatn ikke bør reguleres og

overføres.

Det samme antydes for

Bjørnefossvatnet (Flatisvatn) som hevdes å ha betydelig verdi som referanse for naturvitenskapelig forskning.
teller her også
av grotter.

med.

Hensynet til å få med kystområder

Gråtådalen har et rikt naturgrunnlag og forekomster

Videre pekes det på at en regulering av Austerdalsvatn vil

medføre inngrep i deler av den verneverdige Austerdalsmorenen.
Engabreen, Helgelandsbukken og Dimdalen/Hindsøyra framholdes
også å ha verneverdier tilknyttet breforskning og løsmasseavleiringer.

brev av 31.1.1984 har Miljøverndepartementet minnet om kgl.res. av
23.10.1931 vedr. fredning av grotter i Rana.

Det gjelder de grotter som

ligger på statens grunn i Nord-Rana almenning, gnr. 147, bnr. 1.

Fra Miljøverndepartementet er videre mottatt kulturfaglige uttalelser til
verneplanutkastet.

Tromsø Museum, Samisk - etnografisk avdeling framholder bl.a. at systematiske registreringer av samiske kulturminner mangler.

Disse har tilknytning

til både den tidligere jakt- og fangstkultur og senereformer for reindrift.
Viktige områder hevdes å være Lønsdal med omliggende høyfjellsområder,
Bjøllådalen, Stormdalen, øvre Tallådalenmed Riebivaggeog Stallorogi,
Dunderlandsdalen med Messingsæter og Raufjellet og Blakkådalen.
Forøvrig gir Tromsø Museum uttrykk for at kulturvernet har fått liten
plass i Verneplanutkastet.
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Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer har i sammenfattende
rapport av 30.9.1982 gitt en vurdering av utbyggingsplanenes virkning på de
naturvitenskapelige interesser i utbyggingsområdene.
av John

Rapporten er skrevet

W. Jensen og har tittelsen: Naturverdier på Saltfjellet.

I innstil-

lingene til de enkelte prosjekter finnes referert fra rapporten de deler
som særlig berører vedkommende prosjekt.

Nedenfor siteres fra de siste

tre avsnitt i rapporten (III, IV og V) som gir en helhetlig framstilling
av naturverdiene og forslag til verneområder:
Saltdalsutbyggingen
71 Utbyggingen vil medføre at Lønselva med sideelver får sterkt

redusert vassføring mellom inntakene og utløpet fra Kjemå kraftstasjon.
Elvefaunaen blir sterkt berørt.

Overføringen lar seg absolutt ikke

forene med de store geomorfologiske interessene som tilrår vern mot et
hvert inngrep.
Bunndyrproduksjonen i Kjemåvatn blir minimal med 34 m regulering.

28 m oppdemming vil sette. dislag 2 800 dekar land under vann.

Praktisk talt hele arealet har fattig vegetasjonstyper.
Det er grunn til å tro at demping av flomtoppene i Saltelva
vil påvirke de store arealene langs elva med gråorskog og pion&-vegetasjon med klåved og vier.
Planene berører ikke Junkerdalselva og de sammenfallende og
sterke geomorfologiske og botaniske interessene her.
Det

samme gjelder for de verneverdige kvartære formelementene

ved Addjekelva.

Beiarutbyggingen

N Lakselva (Misvær) er det mest næringsrike og produktive av
vassdragene på Saltfjellet.

Gåsvatnene og Djupdalsvatn vil få noe

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

Ned-

over Lakselva kan det bli kritisk for oppgangsfisk og økt begroing.
Endringer i elvas bunnfauna må også forventes.
Overføring og en 1,5 m økning av vannstandsvariasjonene i
Kvitbergvatnet er i konflikt med sterke og sammenfallende verneinteresser.
Kvitbergvatnet og de tilliggende tjernene vil fra et ferskvannsbiologisk
synspunkt være et viktig element i en nasjonalpark.

Harodalen med

deltaet i Kvitbergvatn er et av de prioriterte våtmarksområdene for
fugl.

De geomorfologiske verdiene i utløpselva Russåga tilsier at

overføring absolutt frarådes.
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De geomorfologiske interessene som knytter seg til karstlandskapet ved Glomdalsvatn og dets underjordiske utløp tilsier at feltet
skånes for ethvert inngrep.

De omfatter også Glomdalen med Glomåga,

som antas å være den mest materialtransporterende elva i Norge.
Glomågas delta i Langvatnet er enestående i sin utvikling og form
Det er også et av de prioriterte områdene for fugl, og er

nasjonalt.

foreslått vernet som våtmarksområde basert på botaniske interesser.
Langvatnet er vernet mot kraftutbygging i 10 år, til tross
for at det er regulert 2,7 m.

Et varig vern av Langvatnet og dets

delta kan ikke sees isolert fra Glomågas tilstand.
De sammenfallende geomorfologiske og botaniske verneinteressene

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

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

Nord-Ranautbyggingen

Bjøllåga, Tespa og Stormdalsåga blir tørrlagte nedenfor inntakene.

Magasinene i

jøllådalen og Stormdalen får stor regulerings-

høyde og vil bli svært lite produktive.

Ranaelva ovenfor samløp

Bjøllåga berøres ved at Svangstjernbekken overføres til Saltdalen, noe
som ikke forventes å få registrerbare biologiske konsekvenser.
Bjøllåga og Reinfossen reduseres de bunndyrproduserende
Ranaelva.

Mellom

arealene sterkt

Nedenfor Reinfossen vil det være gunstigst om vannet kommer

ut i elva gjennom Reinfossen kraftverk.

Går det ut i havet gjennom

Langvatn kraftverk, berøres hovedelva på samme måte som ovenfor Reinfossen.

Røvassåga får sterkt redusert vassføring ned til utløpet fra

kraftstasjonen.

Nedenfor øker vintervassføringen 4 5 ganger, mens
-

sommervassføringen blir mindre.
fra magasinet i Stormdalen.

Om sommeren kommer det kaldt bunnvann

Men da brevann fraføres Blakkåga vl

temperaturendringene nedenfor samløp med Røvassåga bli minimale.

Bunn-

dyrproduksjonen nedenfor kraftverket kan forventes å bli noe større.
Magasinet i Stormdalen vil demme ned over 7 km2.
70 % av arealet har rik vegetasjon og stor produksjon.

Nesten

I et fjellområde

som Saltfjellet er mye av den biologiske produksjonen knyttet til dalområdene.

Mange dyrearter er til bestemte årstider avhengige av de

skogkledde dalene.

Med sin rike vegetasjon og store produksjon står

Stormdalen i en særstilling i Saltfjellområdet.

Dalen er også den

høgst prioriterte ut fra ornitologiske interesser.

Det knytter seg
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ytterligere botaniske interesser til utviklingen av plantedekket i
Stormdalen generelt og fremrykking av gran fra reservatet på Granneset
spesielt.

Bjøllådalen, Stormdalen og Røvassdalen berøres også sterkt

av veier og anlegg.

Det bør tas spesiene

hensyn ved valg av vei-

traseer.
Krukkimyra i Bjøllådalen er en prioritert våtmarksbiotop
for fugl, men berøres ikke av planene.
Det fins

store geomorfologiske interesser i det feltet

som Nord-Rana utbyggingen omfatter.

De i Bjøllågas felt og den til-

knyttet Fingerbreen berøres ikke direkte og må ikke forringes indirekte.
Nedre del av Stormdalen og Bogvatnet må undersøkes nærmere før en
faglig vurdering kan gis.

Stor-Glomfjordutbyggingen

Storglomvatn er regulert 77 m og tilføres brevatn.
derfor ytterst fattig.

Det er

En økning av HRV på 87 m vil neppe endre for-

holdene merkbart, men det atskillig mer produktive Holmvatnet innlemmes
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 pion&vegetasjon

på

vestsida av vatnet.
Stor-Glomfjordutbyggingen berører storeog

varierte geomorfo-

logiske verdier i Beiarvassdraget.
Inngrepene vest for Svartisen kommer i sterk konflikt med
botaniske og geomorfologiske interesser.
et reservat eller landskapsvernområde.

Fra botanisk side foreslås

Geomorfologisk frarådes alle

inngrep i dalsiden Engabreen-Dimdalen-Nordfjord, mens store verneinteresser knytter seg til Engabreen og Dimdalen. q
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4

IV, AVGRENSNINGAV VERNEOMRADER
Saltfjellet nasjonalpark

Vi forutsetter at planene om en nasjonalpark på Saltfjellet
realiseres.

Basert på de innvunne naturvitenskapelige data og den

oversikt en nå har over naturkvalitetene, fremmer vi et forslag til
avgrensning av en nasjonalpark (fig. 3).
En nasjonalpark skal omfatte urørte eller tilnærmet urørte
områder og fortrinnsvis ligge på statens grunn.

Det må ellers være en

forutsetning at den representerer et stykke Norge som er typisk for sin
region og innenfor dette så store naturvariasjoner som mulig.
sikrer en både naturfaglige og friluftsinteresser best.

Slik

I de fleste

tilfeller vil også situasjonen være slik at dess større areal som
vernes, dess flere og ulike kvaliteter fanger en opp.
Tidligere forslag om en nasjonalpark på Saltfjellet har
landskapet rundt øvre del av Bjøllådalen som kjerne, noe også vi tar
utgangspunkt i.

Svartisen er imidlertid

uløselig knyttet til Salt-

fjellet og har en dominerende innvirkning på store deler av dette
fjellområdet, både direkte og indirekte.
utspring i breen og brenære områder.

Mange av vassdragene har

For en rekke naturfaglige disi-

pliner er de brenære områdene meget interessante og viktige.

Alt i

alt ser vi det som en selvfølge at den østre delen av Svartisen inngår i en nasjonalpark.

Grensen er videre lagt rundt dette ismassivet

for å få med Flatisvatn, Vesterdalen og øvre Beiardalens vestside,
som alle har spesielle faglige verdier.

I nord bør Kvitbergvatnet

med tilgrensende område i nordøst, Harbodalen og Jordbrudalen med
Russåga vernes.

Dersom disse av bruksmessiges grunner ikke kan inn-

lemmes i nasjonalparken, bør de vernes som naturreservat og landskapsvernområde.
inngår.

I sydøst er det naturlig at Stormdalen og Bjøllådalen

Det er de mest produktive dalførene og har meget stor betyd-

ning for tilgrensende områder.
Fag for fag vil en slik avgrensning omfatte følgende spesielt
verdifulle objekt.

Geofagene får med Vesterdalen, øvre Beiardalens

vestside, dalendesystemet i Beiardalen, Trollbergdalsbreens smelteisvannselv, deler av Beiarvassdragets østfelt, Bogvatn, Fingerbreen,
Bjellådalen, Stormdalens nedre del, Bjøllågas felt og Russåga.
fremholdte spesielt viktige botaniske områdene blir disse med:

Av de
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Austerdalsmorenen, Bjellådalen, Stormdalen med Granneset reservat,
Bjøllådalen og Riebivaggi.

Limnologisk og ferskvannsbiologisk vil

parken inneholde et bra spekter av ulike vatn og elvetyper:

De

nylig isfrie og meget interessante Flatisvatn og Austerdalsvatn, det
ca.

2000 år gamle Bogvatn

som

fremdeles er brepåvirket, de typiske

fjellvatnene i Bjøllådalen, det mer kalk- og næringsrike Kvitbergvatnet og endelig de spesielle pyttlokalitetene i Riebivaggi.
tilstøtende elvene utgjør et tilsvarende spekter.

De

Av særlig verdi-

fulle fuglebiotoper vil parken romme bjørkeskogbiotopene Stormdalen
og Storlia samt våtmarksområdene Riebivaggi, Krukkimyra, Harodalen
og Kvitbergvatnet.

Engabreområdet

For å ivareta de store glaciologiske, geomorfologiske og
botaniske verneverdiene i dalsiden Engabreen-Dimdalen-Nordfjord bør
den gis landskapsvern med et naturreservat i det spesielt botanisk
viktige området.

Junkerdalen

Artsfredningen av 90 plantearter i Junkerdalsura med tilgrensende områder bør omgjøres til områdevern.

Det viktige

amrådet

med Junkerdalsura, Solvågtinden og Båtfjellet bør bli naturreservat.
Områdene videre nord og østover til og med Nuvi'tasv'lo (Nordsaulo)
er også botanisk interessante.
verneverdig.

Junkerelvas felt er geomorfologisk

I tillegg til et botanisk reservat foreslås det derfor

opprettet et landskapsvernområde for å ta vare på de omliggende verdiene.

