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Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Vedlegg

3650/78-V OF/AA/KD/KSL 12.07.84

Direktoratet for statskraftverkene
Kraftutbygging i Saltfjell/Svartisenområdet, Nordland fylke
Få:Stsettelseav reguleringsbestemmelser. Nord-Ranautbyggingen


Ved brev av 4. september 1978 har Statskraftverkene sendt Vassdrags-

direktoratet til behandling søknad for utnytting av kraftpotensialet

Saltfjell/Svartisenområdet.

Som en del av den samlede plan er det søkt om fastsettelse av regulerings-

bestemmelser for Nord-Ranautbyggingen. Plan og søknad om kraftutbyg-

ging i dette området omfatter imidlertid også fire andre prosjekter:

Stor-Glomfjordutbyggingen

Beiarnutbyggingen

Saltdalutbyggingen

Melfjordutbyggingen

Hovedstyret fremmer nå innstilling om samtlige av disse prosjekter, men

//- i form av enkeltinstilling om hvert prosjekt. Disse følger vedlagt.

De enkelte instillinger er resultatet av en samlet vurdering av de fem

prosjekter og deres virkninger samt av den framlagte verneplan for om-

rådet utarbeidet av fylkesmannen i Nordland,og Hovedstyrets vurderinger

er uttrykt i eget brev som også vedligger denne ekspedisjon.

Idet en viser til enkeltinnstillingene og helhetsvurderingen skal

Hovedstyret i det følgende behandle søknaden for så vidt den angår

Nord-Ranautbyggingen.

M1DDELTHUNS GATE 29 - TELEGRAMADRESSE VASSDRAG - TELEFON 46 98 00 - POSTADRESSE BOKS 5091. MAJORSTUA. OSLO 3
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Søknadsdokumentet er femdelt Dg omfatter følgende:

Innstilling, mai 1978 (gul farge)

Teknisk/økonomisk plan, desember 1977 (grå farge)

Hydrologi, desember 1977 (blå farge)

Utredninger, oversikt, sammendrag og konklusjoner,desember 1977

(grønn farge)

Virkninger, mai 1978 og oktober 1979 (rød farge).

Av den teknisk/økonomiske plan siteres:

"2. PLANEN OMFATTER

2.1 Etter vassdragsreguleringsloven


I henhold til lov om vassdragsreguleringerav 14 desember
1917 foreslårRtatskraftverkenefølgendemagasinerog
overføringer:

2.1.1 Magasiner

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

Stormsjø 302 93 395 18 320 354
Innt. mag. Bjøllåga427 38 465 13 440 1

Høydegrunnlag,se bilag 3.1.2.

2.1.2 Overføringer

Avløpet fra Hjøllåga(341,4).Tespa (96.0),Storbekken
(4.6).Kvitvasslva (28.3)og Bredekåga(2.8).til-
sammen 473.1 khe nedbørfeltoverførestil Ptormsjø.

Avløpet fra Rtormda1såga.225 km2, samt avløpene
nevnt under pkt. a. overførestil Røvatnkraftstasjon
og kan lagres i Rtormsjø

Avløpet fra Røvassåga(31.7).ø. Tverråga(5.2)og n.
Tverråga (1,6) tilsammen38.5 km2 nedbørfelttas inn
på tilløpstunnelenog kan lagres i Stormajø.
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#3.1.6 Grenaeverdier

3.1.6.1 Krav til årlig avkastningav investertkapital.

De enkelteanleggadeler,så som magasiner.overføringer,
vannveierog installasjoner,er så langt som mulig dimen-
sjonertut fra økonomiskekritereier. Ved endeligvalg av
dimensjonerkan også andre forholdvere bestemmende.
Følgendebetraktningsmåteblir lagt til grunn ved den øko-
nomiskedimensjonering:

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

r _ økt årlig nettoverdi. 100  

økt investering

Etter hver som anleggsdelenøker. avtar vanligvisden
marginaleårlige avkastning. Lavestetillattegrense be-
stemmesav kalkulasjonsrentenog levetiden. vi bruker 10%
kalkulasjonsrente.Med 40 års levetidblir laveate
tillattemarginaleavkaatningav investertkapital10,2%
p.a. (annuitet).