Lønsdalselvas felt med Dypenå

Dette feltet er blant de høgst prioriterte av geomorfologene
og

inneholder en rekke interessante forekomster.

Fra botanisk side er

det her foreslått et landskapsvernområde fra den foreslåtte nasjonalparkgrensen til riksgrensen, som også fanger opp Semska-Stødi våtmarksreservat.

Det landskapsvernområde som vi foreslår her vil ivareta

alle disse interessene.
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Nord-Ranautbyggingen må frarådes sterkt av hensyn til
Stormdalen.

Stormdalen er det mest produktive dalføret i Saltfjell-

området, og rommer også størst biologisk varlasjon.

Vern av Stormdalen

har betydning langt ut over selve dalens flora og fauna, da den periodevis er viktig for mange dyrearter i et langt større område.

Stormdalen

og Bjøllådalen bør inngå i Saltfjellet nasjonalpark.

Stor-Glomfjordutbyggingens overføringer fra vest er
lettere å akseptere enn overføringene fra Beiarvassdraget.

Vi vil

imidlertid sterkt understreke at de botaniske og sterke geofaglige
Dimdalen - Nordfjorden tilsier at

i dalsiden Engabreen

interessene

området unndras fra kraftutbygging og gis områdevern.

Melfjord-utbyggingen berører spesielt naturfaglige verdier
ved Glomvatn, ved Austerdalsisen, i Flatisvatn og i Vesterdalen generelt.
og med at objektenes
toriske

dokument.

biologiske

av Blakkåga

på land og i vatn.

og vt finner
gjennom

med Flatisvatn
som da vil
mot øst.

vil

imidlertid

representere
Det knytter

utgår,

delta

b.
flikter

må tilpasses

berøres

sterkt

grad
foran

Installasjonen og driften av

til at Langvatnet alle-

meget store, flerfaglige verdiene i

reduserte.

verdier.

flerfaglige

som er begrunnet

Vi tilrår at magasinet i

er det da tatt hensyn

Saltdalsutbyggingen

i mindre

og naturhistoriske

dette.

og de opprinnelig

med naturfaglige

store og dels

og Flatisvatn.

og Tverrågas samløp.

vår vurdering

Glomågas

naturfaglige

og at vatnet tas inn i et mindre inntaksmagasin like

kraftverk

rede er regulert

et viktig element av en nasjonalpark,

seg også direkte

Flatisvatn

Melfjord

Den sist avsmeltede Vesterdalen

av dalfører av økende alder fra vest

en serie

til Vesterdalen

Glomågas

være

Austerdalsvatn tappes alle-

til absolutt å frarå overføring

ikke grunnlag

Austerdalsvatn.

interesser

ovenfor

en enestående anledning til å studere

De gir også

pione'rsamfunn

redP kunstig

kan dateres, er de viktige naturhis-

avsmelting

er det prosjektet som gir minst konDet er en opphoping av arealmessig

verdifulle objekt i nedslagsfeltet, men de

av planene. De reservater og landskapsvernområder

foreslås opprettet.
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Alternativ vurdering
Dersom en ikke vinner fram med fullstendig vern av.Beiarvassdraget, vil vi prioritere slik:

Saltdalsutbyggingen

frarådes absolutt.

Saltdalselva

tas ut som Saltfjell-Svartisområdets referanse- og typevassdrag, selv
om det ikke har alle Beiarvassdragets kvaliteter og spesielt mangler
brepåvirkede system.
Beiarutbyggingen må reduseres, slik at overføringen av
Kvitbergvatn og Russåga faller ut.
komplett vernet Saltdalsvassdrag.

Dette er en betingelse for å få et
Lakselva til Misvær forblir uberørt.

Nord-Ranautbyggingen frarådes sterkt.
Stor-Glomfjordutbyggingen berører store naturfaglige
verdier.

Etablering av magasin i Bogvatnet og overføring av øvre del

av Blakkåga bør imidlertid absolutt utgå, slik at det blir mulig å legge
østre del av Svartisen til nasjonalparken uten at den skjæres av en
tørrlagt elv.

melfjord-utbyggingens inngren i Vesterdalen bør begrenses
som foreslått foran.

Beiarutbyggingen, begrenset etter pkt. 2, er etter en slik
alternativ vurdering det utbyggingsprosjekt som er lettest å akseptere.

Til sist vil vi understreke at vi har stått overfor meget
vanskelige flerfaglige avveininger.

De ofte divergerende hensyn til

områdevern og vern av hele vassdrag virker kompliserende.
utbyggingsplanene meget omfattende og komplekse.

Samtidig er

De mange overføringene

fra vassdrag til vassdrag gjør det også vanskelig å finne sammenhengende
areal eller vassdrag som kan foreslås unntatt fra utbygging.
Når det gjelder konsesjonsbehandlingsfasen og situasjonen om
konsesjoner gis, viser vi til de tilrådninger om supplerende geomorfologiske undersøkelser som er gitt av Faugli og Moen (1979).

I eventu-

elle konsesjonsvilkår bør det pålegges ytterligere ferskvannsbiologiske
undersøkelser i Flatisvatn, Austerdalsvatn, Glomåga og Bogvatn.

Aune
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for

9 - 10 000 år siden.

og biologisk

tidsforskjell

være møtested
for

Det ligger

for

fra

en rekke

utbredelse.

Flere

dobbeltbekkasin

fra

0 til

har tilhold

dyrearter

på beite

i dag med ca 2 500 rein
Saltfjellet

som viktig
buer

vei

eller

pluss

endel

snøugle

fra

og

1600 årene

svensk

rein

rekreasjonsområde

og gammer tilgjengelig

Ranaelva,

en fangst

på i alt

området

også når det

10 - 20 tonn

Om Verneplanutkastet
premisser

gjelder

sies

supplert

friluftslivet.
ca.

grense

for

som ligger

på

er påpekt

almenheten.

Et om-

mer enn 4 timers

gange

jernbane.

L3kseelveneSaltdalselva,

lige

i området

helårs

råde på 750 km2 er et villmarksområde
fra

jerv,

å

her.

av og til

flere

hevdes

nordlig/sørlige

som fjellrev,

tradisjoner

med 24 hytter,

Saltfjellet

som har sin

Det pekes også på tamreindriftens

sommerbeite.

mot øst en kvartærgeologisk

9- 10 000 år-

plantearter

truede

vest

Beiarelva

årlig

og Lakselva

er videre

nevnt

i Misvær med

som et aktivum

for

rekreasjon.

at det

er utarbeidet

på natur-

med brukerinteressene

I verneområdet

under

ett

til

utgjør

og kulturfag-

primærnæringene
andelen

og

av statsgrunn

96%.

Fra fylkesmannens
sakelig

trukket

begrunnelse
fram

for

følgende

verneforslaget

har Naturvernrådet

hoved-

forhold:

Område A - nasjonalparken:
Skogpartiene

i dalene

være av avgjørende
til

parkens

- ca 3 - 4% av forslaget

betydning

ønskelige

variasion

verneinteresser

knyttet

området

UtPekr

Stormdalen,

rangerer

aller

høyest

dalen

aller

Bogvatn
til

dette.

tilknyttet
Svdrtisen

Mangfoldet

I liknende

som brepåvirket

og dens beliggenhet

tett

Ejørnefossvatnets
vest
eller

- østgradienten
store

deler

og Bjøllådalen

situasjon
elvetype,
inntil

til

elver

Svartisens

østlige

verdier

tilsier

at verneområdet

Saltfjell-

ned til
setter

tilknytning

internasjonale

av denne.

helt

Kvitbergvatnet.

og elvas

i

av

det område som

og produktiviteten
står

og bidrar
Kombinasjon

og områdevern

og upåvirkede

- hevdes

i fjellet

av naturtyper.

vassdragsvern

Tespdalen

nasjonalpark

og fuglelivet

- c5gspekter

med uberørte

med Dunderlandsdalen.

er representativ

dyre-

både til

møtet

høyest.

for

til

påpekes.

StormBlakkåga

til
brearm

bidrar

Verdiene

må omfatte

å
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Område B - Saltfjellet
De store

landskapsvernområde.

og konsentrerte

døende

innlandsis

instruktivt

har dannet

Verneverdien
sjeldne

er i første

rekke

Forsknings-

Område D

med en

og et klart

og

trolig

med faglige

Område E - Gåsåvatnan

mot nord

Disse

og andre

er både i startfasen

med en alder

på opptil

er meget høy for

verdier

av sin

350 000 år.

området.

Verneverdien

innen

geofag

( grotter)

, fugleliv

og

verdier.

landskapsvernområde.

å være en naturlig

og omfatter

Jarbrudalen

grottekomplekser

landskapsvernområde.

samt estetiske

Området hevdes

store

er også framholdt.

Gråtådalen

-

begrunnes

botanikk

en rekke

fortsettelse

store

av nasjonalparkforslaget

verneverdier

i området

Kvitbergvatn,

og Gåsvatna.

Naturvernrådets
Hovedtrekkene

standpunkt

byggingen

Bogvatn

og vassføringen

fra

Rådet frarår

Flatisvatngrenen

hovedsakelig

tilknyttet

pionersamfunn

Regulering

er:

i Stor- Glomfjord-

Melfjordutbyggingen.

utbyggingen
og øvre

aksepteres

Blakkåga

Nedre Blakkåga

tas

studiemulighetene

samt deler

ut

utnyttes

i Melfjordprosjektet

av

av Stor- Glomfjorduti Melfjordutbyggingen.

p. g. a. verneverdiene

av innvandring,

kolonisering

og

i Bjørnfossvatn.

av Austerdalsvatnet

Gåsvatna

Samlet

naturdokument

tilknyttet

og undervisningsverdien

av Austerdalsmorenen

- Kvitbergvatna

i Beiarvassdraget,

har rådet

i forbindelse

landskapsverneområde.

karstformer.

og ferdigutviklede

verdien

et mektig

- Austerdalen

og imponerende

utvikling

at

avsetninger

undervisningsområde.

Område C - Glomdalen

Vernet

kvartære

foreslått

frarådes.
tas
jfr.

Videre

med i utbyggingen.
Det nasjonale

at Beiarprosjektet

frarår

Naturvernrådet

På grunn

kontaktutvalgs

utsettes

sterkt

av verneinnstilling

og overføres

til

Plan.

Saltdalsutbyggingen
betydelige
at konsesjon

brukergis

griper

etter

rådets

og verneinteresser
for

denne utbygging.

oppfatning
i

svært

Saltdalsvassdraget

negativt
og frarår

inn

i
bestemt
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Naturvernrådet fraråder på bakgrunn av helt sentrale verneverdier på det
sterkeste Nord-Ranautbyggingen.

Produktiviteten i Stormdalen med virk-

ninger for bl.a. dyrearter i tilgrensende områder, Bjøllådalen med muligheter for økt forståelse for isavsmeltningsforløpet i Nordland, naturkvaliteterfor friluftsliv og bruksdrift i form av reindrift er her angitt
som vesentlige grunner.

Naturvernrådet tilrår følgende lagt til grunn for det endelige forslag til
verneområde:
Nasjonalparkalt.AII
Landskapsvernområdene B, CI og E
Utvidelse av nasjonalparken til å omfatte de øvre deler av Beiardalen.

Landbruksdepartementet uttaler seg om kraftutbygging i Svartisen/Saltfjellet
i brev av april 1983.

Det tas utgangspunkt i Nord-Rana, Saltdal og

Beiarn prosjektene.
Konklusjonen lyder slik:

PKonklusjoner
Ut fra tradisjonelle jordvern-hensyn har vi ikke sterke
motforestillinger til noen av prosjektene. Ut fra
reindrifts-hensyn, som igjen er avgjørende for samekulturen,
har vi derimot sterke motforestillinger.
På dette
grunnlag må vi derfor be om begrensninger.
Og det gjelder
selv om tradisjonelle jordvern-hensyn da alt i alt kommer
dårligere ut gjennom økt kraftutbygging andre steder.
Reineierne, reindriftsetatene og reindriftsorganisasjonene
går mot ytterligere naturinngrep av alle slag i gjenværende
reindriftsområder i Nord-Rana, Saltdal og Beiarn.
Men
aller størst vekt legger næringen på å bevare kjerneområdene i Saltdal.
Kjemå-prosjektet er planlagt nettopp
i disse områdene, og må derfor frarås.
Fylkestinget har i
stedet tilrådd at avgjørelsen utsettes. Men etter vårt
skjønn vil det bare gjøre vondt verre.
For vår del må vi derfor tilrå at Saltdal-avgjørelsen
treffes snarest mulig.
Avgjørelsen bør gå ut på ikkeutbygging, og straks følges opp med tilsvarende byggerestriksjoner på andre felter, inklusive vei- og hyttebygging,
turisme og skianlegg m.v.
Så vidt kritisk tror vi
situasjonen er for fortsatt reindrift i Saltfjellet.
I Beiarn har Statskraftverkene tatt visse reindriftshensyn.
RaM-E7e-Ivatnet er valgt som magasin til tross for
vesentlig bedre magasin-muligheter høyere opp. Så langt
er reindrift og naturvern gitt prioritet på bekostning

av både kraftproduksjonog tradisjoneliejordvern-hensyn.
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Vi er enig i denne prioritering, og vi slutter oss til
fylkestingets forsterkning av den. Overføringene fra
Gåsvatna og Kvitbergvatnet bør således sløyfes. Dermed
håper vi også at veibygging unngås både langs Russåga
og Ramsgjelvatnet.
Men helst ser vi at hele Beiarn-prosjektet blir sløyfet,
Den vil bli
idet vi særlig frykter anleggsperioden.
Bondekvinnelaget
en stor påkjenning for reindriften.
i Nedre Beiarn har gitt uttrykk for liknende bekymring
for bondesamfunnet, se brev av 27.7.1981.
Fylkestinget har lagt stor vekt på konsentrasjonen av ulike
naturvern-hensyn i Stormdalen i Nord-Rana, se fylkes-Porvår del er det også
rddmannens innstilling side 106.
her reindriften som veier tyngst, og deretter kommer
virkningene for jakt og fiske. Vi slutter oss derfor
til fylkestingets tilråding om ikke-utbygging.
Prinsipalt md vi altså gå imot kraftprosjektene i
og forutsatt
Subsidiært
Saltdal, Beiarn og Nord-Rana.
godt samarbeid med reineiere og lokalsamfunn om anleggsperioden - kan vi godta delvis utbygging i Beiarn. Størst
vekt legger vi på å berge kjerneområdene for reindriften
Atter subsidiært er vi derfor om nødvendig
i Saltdal.
innstilt på å godta delvis utbygging i Nord-Rana. Vi
minner i så fall om at reindrifts-interessene i Nord-Rana
stort sett avtar fra øst mot vest.
For pro5jektene i Melfjord og Stor-Glomfjord har vi ikke
Men vi gjentar at våre
særlige motforestillinger.
forutsetninser Ejelder for samtlige prosjekter som helt
eller delvis vil bli realisert."

Nordland bonde-ocl småbrukarlag
har i brev av 5.8.1981 betvilt at det er behov for utbygging i den omsøkte
skala og mener planene representerer overkapasitet og at næringslivet i
andre landsdeler fortrinnsvis vil få glede av utbyggingen.

En nøye vurde-

ring av erstatningsspørgnåletvil bli foretatt.

Norske Reindriftsamers Landsforbund

påpeker i brev av 14.7.1981 at det

er de totale konsekvenser for reindriften som må vurderes.

Landsforbundet

går i mot søknaden og peker på at inngrepene vil ligge i et område som omfattes av Samerettsutvalgets mandatområde og inntil dette er ferdig med
sitt arbeide går landsforbundet mot ethvert inngrep i området.

Norske Samers Riksforbund uttaler seg i brev av 29.4.1982 og går sterkt
mot de planlagte inngrep.

Det er sterkt framholdt at ikke bare de

enkelte prosjekter må vurderes isolert, men inngrepene må sees samlet og
i sammenheng med tidligere tekniske og senere planlagte inngrep.
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Det

hevdes

at vinterbeite

Det hevdes
til

at en gjennomføring

ubotelig

av det
heter

er minimumsfaktoren

av alle

skade på samisk

samiske

folk.

livsform

negative

tekniske

planer

i området

og kultur

og til

langsom utslettelse

Det pekes også på at utredning

Sameforening

virkninger

områder

samt for

Det er frykt

har

av

i uttalelse

utbyggingen

høst- , vinter-

for

om samiske

vil

føre

rettig-

vil

området.

Det kreves

vurdering

av reindriftsinteressene.

Lappefogden
misjonen

at planene

fogden

for

i

understreker

av særverdi
særlig

i brev

av sommerbeite
flytteleier

for

for

bli

kalvings-

hemmet og at ut-

den eksisterende
til

det

rein.

300

reindrift

er foretatt

av 26. 9. 1979 framholdt

reindriften.

en faglig

at Reinbeitekomrein-

med 2 530 rein.

m/ Kvitbergvatn

og vegen til

i

i de aktuelle

I dag drives

at Saltdalutbyggingen

sårbar

gjelder

rein

5

vil

med en beitekapasitet

som vinterbeiter,

og bruksområde

Når det

alt

for

skrinlegges

av 1964 har kalkulert

beitedistrikter

og flytteveier,

i næringen

følger

har

trekk-

generelt

og vårbeiter.

få katastrofale

i Nordland

av 24. 9. 1981 framholdt

for

at nyetableringer

byggingen

for

reindriften.

pågår.

Nord- Salten

bli

for

Kjemåvatn

berører

framheves

Denne utbygging

ligger

Lappeområder

som å kunne

i et

sentralt

beite-

reindriften.

Nord- Ranaprosjektet
i Stormdalen

i Blakkådalen,
ved delvis

peker

generende
Stormdalen

tørrlegging

lappefogden

vegbygging

bl. a. på neddemming

sperring

og Bjøllådalen

av bl. a.

Bjøllåla,

av en rekke

samt at sperreeffekten
Tespa og Blakkåga

blir

redusert.
Det er Saltdalsutbyggingen
skadevirkninger

for

Reindriftsagronomen

Dette

sterkest

Samarbeidsrådet

for

Rådet går prinsipalt
inntil

det

ært frarådes

som fører

til

de største

reindriften.

i Nokdland

møte 17. 12. 1981.
de som blir

og Nord- Ranautbyggingen

har oversendt

framhever

Områdestyrets

uttalelse

også at de sistnevnte

fra

to prosjekter

er

rammet av en utbygging.

Naturvernsaker
imot

er utarbeidet

enhver
en bruks-

at de planlagte

har avgitt
utbygging

uttalelse

1981.

i Saltfjell/Svartisenområdet

og verneplan

prosjektene

av oktober

for

Nord- Pana,

hele
Beiarn-

området.

Subsidi-

og Saltdals-
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utbyggingen

blir

Vedrørende
Gråtåga

Stor- Glomfjordprosjektet

med Vegdalselva

overføring
utenfor

av Bogevatn

med overføring

og Blakkåga

og sideelven

Bjellåga

når det

gjelder

Universitetet

ikke

utgår,

at

og at Eolmevatn

om mulig

at reguleringen

av Austerdals-

som foreslått

Turistforeningers

holdes

leggende

Forbundet

av Stormdalen.

med bl. a.

og godt

Melfjordprosjektet
fullstendig

De geologisk

Folkeaksjonen
I uttalelse

ruten

her.

Spar Saltfjellet

Bjøllådalen,

Engabreen, iBogvatn,

og Austerdalsismorenen.

og for

Natur-

i en lengere

og ungdom har

gå sterkt

i mot at det

byggingen

og Nord- Ranautbyggingen.

Melfjordutbyggingen

gis

er det

går
foreslåtte

uttalelse

gitt

for

naturoppbør utgår.

framheves.

i

verneverdiene

flere

alt.

Lønsdals-

Flatisvatn
A når det

gjelder

landskapsvernområder.

av 29. 9. 1981 konkludert
Saltdalsutbyggingen,

For Stor- Glomfjordutbygginen
uttrykk

Gråtådalen,

Kjemåga/

Glomdalsvatn,
for

uttalelser.

i Saltdalsvass-

av samme grunn

inn

angår

og en nesten

Kvitbergvatnområdet,
Blakkåga,

område der

forringe

søknaden

for

og

Vedr.

For så vidt

Glomdalsvatn

framheves

konsesjon

deler

den mest øde-

Austerdalsvatn

framhevet

de fire

store

berørt

grad vil

til

Folkeaksjonen

nasjonalparkutkastet

for

av Bogevatn

har kommentert

øvre

av 20. 8. 1981 på at

spesielt

sterkt.

i området

Tespdalen,

Denne

kontaktutvalg.

av Ramskjellvatn.

i sterk

Videre

nasjonalpark.

er deretter

at en senkning

områder

seg også

i mot Nord- Ranautbyggingen

som et

Overføringen

interessante

for

i uttalelse

skades

av Blakkåga

slutter

av DKNVS, Museet,

er meget viktig

Kjemåvatn

friluftsområde

og Beiarnvassdraget.

området,

peker

av 30. 8. 1982 er særlig

Stormdalen,

grenser

går sterkest

framholdes

langs

til

at

av Blakkåga

Rådet

som er gjort

Beiarutbyggingen

omtales

tørrlegging

levelsen

Storvatnet.

en skjemmende regulering

Saltdalsutbyggingen
både fiske

til

turistmessig

fylke.

av planen,

Det samme er innstillingen

av Det nasjonale

Forbund

Saltfjell/Svartisenområdet

reguleringen

må gjennomføres.

og forslag

må utgå

om, at overføringen

i de vernevurderingene

i Trondheim

av Nordland

må legges

Glomågas overføring

i a1t vesentlig

Norske

framholdes

Flatisvatnet

hovedtrekkene

draget

utgår

av

i Engabreområdet

av Knabbåga og Glomdalselva

til

er

at overføringen

at inngrepene

Melfjordprosjektet

anleggsvegen

til

utgår,

framholdes

regulering.

Vedrørende
vatn

gjennomført.

at disse

med å

Beiarnutog

kan gjennomføres

med
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bl. a.
bli

forbehold

påfø rt

om at

skade.

Engabreelva

samt Lille

i Auster dalsvatn

"Ingen

sjektene

ny kraft
vil

avvises

på bakgrunn

Fiskerinemnda
ste rkt

framholdt

i f jorder

Som nevnt i
revisjona v
vår plan av
fullførtu
t

det

i havet .

frykt

herr
for

og inngrep

av 8. 8. 1981 slik:
før

er klarlagt

det

konsekvensene

og sund ved en gjennomføring

er dokumentert

hvilke

Nord- Rana, Beiarn

har

fo r livet

følg er pro-

og Saltdalsprosjekt

skadev irkningene.

Joha nnes Helgå

verkene har i den f orbindelsesendt
datert

uttalelse

av de mange alvorlige

i Rana v/

av plane n.

tisområdet

og før

Det har under videre
bearbeide lse
vendig å revidere
det hydrologiske
brev

sin

i Saltfjell/Svar

livet

Grå tåga,

tn bør unngår.

i fy lket,

få for

å ikke

Blakkåga,

med Knabbåga og Glomdals elva

konklu derer

ing

kan sies

at Bogevatn , øvre

Storglomva tn bør utgå

og Flatisva

kraftutbygg

med mere sikkerhet

hevdes det

n bør reduseres

Unge Venstre

beh ov for

i havet

Videre

Melfjordutbygginge

Nordland

livet

i utt alelse
i havet

"

av 12. 9. 1981
og f or isulemper

av utbyggingsplanene.

av utbyggingspla
grunn laget for

nene vist
seg nødStatskraft
disse.

Vassdragsdirektoratetf

27. 02. 84:

vårt brev av 16. 11. 83arbeidesdet
med en
de hydrologiskeda ta som liggertil
gr unn for
desember 197 7. Dette arbeidetven tes å vmre
på sommeren1984.