3.1.6.2 Verdi av overførtvann

For å kunne vurdereom det er lønnsomtå føre nye nedbør-
felter inn på prosjektet.har vi beregnethvilkenverdi
vannet har, levert på to forskjellIgestedermed sin
naturligeårsfordeling. Totalverdiener beregnetut fra
verdienav energiog effektfratrukketkostnadenefor
magasiner,vannveierog stasjoner.

Inntak Bjøllåga ea. 40 øre/m3
Stormsjø ca. 58 øre/m3

x) Nettoverdi= bruttoverdifratrukketårlige utgiftertil
administrasjon,drift og vedlikehold.

3.2 Stasjoner 


3.2.1. Stormdalenkraftstajon

3.2.1.1 Tekniskbeskrivelse

Se bilagene3.2.1.1,3.2.1.2.3.2.1.3og 3.2.1.4.

Kraftstasjonenplasseresi fjellvest for Bredeknederst i
Stormdalen. Bergartener glImmerskifer. Det ventes ingen
spesielleproblemerved utsprengningav hallen.
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Adkomsttunnelenblir ca. 500 m lang og får et tverrsnitt
på ca. 35 m2. Tunnelendriveshorisontalt.

Avløpstunnelenutføressom dykkettunnelog blir ca. 1400
m lang og får et tverrsnittpå 35 m2.

På grunn av reguier48rerbåde oppstrømsog nedstrømssta-
sjonen,vil brutto fallhøydevarieremellom 45 og 145 m.
Midlerebrutto fallhøydeer beregnettil 93 m.

I stasjonen regnes med et vertika1t Francisaggzegat på 40
MW. Turbinytelsenblir 54 400 hk ved Q = 55 mi/s og
midlere fallhøyde.

Omdreiningstalletblir 250 o/min.

Generatorenblir på 48 MVA. Kraftentranformeresopp til
132 kV inne i stasjonenog føres ut med enfasekablertil
utendørskoplingsanlegg.Kablenelegges i en kabelgangi
adkomsttunnelen.

Kraftstasjonenforutsettes tilknyttetnettetvia Storfors-
hei.

Tilløpetføres inn på turbinenvia en ea. 40 m lang stål-
foret stoll. som oppstrøms forsynesmed finvaregrind.

Fra oppstromsfinvaregrindatil avløpstunnelensprengesen
omløpstunnelfor forbitappingi flomperioder. Omløps-
tunnelenblir ca 200 m. lang og får et tverrsnittpå 15
m2. Denne forsynesmed stenge-/reguleringsventil.

3.2.1.2 Tilløpstunnelog inntak

Tilløpstunnelensnedre del (900m) utføressoM råsprengt
trykktunnelmed stigning1:10 fram til inntak BredekAga.
Videre frem til inntakKvitvasselvadrives tunnelenhori-
sontalt. Restenav tilløpstunnelendriveshorisontaltfra
tverralagved inntaksdamBjøllåga.

.samletlengde for tilløpstunnelen.inkl. 2-3rkktunne1en,
blir ca. 9720 m. Tverrsnittetblir 35 m Underveis
tas Bredekåga.Kvitvasselvog Tespa inn via sjaktermed
lengderpå 40 - 60 m. De får alle minstetverrsnitt.
Storbekkentas inn via en 450 m lang grentunnel.

De utsprengtesteinmasserfra kraftstasjonog tilløps-
tunnelensnedre del vil dels bli plasserti Stormsjo-
dammen,dels i en tipp ved Bredek, se bilag 3.2.1.3.
Massenefra tilløpstunnelensøvre del vil bli plasserti
inntaksdammenfor Bjønåga.

Inntaketi Bjøllågautstyresmed grovvaregrindog luke.
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3.2.1.3 Kraftverketsvirkemåte

Stormdalen kraftverk er i virkeligheten en kombinasjon av
en overføringstunnel og et kraftverk. Anleggets primære
oppgave er å overføre vann fra Bjøllåga og Tespa til
Rovatn kraftverk. Men på grunn av fallforholdene har det
vist seg lønnsomt å bygge en kraftstasjon med forbi-
tappingsanordning i overføringstunnelen. Forbitapping er
nødvendig bl.a. fordi systemet mangler reguleringsmagasin.