Vi har tmidlertidpå
det nåvmrendestadi umnokså gode
indisierp
å hvordandet revid ertehydrologiskegru
nnlaget
vil bli, og fi nnerdet derfor rikti gå informereom det te
før Hovedstyretsbehandlingav
søknaden.
SaltfjellSvartis områdeter relativtg
odt dekket av
vann merkermed langobser vasjonsserienår
det gjelderde
storevassdrag
ene. For de mindrede lfeltenederimotvar
det inntilhent
motsluttenav
1960- årenefå eller ingen
observasj oner.Det vil si at man hadde gode data f or den
tota leavrenningenfra
de store nedbørfelten
e,men
manglet kunnskapom hvord andenne fordeltese
g innen de
enke ltefeltene.
I smrlig grad mangletobserv asjonerfra
høyt liggendenedbørfelte
r.
Da Statskraftv
erkeneforberedtesin
planleggingi
områd et
ble det derfor oppretteten
rekkev annmerkeri de øvre
deler av vassdragene. Da planen skulle ferdig stilles
hadde diss e nye vannmerkeneen observasjonstidpå
5- 6 år.

et

ølgende

-
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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 vannmerkene, 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 utredning S-83.
Det vannmerket som ble brukt til denne sammenligningen
var VM 720, Skarsvatn i Lakselva. Her er det nå oppdaget
en profilforandring som har medført feil observasjoner,
også i denne sammenligningsperioden, slik at de beregnede
vannføringsseriene for de nye vannmerkene har fått for
høye verdier.
Vannføringsmåling i en elv utføres som kjent ved at man
daglig (eller kontinuerlig) måler vannstanden et sted
elva der man på forhånd har målt seg fram til en relasjon
mellom vannstand og vannføring (vannføringskurve). Denne
relasjonen er bare riktig dersom elvas bunngeometri
holder seg uforandret ved vannmerkets bestemmende profil.
dette tilfellet er utløpsosen ved Skarsvatn vannmerkets
bestemmende profil. Her har elva 1 slutten av 1960-årene
gravd seg litt ned i bunnen, sannsynligvis over en lengre
periode. Rndringen i vannstand har viaert
så liten at ingen
merket det eller reagerte på det. Det var først etter en

grundiganalyse av flere års vannføringsdata(med den
"nye" utløpsprofilen)at feilen kunne oppdages.
Dette forhold gir det største bidrag til den endring
avløpstallene revisjonen fører med seg, men det blir også
innarbeidet virkningen av at vi nå har lengre observasjonsserier, bedre isreduksjoner, bedre kjennskap til
breenes nettobalanse etc.
hovedtrekk vil det nye hydrologiske grunnlaget vise
større avrenning fra de lavereliggende felter og mindre
fra høyfjellsfeltene. Endringene er størst for de sentrale delene av Saltfjellet og minst for de vestlige
delene av planområdet. Dette medfører mindre produksjon
de planlagte kraftverk og større restvannføringer i de
nedenforliggende elvestrekninger. Av nedenforstående
tabell framgår at endringene er størst for Beiarn- og
Saltdalsutbyggingen. Det må presiseres at dette er foreløbige tall, et endellg og fullstendig datasett vil først
kunne beregnes når det nye hydrologiske grunnlaget er
ferdigbehandlet.

Stor-Glomfjord
Belarn
saltdal
Nord-Rana
Melfjord

Sum Svartisen

Reduksjon
tilløp

Produksjon i GWh
Oppr.
Nytt
grunnlag
grunnlag

Red.
i %

3
19
17
4
3

1326
452
577
1049
692

1270
370
480
1000
680

4
18
17
5
2

4096

3800

7
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Tilsvarende får endringene virkning på prosjektenes økonomi, her uttrykt ved rentabilitet (foreløpige tall):

Stor-Glomfjord
Beiarn
Saltdal
Nord-Rana
Melfjord

Opprinnelig

Ny

14,0 %
17,5 %
14,5 %
16,5 %
11,0 %

13,5 %
14,5 %
12,0 %
16,0 %
11,0 %

Kravet til rentabilitetut fra lønnsomhetsbetraktninger
er 7,5 %. Det er derfor klart at selv om rentabiliteten
for f.eks. Saltdal-prosjektet
går ned fra 14,5 % til 12
%, er det fortsattet økonomiskgunstigprosjekt.Det er
heller ingen prosjektdelersom blir ulønnsommepå grunn
av endringeni det hydrologiskegrunnlaget.
Ingen av dimensjonene(reguleringsgrenser,
installasjoner
etc.) som har betydningfor behandlingav søknadenvil
bli endret.
Vi vil komme tilbakemed de endeligetall så snart disse
foreligger,men vi venter ikke at de vil avvike vesentlig
fra den som her er presentert:4

Direktoratet for statskraftverkene har den

14.03.84 bemerket følgende til

Verneplanutkastet:

r/I utkastet til verneplan for Saltfjellet/Svartisen foreslås opprettelse av en nasjonalpark og fire landskapsvernområder. Angående nasjonalparken foreligger et primært forslag (A) samt tre reduserte alternativer (AI,
AII, AIII).
Statskraftverkene har vurdert hvilke konsekvenser de forskjellige alternativer vil ha for våre 5 konsesjonssøkte
prosjekter i Saltfjellet - Svartisen. Et sammendrag av
vurderingene er vedlagt.
1

NORD-RANAUTBYGGINGEN

Utbyggingsområdet ligger i sin helhet innenforden foreslåtte nasjonalpark (uavhengig av alternativ). Konsekvensen blir derfor at prosjektet er uaktuelt.
Nord-Ranautbyggingen er beregnet å gi en gjennomsnittlig
produksjon på ca. 1 000 Gwh/år.

2

SALTDALUTBYGGINGEN

Sentrale deler av utbyggingsområdet (Kjemåvatn) ligger
innenfor det foreslåtte Saltfjellet landskapsvernområde.
Uten magasineringsmuligheten i Kjemåvatn er det omsøkte
prosjekt uaktuelt. Saltdalutbyggingen vil derimot falle
utenfor den foreslåtte nasjonalpark. En verneplan uten
Saltfjellet landskapsvernområde vil derfor ikke ha konsekvenser for prosjektet.
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Saltdalutbyggingener beregnetå gi en gjennomsnittlig
produksjonpå ca. 480 GW11/år.

3

BEIARNUTBYGGINGEN

Kvitbergvatnetog Gåsvatnan ligger innenfordet foreslåtte Gåsvatnan landskapsvernområde.
Kvitbergvatnetligger
også delvis innenforgrensene til den foreslåttenasjonalpark.Etter vår vurderingkan derfor ikke overføringen
fra Kvitbergvatnettil Ramskjellvatnetkombineresmed nasjonalparkog/ellerGåsvatnan landskapsvernområde.
Den nevnte overføringer beregnetå gi en produksjonpå
ca. 50 Gwh/år. Uten overføringenblir produksjoneni Beiarn kraftverkca. 320 GWh/år.
Vi har i vurderingenforutsattat overføringenTverråga Tollåga kan gjennomføresuavhengigav om nasjonalparken
vedtas.

4

STOR-GLOMFJORDUTBYGGINGEN

Det omsøkte prosjekt berøres både av den foreslåtte nasjonalpark og Gråtådalen landskapsvernområde. Vi har beregnet gjenværende produksjonspotensiale i Holandsfjord
kraftverk ved de enkelte alternativer til nasjonalpark/landskapsvernområde. Trollberget kraftverk er ikke
aktuell dersom en nasjonalpark vedtas opprettet etter noen av de framlagte alternativ.
a

Nasjonalpark etter alt. A cq AI

Alternativenevil båndleggeca. 715 GWh/år av beregnet
produksjon. Gråtådalen landskapsvernområde vil båndlegge
ytterligere ca. 135 GWh/år. Restpotensialet blir dermed
hhv. ca. 555 og 420 GWh/år.

b

Nasjonalpark etter alt. AII oq AIII

Disse alternativene skiller seg fra alt. A og AI ved at

den såkalte takrennesør faller utenfor nasjonalparken.
Dette gir et økt produksjonspotensiale
på ca. 285 GWh/år.
Restpotensialetuten og med Gråtådalenlandskapsvernområde blir hhv. ca. 840 og 705 GWh/år.
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c Gråtådalen landskapsvernområde,
ekskl. nasjonalpark
Landskapsvernområdet
båndleggersom tidligerenevnt ca.
135 GWh/år. Prosjektetsnetto produksjonblir ca.
1 135 GWh/år.
Vårt konsesjonssøkteprosjekt gir en netto produksjonpå
ca. 1 270 GWh/år. En nasjonalparketter et av de nevnte
alternativvil i vesentliggrad endre forutsetningenefor
prosjektet,videre forutsetningenefor totalvurderingen
av våre prosjekteri Saltfjellet- Svartisen.En utbygging med gjenværendepotensialeer lønnsom,men vil kreve
en ny vurderingog søknad forsåvidtangår omfang, installasjon,magasinvolumer,plasseringav kraftstasjon.m.m.
Dette vil videre ha betydningfor når det vil vicere
riktig
å igangsetteutbyggingen.

5

MELFJORDUTBYGGINGEN

Det omsøkte prosjekt berøres av Glomdalen- Austerdalen
landskapsvernområde
samt nasjonalparken.Konsekvensene
mht. nasjonalparkavhengerav hvilket alternativsom
eventueltvelges.
Det omsøkte prosjekt består av to separatedeler, Storvatn- og Flatisvatngrenen.Disse er beregnetå gi hhv.
310 og 370 GWh/år, tilsammen ca. 680 GWh/år. Vi har vurdert verneplanens konsekvenser for de to deler hver for
seg.

I

Flatisvatngrenen

Denne er aktuell bare ved alternativAIII. Ved dette alternativfaller utbyggingsområdeti sin helhet utenfor
nasjonalparken.Prosjektetsomfang er også uavhengigav
om Glomdalen- Austerdalenlandskapsvernområde
blir vedtatt, dersom det blir gitt dispensasjonfor vegbygging
etc.
II Storvatngrenen
Austerdalsvatnetm.m. ligger innenfordet foreslåtte
landskapsvernområdet.
Prosjektetsøkonomi er avhengigav
overføringfra samt reguleringav Austerdalsvatnet.
Konklusjonenblir at Storvatngrenenikke er utbyggbardersom
landskapsvernområdet
vedtas.
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Den videre vurdering forutsetter at Austerdalen - Glomdalen landskapsvernområde ikke vedtas.
a

Nasjonalpark etter alternativ A

Overføringen fra Blakkåga/Tverråga faller innenfor nasjonalparkens grenser. Denne overføringen er beregnet å gi
en produksjon på ca 150 GWh/år. Den gjenværende del (ca.
160 GWh/år) er økonomisk tvilsom da Flatisvatngrenen faller ut. Eventuell utbygging må revurderes, også med alternativ mot Ranavassdraget.

b

Nasjonalpark etter alternativ AI

Overføringen fra Blakkågd er da gjennomførbar. (Tverråga
faller innenfor det vernede område). I tillegg til omsøkt
prosjekt kommer tilløp som inngår 1 den omsøkte Stor-Glomfjordutbyggingen (Bogvatnet og Øvre Blakkåga). Videre økt
tilløp ved inntak av Glomåga da Flatisvatngrenen ved
dette alternativ ikke er aktuell.
Økning i forhold til omsøkt prosjekt er grovt beregnet
slik (pga. lav magasInprosent er det regnet med betydelig
flomtap):
Tverråga
Bogvatnet/Øvre Blakkåga
Glomåga
Totalt

-

10 GWh/år
40 GWh/år
90 GWh/år
120 GWh/år

Produksjonen blir dermed ca. 310 + 120 GWh/år. Uten
Flatisvatngrenen er prosjektet imidlertid økonomisk
tvilsomt. Eventuell utbygging må revurderes, også med
alternativ mot Ranavassdraget.

c

Nasjonalpark etter alternativ AII

Utbyggingsmulighetene blir de samme som etter alternativ
AI (430 Gwh/år).

d

Nasjonalpark etter alternativ AIII

I forhold til det omsøkte prosjekt kommer Bogvatnet og ø.
Blakkåga med, mens Tverråga utgår. Økningen blir da ca.
30 Gwh/år, slik at produksjonen kan settes til ca 710
Gwh/år:(
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Vassdragsdirektoratet rettet følgende spørsmål til Miljøverndepartementet i brev av 14.02.84:
Det er fra Miljøverndepartementets side bl.a. anført at det er viktig ut fra et miljøvern-synspunkt at store deler av Saltfjellet og
Svartisen blir med i en sammenhengende nasjonalpark. Det samme er
kommet til uttrykk i flere andre uttalelser.
Inngrepet i Blakkågas øvre del er vel helst det som skaper diskontinuitet. Dette er av såvidt stor betydning for utbyggingsplanene
at vi tillater oss å be Departementet utdype noe nærmere betydningen av en sammenhengende nasjonalpark i denne forbindelse.'1
Følgende svar er mottatt her 14.05.84:

Vi vil for ordens skyld først peke på at det forruten
Ureguleringen av Blakkåga er ytterligere store deler av
utbyggingsplanene som skaper diskonuitet i planene om en
stor rasjonalpark omfattende Svartisen og Saltfjellet.
Vi vil i denne forbindelse peke på reguleringen av Bjørnefossvatnet (Flatisvatnet) og siterer fra departementets
brev av 19.5.82 til fylkesmannen i Nordland (vedlagt utkast til verneplan):
"Dette vatnet er "nytt" i geologisk tidsregning
og meget sjelden i nordisk og europeisk sammenheng.
Området har betydelig verdi som referanse for naturvitenskapelig forskning. Området er landskapsmessig
storslått med bretunger som omkranser vatnet. Dersom
5ringrepi dette området kan unngås, vil det dessuten
være mulig å bevare en passasje ned til Nordfjorden.
Dette vil i så fall være det eneste sted i Norge der
det er mulig å få kystområder med i en nasjonalpark"
Dersom Bjørnefossvatnet reguleres
fylkesmannens minimumsforslag til
innsnevret i forhold til alt. I.
stilling til hvilket verneforslag

står vi tilbake med
nasjonalpark, dvs sterkt
Departementet har ikke tatt
som skal fremmes endelig.

Nedenfor følger en stikkordmessig utdyping av hvorfor Blakkådalen/Bogvatnet må inngå i denne minimumsløsning for nasjonalpark.
i.

Et viktig formål med opprettelsen av nasjonalparker er å
sikre et representativt utvalg av de ulike regioners og
dermed landets naturtyper.
Svartisen har en dominerende plass i Salten/Helgelandregionen, både som naturelement isolert sett og som påvirkningsfaktor for berggrunn, løsmasser, tilliggende
vassdrag og for utviklingen av plante- og dyrelivet innen
relativt store tilgrensende områder.
Dersom det opprettes en nasjonalpark i området uten at
deler av isen og således de mer verdifulle brenære områder inngår, vil helt vesentlige deler av områdets
mest typiske og verneverdige naturtyper mangle.
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Med Svartisen i vest der nytt land og nye del-vassdrag
forefremdeles "fødes" og med de store kvartærgeologiske
reSverige,
til
kcimster (løsmasser) i øst mot grensen
en1,,:dradlcnt
råJe
fra 0 - 10 000 ar. Mellom disse ytterpunkter finner vi
en gradvis endring i alder som gjenspeiles av en rekke
forhold Innen alle naturfag.
Denne gradLent gjør området meget interessant for den
Området
forskning og undervisning.
naturvitenskapelige
Utkan i så måte betraktes som et feltlaboratorium.
kastet til verneplan har lagt stor vekt på denne verdi.
Med regulering av Blakkåga/Bogvatnet,
østside, brytes denne gradient.

dvs hele Svartisens

og StorglomfjordDersom det meste av Melfjordutbyggingen
utbyggingen blir realisert, vil alle breelver rundt SvartIsen bli regulert (Beiarelva, Gråtåga, Blakkåga, Glomåga,
Fykanåga og småelver pa vestside av Svartisen).

3-

Med henvisning til pkt 1 og G er Bogvatnet med øvre deler
av Blakkaga det partj av et typisk brevassdrag med en viss
størrelse som vil være best egnet til å representere områdets
brevassdrag.
Forutela a representere et brevassdrag har særlig Bogvatnet
forskning. Dette
stor egenverdi for den naturvitenskapelige
pga vatnets unge alder i.geologisk tidsregning.
(Flatisvatnet)
Vatnet ligger klart etter Bjørnefossvatnet
verdi, men dersom Bjørnefossvatnet reguleres, vil Bogvatnet likevel være det beste erstatningsalternativ.
Generelt er det en lite heldig løsning at verneområder mer
Bufferog minire er innrInget av større tekniske inngrep.
sårbare områder er
soner til de verneverdige og ofte le
I dette tilfellet ville isen på en
alltid å foretrekke.
utmerket måte gitt en slik sone for deler av den vestlige
grense.

2.

blir
Uten at Flatisvatngreina av Melfjordprosjektet
skrinlagt vil det ikke være grunnlag for å opprette
en egen nasjonalpark vest for Blakkådalen/Bogvatnet.
deler av Svartisens østside da skal vernes
Dersom
Dette vil medføre
må en annen verneform benyttes.
en uønsket økning i antall vernegrenser og ulike verneBåde forvaltningen av områdene og bruken
bestemmelser.
vil vanskeliggjøres.
.

Et av formålene med opprettelse av nasjonalpark i SaltfjellSvartisen er å verne om artsmangfoldet for flora og fauna.
Det er i første rekke truete og sårbare arter som bør
En forutsetning i dette arbeid er å sikre de
sikres.
krav til livsmiljø disse arter har.
Pga sine kvaliteter angående størrelse og relative ubesærlig verdifullt
rørthet er Saltfjell - Svartsområdet
ror arter med slike krav, (jerv, fjellrev, snøugle, dagomFåde sum kan
1)L2s1,0stølrL ,:imen;lunende
revrur).
sikres uten større tekniske inngrep, desto større sjanse
har disse arter til fortsatt eksistens (jfr pkt 5 første
avsnitt).'
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Hovedstyret

vil

bemerke:

Planer om opprettelse
av en nasjo nalpark
på Saltfjellet
går tilbake
til
1930-årene.
Statens Naturver nråd framla i 1964 en landsplan
for 16 nasjon alparker
hvorav Saltfjell/Svartisområdet
inngikk
i en
av dem, men noe vedtak om vern av dette området er enda ikke
fat tet.
En vesentlig
grunn til
det antar Hovedstyret
er at Saltfjell/Svartisområdet
også omfatte r meget store kraftressurser
og
det har vært et tidkrevende
arbeid å klarle gge disse i størrelse
og
virkninger.
Dette er nå gjort
med de fem prosjekter
som danner
grunnlaget
for konsesjo nssøknadene:
Stor- Glomfjordutbyggingen
Beiar nutbyggingen
Saltdalutbyggingen
Melfjordutbyggingen
Nord- Ranautbyggingen.
Med den utfor ming disse prosjektene
har fått
vil de gi en samlet
økning på 3795 Gwh i et middels år til
en samlet investering
på ca
8 480 mill
kr referert
til
kostna dsnivået
01. 01. 83.
Hovedstyret
vil i denne forbindelse
peke på at etter
at utbyggingsplanene ble l agt fram for distriktet
har en videre
bearbeidelse
av
det hydrologiske
materialet
ført
til
en revisjon
av dette som har
resultert
i en samlet r eduksjon av tilløpet
til
kraftverkene,
j fr.
brev fra Stat skraftverkene
datert
27. 02. 84.
Det er mer detaljerte
observasjoner
av vassføringer
under planleggingstiden
som har gitt
end ret fordeling
av avløpet over nedbørfelt ene, men det dreier
seg
også om feil
i grunnlagsmateriale
t som er oppdaget på et sent tidspunkt og sam har gitt
det vesentligste
bidrag til
red uksjonene.
I
planene ble det regnet med en samlet midlere
årsproduksjon
på
4096 Gwh.
Hovedstyrets
vurderinge r i det følgende grunner seg på de korri gerte avløpsd ata.
Hovedstyret
vil også peke på at St atskraftverkenes kommentar av 14, 03. 84 til
Verneplanutkastet
- referert
foran grunner seg på foreløpige
beregni nger.
Kommentarene fra Statskraftverkene
til
innkomne uttalel
ser til
de enkelte
prosjekter
og
ref erert
i disse inneholder
de endelige
ber egninger.
Hovedstyret
har i det følgende
lagt disse til
grunn.
I forbindelse
med behandlingen
i 1973 av Verneplan
I for vassdrag
ble det forutsatt
at konsesjonsbe handlingen
av kraftprosjektene
i
Saltfjell/Sva
rtisområdet
skulle
skje etter
en samlet planlegging
av
vern og kraft utbygging
i området.
Det er en slik
pla nlegging
som
senere har fo regått
og betydelige
vernehensyn
ligger
til
grunn for
søk nadens omfang.
Hovedstyret
vil
i denne forbindelse
framholde
betydningen
av Saltfjell/Svartisutvalget
fra 1971.
Utvalget
ble
oppnevnt av Fylkesmannen i Nordla nd i samråd med Kommunal- og
arbeidsdepartementet.
Fra 1972 sorterte
utvalget
under Miljøverndepartemen tet.
Saltfjell/Svartisutvalge
t ble opprettet
med hjemmel i Bygningsloven.
Det fi kk som mandat å utarbeide
en plan for SaltfjellSvartisområdet
som skulle
omfatte målsetting
og hovedretningslinjer
for arealog ressursdisponering
i området og sam sku lle inngå som
en del av regionplanene
for Nord- Helgelandregionen
og Saltenregi onen.
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Et flertall på 5 går inn for Nord-Ranautbyggingen i henhold til
planen mens to går imot - den ene vil ha planene opp til ny vurdering senere.
Det er enighet om utbygging av Saltdalsprosjektet.
Utvalget antar ut fra en del gitte forutsetninger at den totale
økonomisk utbyggbare kraftressurs i Saltfjell/Svartisområdet tilsvarer en brutto årsproduksjon på 5500-6000 Gwh inklusive en produksjon på ca 940 Gwh i bestående kraftverk.
Det må regnes med at den samordnede planlegging som har funnet sted
som forklart foran, har resultert i at en kraftressurs på 8001000 Gwh i årlig produksjon er unndratt kraftutbygging.
Den videre bearbeiding som har skjedd med spørsmålet om kraftutbygging - vern i Saltfjell/Svartisområdet har foregått gjennom
distriktsbehandlingen av Statskraftverkenes konsesjonssøknad samt i
høringsrunden for Saltfjell/Svartisutvalgets innstilling. Ved
behandlingen av innstillingen vedtok Nordland fylkesting etablering
av Saltfjellet nasjonalpark minst omfattende den som var foreslått
av utvalget samt opprettelse av flere andre verneområder. Samtidig
uttrykte fylkestinget at endelig avgjørelse om utvidelse av parken
og grenseoppgang skulle utstå til behandlingen av konsesjonssøknaden var sluttført.
Fylkesmannen i Nordland har fulgt opp fylkestingets vedtak ved
utarbeidelsen av det utkast til verneplan som er sitert foran og
som er vist på vedlagte kartbilag nr 2.
Hovedstyret vil peke på at Verneplanutkastet i det store og hele er
utarbeidet på grunnlag av samme materiale som tidligere planer var
bygget på. Noe avgjørende nytt materiale foreligger heller ikke,
men vedtakene både i forbindelse med behandlingen av Verneplanutkastet og konsesjonssøknaden samler oppmerksomheten på nye områder
som Hovedstyret i det følgende vil kommentere. En ser på verneforslag, begrunnelse, virkninger og konsekvenser for kraftutnyttelsen
samt sentrale organers standpunkt i spørsmålet, prosjekt for prosjekt.
Stor-Glomfjordutbyggingen
Verneplanutkastets alt. A vil hindre gjennomføring av syd-vestgående "takrenne" fram til Fonndalen samt overføring av øvre Blakkåga, Bogvatn og øvre Beiardalen til Storglomvatnmagasinet.
I tillegg foreslås opprettet et landskapsvernområde D som omfatter
hele Gråtådalen med Gråtåga og forhindrer også denne elva i å bli
overført til Storglomvatnmagasinet.
For kraftprosjektet betyr dette at Trollberget kraftverk faller
bort og Stor-Glomfjordprosjektet reduseres maksimalt med en midlere
årlig vassmengde på 652 mill m3 eller ca 41% av hva det er prosjektert for. Omregnet til produksjon vil alt. A båndlegge ca
715 Gwh/år i middel og alt. A+D: ca 715+ca 135=850 Gwh i middel pr
år. Restpotensialet blir for alt. A ca 555 Gwh/år og for alt. A+D
ca 420 Gwh/år. Ved alt. A II vil syd-gående "takrenne" kunne bli
gjennomført og dette øker produksjonspotensialet med ca 285 Gwh/år
til ca 840 Gwh/år henholdsvis 705 Gwh/år uten og med Gråtådalen
landskapsvernområde (D).
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Statskraftverkene anser en utbygging av det angitte restpotensiale
for å være lønnsomt, men det vil kreve ny vurdering og ny søknad
for så vidt angår omfang, installasjon, magasinvolumer, plassering
av kraftstasjonen mm. Det vil også endre i vesentlig grad forutsetningene
for totalvurderingen
av prosjektene
i Saltfjell-Svartisen.