Systemets virkemåte er i korte trekk følgende:
Ved lave og middels store tilløp går alt vannet gjennom
turbinen. Når tilløpet øker utover turbinens kapasitet,
åpnes ventilen tilsvarende den overskytende del. Etter
hvert som tilløpet. og dermed hastigheten i tunnelen øker
ytterligere, vil friksjonstapet i tunnelen bevirke lavere
og lavere netto fallhøyde for turbinen. En vannturbin kan
ikke produsere energi med en fal1høyde vesentlig under 60%
av den den er konstruert for. Ved de store flommene må
derfor turbinen stoppes mens omløpsventilen åpnes for
fullt.

Begrunnelse

Driften av kraftverketer simulerti et eget regne-
maskinprogrammed følgenderesultatfor et middelsår:

Totalt tilløp: 787 mill.
Flomtap 8 mill. 

Overførtvannmengde 779 mill. m3
Herav gjennom turbin 509 mill, m3
Gjennomventil 270 mill. m.

Kraftproduksjon 113 Gwh/år

Kraftstasjonener altså vurdertmarginalttil en over-
føringstunnel.

En ren overøfringstunnel inkl. inntaksmagasin er kostnads-
regnet til 143 mill. kr. Ut fra de oppgitte verdier under
pkt, 3.1.6.2 er bruttoverdien av en slik overføring
beregnettil 452 mill. kr.

Kostnadsøkningenved å innføre kraftstasjonen er beregnet
til 104 mill, kr., mens verdien av kraftproduksjonen er
beregettil 117 mill. kr.

Samlet kostnad for denne anleggsdelen blir derved 247
mill, kr mens tilsv, bruttoverdi blir 56q mill. kr.

3.2.2 Røvatn kraftstasjon

3.2.2.1 Teknisk beskrivelse

Se bilagene 3.2.2.1. 3.2.2.2 og 3.2.2.R.
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Kraftstasjonener plasserti fjell nord for Store
Røvatnet. Bergartener glimmerskifermed enkelte
kvartsittbenker. Bergartener genereltlite opp-
sprukket,og det ventes ingen spesielleproblemerved ut-
sprengningav hallen,bortsettfra mindre, lokalestabili-
tetsproblemeri forbindelsemed kvartsittlagene.

Adkomsttunnelendrives på fall 1:10 og blir ca. 700 m
lang. Tverrsnittetblir ca. 50 m2.

Avløpstunnelenblir ca. 900 m lang og får et tverrsnittpå
45 Tunnelenblir dykket. Fra utløpettil Røvass-



ågas samløp med Blakkåga må elvefaretrenskesopp og
rettes ut v.h.a. en kanal.

Midlerebrutto fallhøydeblir 32? m.

I stasjonenregnesmed 2 vertikaleFrancisaggregater.ett
på 70 MW og ett på 130 MW. Turbinytesene ved midlere
fallhøydeblir 95 000 hk ved 0= 27 mi/s for det minste
og 176 000 hk ved Q = 49 m3/s for det størsteaggregatet.

Omdreiningstalletblir 300 o/min. for begge aggregatene.
Genratorytelseneblir h.h.v.82 MVA og 152 MVA.

Kraftentransformeresopp til 380 kV inne i staajonenog
føres ut med enfasekablertil utendørskoplingsanlegg.
Kablenelegges i en kabelgangi adkomsttunnelen.

3.2.2.2 Vurderingav installasjon

Verdienav ren effekt er et kompliserttema, se nedenfor.
Nord-Ranautbyggingenhar lav magasinprosent,så her vil en
effektøkninggi betydeliggevinst fordi overløpetre-
duseres i Stormsjø. Et annet forholder at man neppe kan
regne med å utnytteeffektenfritt til korttidsregulering,
dette på grunn av visse forholdi elva nedstrøms,se ne-
denfor.

Der man kan utnytteeffektenfritt,regnerman generelt
med 660 kr/kW. selv om Røvatns installasjonikke er full-
verdig når det gjelderMW-regulering.må det presiseresat
den likevelkan MVAr-regulere(spenningsregulering).Vi
deltar i reguleringensammenmed andre kraftstasjoneri
samkjøringen. Effekt utoverdette har bare verdi til andre
tider av året, og for marginaleffekthar vi brukt en re-
dusert effektverdipå 300 kr/kW.

Ved installasjon200 MW er redusertoverløpberegnettil
690 kWh/år pr. kW ny installasjon.Vi har verdsattslik
energi til 6.5 øre/kWh.det vil si at kapitalisertfår
hver kW et bidrag på ca. 450 kr.