Betydningen

av

Storglomvatnmagasinet

for

samkjøring

av de

øvrige prosjekter i Saltfjell-Svartisområdet som er svakt regulert,
avtar i stor grad.
Begrunne1sen for forslaget er av naturvitenskapelig art. Det er
tilknyttet hele Beiarvassførste rekke geomorfologiske interesser
vestside hevdes å være
draget som påpekes og spesielt øvre del's
hetydningen av dagens overmeget interessant. Morenedekket viser
flateprosesser med utforming av landskapet lokalt. Gråtådalen har
et stort antall grotter.
Vassdraget regnes som typevassdrag og enkelte sidevassdrag regnes
herunder Bogvatn og Blakkåga. Det
som ekstremt næringsfattige
nasjonale kontaktutvalg går sterkt inn for vern av minst ett helt
vassdrag i Saltfjell-Svartisområdet som type- og referansevassdrag
og peker Beiarvassdraget ut som det klart mest verdifulle - subsidiært Saltdalsvassdraget. Utvalget fremmer et eget forslag til
og øvre
nasjonalpark som er vist på vedlagte bilag 3. Både Bogvatn
del av Beiarvassdraget er tatt med i forslaget som da i det vesentlige får samme konsekvens for Stor-Glomfjordprosjektet som forklart
faran. r begrunnelsen er videre pekt på at nedbørfeltet botanisk
Mulighet
særlig Gråtådalen og Riebivag'giområdet.
sett er rikt
for studie av innvandring av plante- og dyreliv i vassdragsdeler
som er avdekket i breens nærområder, vurderes høyt og gjelder bl.a.
Bogvatn og Blakkåga.
Midtre del av Beiardalen regnes som kjerneområde for Saltfjellets
elgbestand.
Fiskeribiologisk

framheves Beiarelva som en av Nordlands tre
viktigste lakse1ver. Engabreen-Helgelardsbukken-Dimdalen som
herøres av "takrenne" syd-vest for Holandsfjord er påpekt bl.a. å
være verneverdig grunnet studier av brebevegelse, grunnet isens og
sjeldne planteforevannets omforming av overflaten samt grunnet
kamster (Svartisvalmuen).
Av de foreliggende uttalelser vil Hovedstyret særlig framholde at
Meløy kommuneenstemmig har gått imot forslag til nasjonalpark
etter alt. A og opprettelse av landskapsvernområde D av hensyn til
konsekvensene for kraftutbyggingen.
Beiarn kommune har i flertallsvedtak gått imot primærforslag A og
opprettelse av landskapsvernområde D og støtter Saltfjell/Svartisutvalgets verneforslag med landskapsvernstatus.
Rana kommune har i flertallsvedtak gått inn for at verneområde
avgrenses i hovedsak som foreslått av Saltfjell/Svartisutvalget.
Nordland fylkesting anbefaler ingen deler av Stor-Glomfjordutbyggingen medtatt i verneforslaget.
Fylkesmannen i Nordland anbefaler Stor-Glomfjordutbyggingen i
hovedsak realisert, men mener Bogvatn og øvre B1akkåga bør utgå av
planen for å få med deler av Svartisen i nasjonalparken.
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Statens Naturvernråd aksepterer i hovedtrekkene Stor-Glomfjordprosjektet, men mener Bogvatn/Blakkåga bør tas ut av planen og at skadene på Engabreen bør søkes minimalisert.
Norsk Sameråd går primært imot Stor-U
til at utøverne av reind "ftey1
Norske Reindriftssamers Landsf
Samerettsutvalget må uttale seq,
Miljøverndepartementet
leres og overføres.

har

bl.a.

mfjordprosjektet, men viser
karw,etakseptere dt
_

aL

cq

trtikke bør

,a-

Landbruksdepartementet har ikke merkndtii tii
Stor-Glomfjordutbyggingen, men vil ha Bogvatn og øvre Bli'-)kkåqa
tatt ut som representativ brepåvirket elvetype.
Næringsorganisasjoner forøvrig støtte g ennomgående ikke denne del
av verneforslaget, mens derimot de andireinteresseorganisasjonene
for en stor del gjør det.
Beiarnutbyggingen
Verneplanutkastet omfatter Kvitbergvatn/Russåga og vil hindre en
overføring til Beiarprosjektet. Videre omfatter forslaget om
landskapsvernområde E Store og Lille Gåsvatn. Forøvrig er Beiarnprosjektet uberørt av Verneplanutkastet.
For kraftprosjektet betyr bortfall av den nevnte overføring ca
97,1 mill m3 eller ca 20% reduksjon av den midlere årlige vassmengde som er prosjekteringsgrunnlaget. I produksjon betyr det ca
54 Gwh/år og restpotensialet blir ca 316 Gwh/år. Overføringen er
klart lønnsom med en nytteverdifaktor
på 1,4, men vil ikke redusere
lønnsomheten i den gjenværende del av prosjektet.
Begrunnelsen

for vern av Kvitbergområdet er hovedsakelig at mange
fagfelts verneinteresser finnes her. Geofagene påpeker grotte
og
andre karstforekomster langs Russåga, Denne er forøvrig Norges
største uregulerte underjordiske elv. Det er forekomster av særdeles artsrike planter i Kvitberget, Jordbrudalen og rundt Kvitbergvatnet. Våtmarksområder ved Harodalselvas utløp i Kvitbergfor fuglelivet
vatnet er av betydning
og en rik ferskvannsfauna
forekommer i Kvitbergvatnet. Reindriftsinteresser, fiske- og friluftsinteresser er også knyttet til området i stor grad.

Et forhold for seg er at et vern av Beiarvassdraget med den begrunnelse sam er gitt foran vil utelukke en realisering av Beiarprosjektet. Det nasjonale kontaktutvalg frarår således absolutt
Beiarnutbyggingen.
Av de foreliggende uttalelser forøvrig vil Novedstyret særlig framheve at Beiarn kommmne forutsetter Kvitbergvatn overført.
Skjærstad kommune gir full og enstemmig tilslutning til opprettelse
av

Gåsvatn

landskapsvernområde

(E).
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Saltda1 kommune støtter bl.a. også forslaget om opprettelse av
nevnte landskapsvernområde.
Nordland fylkesting anbefaler opprettet Gåsvatna landskapsvernområde (E).
Fylkesmannen gir samme tilråding.
Statens Naturvernråd tilrår sterkt opprettelse av landskapsvernombør utsettes og overføres til Samråde E og mener Beiarnprosjektet
let Plan.
Landbruksdepartementet mener overføringen
hensyn til reindriftsinteressene.

bør

sløyfes

særlig

av

Det er forøvrig fremmet sterke protester mot overføringen fra
ideelle interesseorganisasjoner.
Saltdalutbyggingen
Verneplanutkastets forslag om opprettelse av landskapsvernområde
B
- Saltfjellet landskapsvernområde - utelukker, om det blir vedtatt,
realisering av Saltdalutbyggingen. Med det båndlegges en midlere
Arlig kraftmengde på 495 Gwh.
Prosjektet
er relativt dyrt.
Forslaget er i hovedsak begrunnet med kvartærgeologiske
dannelser i
området. Det er fra faglig hold meget sterkt framhevet at disse
dannelser fra en døende innlandsis fra ca 9000 år siden
på en meget
instruktiv måte og over et konsentrert og oversiktlig område viser
mektige løsmasseavhovedtrekkene i avsmeltningshistorien. Disse
setninger danner et naturdokument av høy verneverdi som senere studieobjekt. Lønselvas felt med Dypenåga er blant de høyest prioriterte av geomorfologene.
Ut fra ornitologiske verneverdier ble i medhold av lov om naturvern
Semska-Stødi naturreservat opPrettet i 1976. Det er et 13 km2
stort myr- og fjellområde langs Lønselva mellom Semska og Stødi.
Overføring av Svangtjernbekken til Lønnsdal vil føre til økt vassføring gjennom Semska-Stødi naturreservat og er et inngrep
naturforholdene i reservatet.
Det nasjonale kontaktutvalg anbefaler Saltdalselva tatt ut som
alternativ til Beiarvassdraget som Saltfjell/Svartisområdets referanse- og typevassdrag og utvalget frarår Saltdalutbyggingen absolutt
i den sammenheng selv om det sies at selve utbyggingen i
mindre grad berører naturfaglige verdier.
I Verneplanutkastet foreslås Saltdalvassdraget sikret som type- og
referansevassdrag for Saltfjell/Svartisområdet/Midtre Nordland.
Ved siden av dette er sterke interesser knyttet til reindriften på
Saltfjellet i utbyggingsområdet. Kjemåvatn-Lønsdal
er sentralt for
driften både med hensyn til vinterbeitemuligheter og tekniske anlegg som samleplass og slakteplass. Det gjør seg gjeldende meget
sterk motstand mot Saltdalutbyggingen fra samisk hold.
Forøvrig er friluftslivsaktiviteter en vesentlig faktor i forslaget
til landskapsvernområde. De konsenterer
seg om Kjemåvatn og bl.a.
fisket der og om Lønsdal. Laksefisket bør også nevnes i denne forbindelse. Saltdalselva er lakseførende over en 66 km lang strekning og det fanges årlig 4-9 tonn. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk går mot utbyggingsplanene.
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Alt. B "Stor
overføring".
Her tenkes overføringstunnelen ført
videre helt til Graddiselva og det tas inn i tillegg Klipåga, Heinbergelva, Junkerelva og Rakkes. Inntaket i Junkerelva må ved dette
må
alt. legges ca 8 km inn på svensk område og en konsesjonssøknad
derfor
i så fall behandles av svenske myndigheter. De felter som
er så små at alt.
B ikke
kan
med dette vil kunne tenkes overført
ansees for å være aktuelt.
Alt. A kan utvides med overføring av øvre del av Sauelva
(Evenesdalen) som kan gi ca 51 Gwh/år i middel. Dessuten kan ytterligere
ca 25 Gwh/år fås ved overføring av øvre del av Corgokjokka som
øst for Rognan.
dag har avløp til Saltdalsfjorden via Botnvatnet
Samlet sett gir dette en nyttbar kraftmengde
på ca 184 Gwh/år.
Statskraftverkene konkluderer sitt framlegg med at utbyggingsinteressene er små og mener de bør vike for verneinteressene.
Under høringsrunden
på denne sak har Salten kraftsamband supplert
denne oversikt med å peke på at et Bal kraftverk kan utnytte fallet
90 Gwh pr år ved
mellom
Balvatn
og Kjelvatn og der gi ytterligere
angis
produksjonsøkninger ved
"liten" overføring. Ytterligere
større installasjon i bestående kraftverk slik at "liten" overføring av Salten kraftsamband regnes å ville gi 280-290 Gwh i økt årssom Saltdalutbyggingen. Vassproduksjon
i samme kostnadsklasse
dragsdirektoratet bemerker at Bal kraftverk kan utbygges til ca
70 Gwh pr år uten overføring fra Junkerdalsvassdraget/Sauelva. Et
vern av disse vassdrag kan derfor regnes å båndlegge en økonomisk
nyttbar
kraftmengde på 210-220 Gwh midlere årsytelse.
Overføringen fører til en reduksjon i normalvassføringen
på 20% i
Junkerdalselva og 30% i Sauelva praktisk talt ved samløpet med
Saltdalselva, og på 7% og 11% i denne ved Russånes og ved Rognan.
En sammenstilling av de naturvitenskapelige forhold i Junkerdalen
utført av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet
i Oslo, påpeker bl.a. at det er påvist fluvialgeomorfologiske og
geomorfologiske forhold av interesse. Det hevdes der at delfeltet
har kvaliteter som gjør det verneverdig som sammensatt område.
Videre framgår det at de botaniske verneinteresser er velkjent og
av 08.03.1928
og 16.04.1935
ble
i
veldokumenterte. Ved kgl.res.
alt ca 440 km2 fredet som plantefredningsområde med ialt
90 plantearter.
område Solvågtind og nord-østover finnes en av de rikeste fjellfloraområder i hele landet.
Junkerdalselva framholdes å ha en relativt individ- og artsfattig
fauna som er typisk for større deler av Saltfjellområdet.
Kontaktutvalget har i sin sammenstilling om naturverdier på Salthevdet at Junkerelvas felt er geomorfojfr.
s 79 - bl.a.
fjellet
logisk verneverdig og foreslår at det i tillegg til et botanisk
reservat opprettes et landskapsvernområde for å ta vare på de omliggende verdier.
Det nasjonale kontaktutvalg understreker i sin uttalelse til den
reiste
vernesak
for
Junkerdalsvassdraget
betydningen
av at minst
ett
vassdrag
på Saltfjellet
i sin helhet
unntas
fra
kraftutbygging.
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lagt terreng, dannelsen i vår tid av Bjørnfossvatn (Flatisvatn)
representerende en internasjonal sjelden sjøtype med forskningsverdi for faunaens innvandring og utvikling. Videre har hensyn til
å få med et kystområde talt med og Nordfjorden som naturskjønt ubebodd og nær upåvirket område har pekt seg ut. Størrelse på parken
er også et medvirkende hensyn.
Storvatngrenen
Opprettelse av landskapsvernområde C, CI vil utelukke en utbygging
av Storvatngrenen etter den framlagte plan med en midlere netto
CI
årsproduksjon på 300 Gwh. Et landskapsvernområde betegnet
trekker vest-grensen ved Glåmåga og vil således gjøre det mulig å
Glåmåga "rest", Leiråga og Storvatn
utnytte avløpet fra Flatisvatn,
med et kraftpotensiale på anslagsvis netto 180 Gwh midlere årsproduksjon. Det er ikke foretatt beregninger over eventuell lønnsomhet av et slikt prosjekt. Det er heller ikke fra distriktshold
framkommet uttalelser om at det er noe ønske om å begrense Melfjordprosjektet til en slik eventuell minimal utbygging. 5Dvedstyret finner heller ikke grunn til å gå videre med beregninger
over et slikt prosjekt.
Melfjordprosjektet er således avhengig av overføring fra Austereget nedbørfelt er i middel
dalsvatn.
Avløpet fra dette vatns
305 mill m3 pr år. I tillegg kommer overføring fra Blakkåga mv.
som utgjør 470 mill m3 i middel pr år eller 77% av Storvatngrenens samlede midlere årlige tilløp.
Med så store tilløpsmengder er det også nødvendig med et magasin i
Austerdalsvatn
slik
det er søkt om. Dette magasin manøvreres primært som et rent flomdempningsmagasin og selv da opptrer det noe
flamtap. Et bortfall av magasinet i Austerdalsvatn ville gjøre
flomtapet uakseptabelt. Ved siden av dette vil selve flomavledningen være meget uheldig bl.a. ved betydelig stigning av vassstanden i Austerdalsvatn og/eller redusert effekt av flomdempningen
i Røvassdalen.
En overføring av nedbørfeltene nord for Melfjorden til Storvatngrenen er ikke lønnsom.
Begrunnelsen for opprettelsen av landskapsvernområdet ligger i
første rekke i store grottekomplekser
og angivelig
i sjeldne
karstformer i terrenget rundt Glomdalsvatn og i selve Glomdalen.
Glamdalsvatn har underjordisk utløp. Glomåga har også grotte
startfasen samt ferdig utviklede grotter med en antatt alder på
opptil 350 000 år. Forskningsverdien er høyt verdsatt på faglig
hold. Austerdalsvatn med Austerdalsismorenen er framholdt som
verneverdig bl.a. pga. botanisk rike forekomster i forskjellig
utviklingstrinn på morenen. Austerdalsvatn sammenlignes med Bjørnfossvatn, dog reduserer den tidligere foretatte senkning av vatnet
verdien.
I korthet kan konkluderes
med at Melfjordprosjektet
i sin helhet
faller bort ved vedtak om opprettelse av nasjonalpark
etter alt. A,
AI og AII med samtidig opprettelse av landskapsvernområde C og CI.
Dersom
landskapsvernområdet ikke opprettes foreligger kraftutbyggingsmulighetene slik:
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Nasjona1park etter alt. A, AI og AII
Ved alt. A fal1er Blakkåga/TVerråga innenfor
nasjonalparken. Disse
er beregnet å ville gi en midlere produksjon på 160
nedbørfelt
Gwh/år i Melfjord kraftverk. Med fradrag for 30 Owh/år i middel
netto produksjon av overførsom tapes i Langvatn/Reinforsen blir
ingen 130 Owh/år
i middel.
Overføringskostnadene
tilsvarer meget
nær kapitalisert
verdi
slik
at den er begrunnet med flomreduksjonseffekt i Røvassdalen.
Statskraftverkene har foretatt
en grov beregning av et utvidet
Storvatnprosjekt inkludert overføring av Blakkåga/Tverråga og overResultatet
er
føring av Glåmåga inklusive avløpet fra Flatisvatn.
i hovedtrekk:
Netto midlere produksjon
Fastkraftøkning

Kostnad 01.01.83
Nytteverdi kapitalisert
Netto nytteverdi

430
285
1050
1310
260

Gwh/år
"
mill
kr
"

I forhold til omsøkt prosjekt gir
dette 230 Owh/år mindre middelproduksjon, 230 Gwh/år mindre fastkraftproduksjon og 260 mill kr
mindre netto nytteverdi.

En nasjonalpark etter alt. A vil måtte redusere prosjektet med
130 Gwh/år til netto 300 Gwh/år pga. at Blakkåga/Tverråga faller
innenfor nasjonalparken. Denne overføring
er imidlertid som nevnt
så dyr at en netto
nytteverdi
av et slikt redusert prosjekt ikke i
vesentlig grad vil atskille seg fra det som er angitt ovenfor.
forskjellig fra det omsøkte
og en
En slik løsning er dog vesentlig
ny totalvurdering av Melfjordprosjektet er nødvendig dersom Flatisvatnmagasinet tas ut av planen og søknaden vil da ikke kunne avgjøres nå.
i Storvatngrenen slik denne er beVed alt. AI og AII øker ytelsen
skrevet ovenfor med Bogvatn/2vre Blakkåga med fradrag for Tverråga
som faller innenfor nasjonalparken. Pkningen utgjør
30 Owh/år
i
middel slik at samlet netto midlere produksjon for Storvatngrenen
dette tilfelle
blir 460 Owh/år. Blakkågaoverføringen blir pga. mer
vatn økonomisk bedre stillet enn i det beskrevne prosjekt uten at
nærmere beregninger er utført.

Nasjonalpark etter alt. AIII
Storvatngrenen får en økning i forhold til omsøkt plan på 30 Gwh/år
tatt med mens Tverri middel
pga.
at Bogvatn
og rAvreBlakkåga blir
Aga faller ut. Produksjonen blir netto 330 Gwh/år i middel. Flater i det hele
isvatngrenen kan også bygges ut og Melfjordprosjektet
bedret i forhold til søknaden.
Fra
for

Statskraftverkenes
et Melfjordprosjekt
ingstunnel går direkte
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der Austerdalsvatn
til
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Statskraftverkenes
leveringsforpliktelser
til
alminnelig
forsyning
er fastlagt
i henhold til
Statskraftverkenes
egne oppgaver for
perioden
1983- 1990 og uten økning fra 1990 til
2000.
Kraftintensiv
industri
regnes å få et tilskudd
på 600 Gwh pr år til
MOSAL fra og med 1995 - forøvrig
ingen økning.
Nordland fylkes
ønske om 3, 2 Twh for perioden 1985- 1990 er ikke tatt
opp i kraftbalansen.
I sum viser den fysiske
kraftbalanse
for de tre fylker
ut fra klarlagt tikang
) : eksisterende
tilgang
på vasskraft
med tillegg
av
utbygging
i henhold til
gitte
konsesjoner,
et stigende
underskudd
fra 1318 Gwh i 1995 til
2430 Owh i år 2000.
I 1980- årene har en et
varierende
overskudd f. eks. 57 Gwh i 1986 og 383 Gwh i 1990.
I analysene har en også innført
"mulig
tilgang"
på fastkraft.
Det
er her tilført
kraft
fra prosjekter
som det er søkt konsesjon for
og slike
sam er foreslått
utbygget.
Disse er fordelt
på kostnadsklasser
og på konfliktgruppe
1, 2 og 3 - liten,
middels og sterk
konflikt.
Her er bl. a. Svartisverkene
innregnet
med beregnet full
fastkraftproduksjon
i 1990- årene samt også Vefsna og Hellemo.
De
to siste
- ialt
1430 Gwh fast pr år - er regnet i gruppe 3 sammen
med ialt
2170 Gwh fast pr år fra Svartisproduksjonen
fordelt
på
Saltdalsutbyggingen,
Nord- Rana samt deler av Melfjord,
Beiarn og
Storglomfjordprosjektene.
Under disse forutsetninger
Fra 1986 til
1990 er det
Videre stiger
overskuddet
1995 og år 2000.

viser den fysiske
balanse overskudd.
stigende
fra
100 til
782 Gwh pr år.
til
2552 og 3883 Gwh pr år henholdsvis

i

Ekskluderes
prosjektene
i gruppe 3 blir
overskuddet
redusert
til
607 Gwh i 1990 og til
1061 og 39 Gwh pr år henholdsvis
i 1995 og år
2000.
Oversikten
viser at det må bygges ut betydelig
mer fastkraft
i
Nordland,
Troms og Finnmark i årene fram til
år 2000.
Klarlagt
program gir et stigende
underskudd i 1990- årene opp til
2, 4 Twh.
Dersom prosjekter
i konfliktgruppe
3 holdes utenfor
i framtidig
krafttilgang
er det nær balanse.
Det betyr at det i dette alternativ ikke er rom for industriekspansjon
i fylkene.
Tas gruppe 3
med vil
3, 9 Twh fysisk
stå til
disposisjon
for industriformål
i
landsdelen
- eller
til
fordeling
på landsbasis.
Som det sees
ligger
nær hele denne kraftmengde
i Saltfjellprosjektene
og i
Vefsna/Hellemo.
sistnevnte
kraftkilder
er foreslått
vernet i
Verneplan
III.
Et vern av disse betyr at det som står til
disposisjon for industriformål
reduseres
til
2, 5 Twh.
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Etter
dette
vil
en ekspansiv
næringspolitikk
omtalte
fylker
være betinget
av betydelige
beskjæring
av den søknad
som foreligger
fjell/Svartisområdet
vil
gå på bekostning
het
i alle
fall
i det omfang
det ikke
nosene
for utvikling
av den alminnelige
Statskraftverkenes
enda mer betenkelig.

landsomfattende

i kommende
år i de tre
nye utbygginger.
Enhver
am kraftutbygging
i Saltav denne
utviklingsmuliger gitt
rom for
den i progforsyning.

kraftforsyning

gjør

beskjæringen

Etter
en samlet
vurdering
vil
Hovedstyret
framholde
at de materielle
og næringsmessige
skadevirkninger
ved samtlige
prosjekter
er
relativt
små og håndterlige.
Et unntak
danner
Saltdalutbyggingen
for
så vidt
som Kjemåvatn
og omland
danner
et sentralt
bruksområde
for
reindriften.
Denne har imidlertid
i dag i og for seg et beskjedent
omfang.
Den er dog en spesiell
næringsgren
og som ledd
i
en naturpark
har den særverdi.
Stormdalen
må også
nevnes
i denne
sammenheng,
men dens betydning
som sommer/høstbeiteområde
for
reinen kan sannsynligvis
erstattes
av andre
områder.
Det er vinterheite
som danner
marginalen
for driftens
omfang.
Reintrekkvegen
gjennom
Stormdalen
blir
vanskeliggjort
ved reguleringen.
Ved
Hovedstyrets
vurdering
må utgangspunktet
være vassdragsreguleringslovens
regler,
likevel
slik
at verneinteressene
betraktes
som en
egen sektorinteresse
og derfor
tillegges
større
vekt
enn det som
ellers
er vardig.
Det er lagt
fram meget
omfattende
redegjørelser
for naturverdier
i
hele
Saltfjell/Svartisområdet
og omfattende
synsmåter
fra fagfolk
og interesseorganisasjoner
med tilknytning
til
bruk
av området
både
faglig
og når det gjelder
friluftsliv.
Denne del av interessentene
gir
en ensidig
vernevurdering
som i sin fulle
konsekvens
ville
føre
til
at bare
420 av 3795 Gwh midlere
årsproduksjon
kunne
bli
utbygd.
Det er framholdt
i forbindelse
med utarbeidelsen
av Verneplanutkastet
at selve
verneverdien
skal
være utgangspunktet
og ikke
hvilke
kraftressurser
som bindes
ved vedtak
om vern.
Hovedstyret
trekker
ikke
i tvil
at forslagene
er faglig
begrunnet
om enn
forskjellig
grad
noe som bl.a.
framgår
av at det foreligger
alternative
forslag
til
vern.
Når Saltfjell/Svartisområdet
i forbindelse
med behandlingen
av Verneplan
I ble
vedtatt
undergitt
vanlig
konsesjonsbehandling
må kraftutnyttelsen
komme sterkere
med enn
under
behandlingen
av en ren vernesak.
Hovedstyret
finner
det
riktig
å peke på at premissene
for
vedtaket
i Verneplan
I vedr.
Saltfjellområdet
var at det skulle
foreligge
en samlet
plan
for
dette amrådet og at en utnyttelse av kraft
fra området
ville
være
avgjørende
for de videre
industriplaner.
Etter
Hovedstyrets
syn er
Saltfjell/Svartisutvalgets
arbeidsmålsetting
i god overensstemmelse
med premissene.
Utvalgets
nasjonalparkforslag
med tillegg
av
forslag
am landskapsvernområde
utgjør
930 + 350 km2 = 1280 km2.