Summen av effektverdiog energiverdiblir dermed750
kr/kW, som tilsvarerden kalkulertemarginalkostnadpå
700-800kr/kW for økt installasjonmedregnetutvidelseav
vannveien.
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Installasjonener altsådelt på to aggregater.med hhv.
ca. 1/3 og 2/3 av samleteffekt.Man kan derved stort sett
dekke hele spekteretav vannføringerfra ca. 20 m3/s til
76 m3/s og samtidigbeholdebrukbarvirkningsgrad.Dette
er gjort først og fremstfor å muliggjøreen jevnestmulig
vannføringi Rovassågaom vinterenfor dervedå sikre best
mulig islegging.

3.2.2.3 Tilløpstunneli inntak

Tilløpstunnelenblir ca. 17,6 km lang op får et tverrsnitt
på 45 m2. De nederste2500 m utføressom trykktunnel
med stigning1:10. restendriveshorisontalt. Tunnelen
drives fra tre steder.nemlig fra stasjonen.fra et
tverrslagi øvre Rovassdalenog fra inntaksområdet
Stormdalen.

Bortsettfra korterepartiermed gneisbergarter,vil også
tilløpstunnelengå i glimmerskifer. På strekningenfra
øvre Røvassdalentil Stormdalenkan man vente høyt berg-
trykk,men i hvilkengrad dette vil slå ut i.stabilitets-
problemeri tunnelen,er vanskeligå si på forhånd.

I øvre Røvassdalenblir det tre bekkeinntak,idet Røvass-
åga, øvre og nedreTverrågatas inn via kort sjaktermed
minstetverrsnitt.

Svingekammereter tenkt utførtsom lufteputekammermed
volum ca. 12000m3.Inntaketi Stormsjøblir liggendepå
ca. kote 320. Det utstyresmed grovvaregrindog luke.

3.3 Reguleringsanlegg


3.3.1 InntaksmagasinBjøllåga

3.3.1.1 Tekniskbeskrivelse

Se bilag 3.3.1.1og 3.3.1.2. Magasinetdannesved at det
byggesen steinfyllingsdami Bjøllågaca. 2 km nedenfor
samløpetmed Raufjellelva. Elva demmes opp 30 m til HRV
k. 465 og reguleresmellom denne høyde og LRV k. 440.

Damstedeter delvisdekket av løsmasser,hovedsakelig
morene. som stedvishar en tykkelsepå 10 m. Fjellgrunnen
består av glimmerskifermed enkeltelag av kalkstein.

Dammen er tenkt utførtsom steinfyllingsdammed sentral
tetningav morenene. Det tas foreløbigsikte på å funda-
mentere dammen på løsmassene,ved at tetningskjernen
graves ned på fast morene.

Omløpstunnelenblir 300 m lang og får et tverrsnittpå 20
m2. Den forsynesmed luke, og vil også tjene som nød-
tappeløp.
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3. 4. 2 Rjøllånes Stormdalen

Det byggesca. 5. 5 km vei fra E6. ca. 1. 5 km syd for Stor-
voll og opp til adkomsttunnelentil Stormdalenkraft-
stasjon. Denne veien blir permanentadkomsttil sta-
slonen. Veien ti] krysse Ranaelvaover en ca. 40 m lang
bru, og Stormdalsågaover en ca. 35 m lang bru.

På nordsidenav Stormdalsågaavgrenesvei til Storm-
sjødammenog tverrslagindre Stormdalen. Veilengdefra
avgrening til damstedetblir ca. 1. 5 km og fra damstedet
til tverrslagindre Stormdalen6, 5 km. Sistenvnte
veistrekningvil i sin helhet bli liggendeunder HRV i
magasinet.

Innenforområdetdamsted steinbrudd- adkomsttunnel-
morenetak- tipp blir det en rekkemindreveier, alle på
nordsidenav Stormdalsåga.se bilag 3. 2. 1. 3.

Et områdesydvestoverfra samløpet Stormdalsåga- Tespa,
Granneset. er administrativtfredet av Direktoratetfor
Statensskoger. Fredningengjelderprimærtet granskog-
bevokst parti ner elvene. Adkomstveientil Stormdalenvil
måtte passeregjennomdet frededeområdet. men dette skjer
langt utenfordet granbevokstepartiet. Veitraceener
valgt i samrådmed skogforvaltereni Rana.