Fylkesmannens maksimumsforslag med hensyn til nasjonalpark utgjør
2250 km2. Landskapsvernområdene utgjør 676 km2 ): i et samlet
verneområde på 2926 km-2-.
Etter det som foreligger er Saltfjell/Svartisutvalgets forslag
resultat
av en helhetsvurdering
som gir neget
betydelige
bidrag
til
landets
nasjonalparker. Bjøllådalen
og Riebivag'gi
rommer vesentlige
verdier
tilknyttet
botanikk,
ornitologi,
limnologi,
fersk-
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oppmerksom på dette og har i sitt vedtak bl.a. forutsatt at planlagt massedepot innen Glomdalen-Austerdalen landskapsvernområde i
samarbeid med Vegvesenet bringes ut av området. Visse tilpassinger
av de endelige
vernebestmmelser
har fylket likeledes antydet bør
bli resultatet.
Det kan etter dette tenkes at en gjennomføring av
en overføring av Austerdalsvatn med ytterligere reduksjoner av
planen som fylkestingets vedtak innebærer vil kunne bli tilpasset
et landskapsvern begrenset til CI.
Konsekvensene for Melfjordprosjektet ved bortfall av regulering av
Austerdalsvatn mv. i henhold til fylkets vedtak er at Blakkåga må
overføres i tunne1 direkte til Storvatn med inntak av Austerdalsvatns avløp som et bekkeinntak på tunnelen. Overslagsberegninger
viser et Melfjordprosjekt i dette alternativ der midlere netto
årsproduksjon går ned med ca 42 Gwh mens fastkraften går ned med ca
50 Gwh/år og netto nytteverdi avtar med ca 235 mill kr. Tverrelva
(Brundalselva). Knabbåga og Glomdalselva gir en ytterligere reduksjon av fastkraften med ca 15 Gwh/år og av nytteverdien med ca 50
mill kr.
Konsekvensene er både økonomisk og ressursmessige ikke uvesentlige.
En hel oppfølging av fylkets plan betyr imidlertid ogå betydelige
ekstra omkostninger ved flytting av massedepoet ved Glomdalsvatn.
Hovedstyret vil i denne forbindelse anføre at Austerdalsvatn og
dermed det landskapsvernområde det her gjelder er berørt av den
senkning av vatnet som ble gjennomført i 1959. Med dette inngrepet
ble avløpet overført fra vest mot øst - fra Glomdalselva til Svartisåga. Den rent vitenskapelige side av studiet av grotte- og
karstforekomstene i område CI må derfor allerede da ha blitt skadelidende. Det nasjonale kontaktutvalg har vært inne på dette ved
ikke å gå imot inngrep i vatnet ved overføring av Blakkåga. Ved at
den regulering som finner sted etter planen ligger på et betydelig
lavere nivå enn hva Austerdalsvatn før ethvert inngrep lå på er det
antakelig lite sannsynlig at de rent botaniske interesser på
Austerdalsismorenen lider skade.
Hovedstyret mener derfor at de interesser som her er i bildet skades lite i forhold til den reduserte verdi Melfjordanlegget får.
Når det gjelder Flatisvatngrenen er Hovedstyret enig i fylkets konklusjon og viser til at dette anlegg ikke kan bygges ut uten magasin i Flatisvatn.
Hovedstyret mener derfor at et vern av Kvitbergvatn/Russåga-området
i Saltfjell/Svartisområdet.
må representere grotteforekomstene
Hovedstyret anbefaler derfor ikke at landskapsvernområde C, CI opprettes, men anbefaler Melfjordanlegget bygget ut etter planene med
unntak av Var'dogaskjåkka, MVerråga, Glomdalselva og Knabbåga der
en finner kraftøkningen - 27 Gwh/år i middel
såvidt liten at en
anbefaler imøtekommet distriktets ønske om at disse tas ut av planen.
En slik redusert utbygging vil i følge søkerens beregninger gi en
netto produksjonsøkning i Melfjord kraftverk på ca 633 Gwh/år i
middel, og ca 495 Gwh/år i fastkraft. Netto nytteverdi er av
Energidirektoratet beregnet til ca 355 mill kr (prisnivå 01.01.84).
Ved kgl.res. 23.10.31 er vedtatt grottefredning på statens grunn på
gnr. 147, bnr. 1. Fredningen har ikke vært til hinder for overføringen av Austerdalsvatn i 1959 og anbefales opphevet i nødvendig
grad av hensyn til gjennomføringen av Saltfjell/Svartisprosjektene.
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Saltdalsvassdraget
har foruten den verneverdi som framgår av Det
nasjonale kontaktutvalgs forannevnte tilråding også andre verdier
som Hovedstyret legger vekt på. Det gjelder påpekte botaniske
verdier i form av rik og variert vegetasjon i Jordbrudalen, Harodalen samt friluftsliv og jakt- og fiskemuligheter
i området.
Selve

medfører betydelige skadevirkninger på
Saltdaluthyggingen
gjennom regulering av Kjemåreindriften og på fiske og friluftsliv
vatn. DVF mener at Saltdalsvassdraget ideelt sett bør vernes.
Risiko for isganger er også en negativ side ved utbyggingen.
Et vern av Saltdalsvassdraget vil også omfatte Junkerdalsvassdraget
som det er reist en egen vernesak om. Hovedstyret ser verneforslaget for dette vassdrag som tilstrekkelig begrunnet. Hovedstyret
oppfatter også Det nasjonale kontaktutvalgs uttalelse i denne forhindelse som en støtte til vern dersom det sees i sammenheng med
hele Saltdalsvassdraget. Med dette vil vernet omfatte en kraftmengde på ca 705 Gwh midlere årsproduksjon.
Nord-Ranaprosjektet er anhefalt av Rana komm.unemed 35 mot 26 stemmer. Forøvrig er det enighet i høringsinstansene om vern av Stormdalen. Hovedstyret viser til sin omtale av disse interessene i
Nord-Ranaprosjektet. Et magasin her er imidlertid en forutsetning
for gjennomføring av prosjektet i henhold til søknaden. Magasinet
i nedbørfeltet.
kan ikke erstattes av reguleringer andre steder
Det er heller intet alternativ å redusere oppdemmingshøyden fordi
skadene inntrer i hovedsak på meget lave reguleringstrinn.
I kraftsammenheng har et vern av Stormdalen som konsekvens ikke
hare at Stormdalen og Røvatn kraftverker faller bort, men også at
overføringen av Blakkåga til Storvatngrenen i Melfjordprosjektet må
falle bort av hensyn til skadene ved redusert vassføring i Røvassåga. Produksjonene i Storvatngrenen reduseres i middel med ca 130
Gwh netto pr år og dette vil
med referanse til prosjektene slik
de er framlagt i søknaden - øke Storvatngrenens avhengighet av at
Flatisvatngrenen
kan bygges uavkortet.
Utbygging av Storvatngrenen
etter søknaden er økonomisk sett betinget av fordeling av felleskostnader med Flatisvatngrenen i slik grad at Storvatngrenen er
tvilsom uten i forbindelse med Flatisvatngrenen. Det er således en
midlere årlig kraftmengde på 1000+130=1130 Gwh som faller bort ved
vern av Stormdalen.
Det er som det framgår av innstillingen om Nord-Ranaprosjektet
skissert et rent flomkraftverk
ved utbygging av Bjøllåga og Tespa

ned til Bjøllånes med samme inntak i Bjøllåga som Stormdalen kraftverk. Beregningene tyder på at det kan være økonomisk forsvarlig
med et kraftverk til en midlere ytelse av ca 400 Gwh/år og antagelig en fastkraftøkning i samkjøringssystemet på ca 320 Gwh/år.
så fall vil Stormdalen ikke trekkes inn i utbyggingen.
Hovedstyret vurderer også Verneplanutkastet i regional sammenheng.
Dette er natur1ig på hakgrunn av kraftbehovsanalysene. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer har foreslått vern av Vefsna-,
Hellemo- og Vistenvassdraget, og dette må trekkes inn i vurderingen
av disponeringen av kraftressursene i regionen. Etter Hovedstyrets
mening er det ikke tilrådelig å håndlegge kraftmengdene både
Vefsna, Hellemo, Visten, Saltdalsprosjektet og i Nord Ranaprosjektet. I valget her er Hovedstyret blitt stående ved vern av VefsnaHellemo samt Visten og Saldalsvassdraget. På denne bakgrunn finner
Hovedstyret heller ikke grunn til å svekke Nord-Ranaprosjektet ved
-

å gå videre

med å utvikle

det nevnte

flomkraftprosjekt.
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Konklusjonen er at grensen for nasjonalparken bør trekkes
nord
Stormdalen i samsvar med Saltfjell-Svartisutvalgets flertallsinnstilling.

for

Miljøverndepartementet

har gitt
en del momenter som argument for en
stor nasjonalpark og det er særlig framholdt betydningen av at
Svartisen
og dens
nærområde
er med i nasjonalparken. De nydannede
vatn Bogvtn, Fiatisvatn er framholdt som vesentlige forskningsobjekter salatJ.dig
som betydningen av vidden på parken for bevaring
av dyreliv er påpekt.

Hovedstyret mener forutsetningen for konsesjonssaken kan og bør
forstås som en avveining av brukerinteressene slik en har framhevet
ovenfor. Hovedstyret viser til forskningsmuligheter i andre brenære områder
for så vidt er de intakte i urørte vatn også i
Svartisens
randområde.
Dessuten
vises
til
at Engabrevatn kan bli
tatt ut av planene. Selv om magasinet i Stormdalen etableres er
det
andre
daler
som nevnt
ovenfor
som gir
livsgrunnlag.
De tekniske inngrep som f.eks. redusert vassføring i Blakkåga vil ventelig også få en liten effekt for dyrelivet så vel som for turistferdsel i området.
Det er påpekt
at Saltfjell/Svartisområdet
representerer en tidsSvartgradient som går fra 10 000 til 0 år fra svenskegrensen til
isen. Det sies at denne gradient brytes uten at det nærmere er
forklart hva som menes med det. En antar
at det menes at nasjonalparken over hele området forteller om landskapsforming både med
masseavsetninger,
massetransport og videre om utvikling av flora og
fauna i det nevnte tidsrom og at denne prosess blir forstyrret ved
overføring av Blakkåga/Bogvatn.

For dagens forskere blir dette et forstyrrende inngrep. I et geologisk tidsperspektiv vil et brudd over et kraftverks levetid være
lite. En vil også peke på at selve Svartisen bortsett fra et berøringsinunktved Austerdalsvatn ikke påvirkes av inngrepene.
Hovedstyret

foreslår

derfor
en avgrensning av verneområdet i store
I syd trekkes grensen i overensstemmelse med Saltfjell/Svarnisutvalgets
flertallsforslag mellom pkt 8 og pkt 16d.
Videre i est trekkes grensen i samsvar med Nordland fylkestings
forslag langs østsiden av Blakkåga til nord for inntak øvre Blakkåga og går derfra 1.rett linje til pkt 46. Den foreslåtte grense
for alt. A følges forøvrig med opprettelse av landskapsvernområde E
og B.

trekk slik

Saltdalsvassdraget vernes i sin helhet som type og referansevassdrag. En viser til bilag 5 der forslaget er inntegnet.
Hovedstyrets innstilling har følgende omfang:
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Netto
Midl.prod.
Gwh/år
Stor-Glomfjord
Beiarn
Nord-Rana
Melfjord

./.

Fastkraft
Gwh/år

1126
267
985
633
3011

1568
231
842
495
3136

Anleggskostn. pr
medio 1984
mill kr
4392
882
2698
2487
10459

Sakens dokumenter følger vedlagt.
Behandlet i Hovedstyrets møter 22. mars og 22. juni 1984.

Sigmund Larsen
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