3. 4. 3 Store Røvatn - øvre Røvassdalen

Adkomstveientil Røvatnkraftstasjonavgrenesfra eksi-
sterendevei syd for Store Røvatn og leggeslangs
syd-østsidenav dette. Veilengdetil adkomsttunnelenblir
ca. 2 km.

Fra kraftstasjonsområdetbyggesviderevei opp til tverr-
slaget i øvre Røvassdalen.ca. 4. 5 km. Veien vil gå langs
nord-vestredalsidehele strekningenog krysse Røvassåga
umiddelbartnedenfortverrslaget. Denne veistrekningvil
ikke bli vedlikeholt,dens fremtidigeskjebneblir avtalt
med kommunen.

SI
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g 4.2 Beregnet energiproduksjon


4.2.1 Produksjonsøkningeni samkjøringssystemet

Ved hjelp av JAPIM-kjøringene 5744 og 5761 av des. 1976
er økningenberegnettil:

Fastkraft 904 GWb pr. år
Andre inntekter 11.8mill, kr pr. år

Med andre inntekterforståsøket salg av tilfeldigkraft
(herimedregneteksport)fratrukket økte brenselsutgifter
til varmekraft(herimedregnetimport).

4.2.2 I Nord-Ranautbyggingenog Langvatn/Reinsforsen

Midlereårs produksjoni Gwh:




Vinter
Prod. Flomtap

ommer
Prod. Flomtap

Aret
Prod. Flomtap

&-ormdalenkr.v.




0 80 4 113 4
Røvatn kr.v. 386 0 534 29 920 29
Endring i Langvatn/






Reinsforsen kr.v. 26 0 -10 -16 16 -16

TJM 445 0 604 17 1049 17
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5 KOSTNADSOVERSLAG

5.1 Beregningsforutsetninger

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

Overslaget bygger på prisnivået 3. kv. 1976. For avgifts-
pliktige arbeider er det tatt med 13% investeringsavgift.
mens rente i anleggstiden er satt til 10% p.a.

5.2 Kostnadsoverslag

Fra
verkenes

oppstilt
i det

Kl.

steringsavgift

det detaljerte overslaget, satt opp etter Statskraft-
generelle kontoplan. gjengis et sammendrag. Inve-

og renter i anleggstiden er trukket ut og
for seg. Uforutsett er tatt med i hver enkelt post

detaljerte overslaget.

Utg.
poster Ar 0 Ar 1 Ar 2 Ar R Ar 4 Ar 5 Ar 6 Ar 7 Ar 8 Sum

1-8 Anl.t.
arb.

7.1 19,0 51,7 63,2 84,2 91,4 97.0 37,0 27.4 478,1

9 Perm.
uts.





18.0 32.5 32,5 50,0 5.0 138.0

Sum før 7,1 19.0 51.7 63.2 102.2 123.9 129.5 87.1 32.4 616.1
inv.avg. og








renter








Inv.avg. 0,2 0,8 3.4 4,3 8,4 10,8 11.1 8,4 2,1 49,5

Sum








før renter 7,3 19,8 55,1 67.5 110,6 134,7 140.6 95,5 34.5 665,6

Renter








10% p.a. 0.4 1,8 5.7 12,4 22,5 37,0 54,5 24,8 1.7 160,8
Avrunding 0.2 0.4 1,2 1,6 2.7 3,4 3,9 2.4 0.8 16.6

SUM 7.9 22.0 62.0 81.5 135.8 175.1 199.0 122,7 37.0 843.0



6 BEREGNETINNTEKTOG RENTABILITET

6.1 Inntekter

Inntekt er her definertsom brutto nytteverdi.det vil si
kostnadenfor en tilsvarendekraftmengdefremskaffetpå
billigsteannen måte.

Under pkt. 4.2.1 er ført opp produksjonsøkningeni sam-
kløringssystemetpga. Nord-Ranautbyggingenog under pkt.
3.1. er gjort rærmererede for prisgrunnlaget.

Fastkraft904 x 0.13 = 117. mill. kr/år
Effekt 130 x 0.066 = 8,6 mill. kr/år
Andre inntekter = 11.8mill. kr/år
SUM inntekter = 137,9mill. kr/år

6.2 Utgifter

Ut fra erfaringstallfra Statskraftverkenesnyere anlegg
settesantatteårlige utpiftertil administrasjon,drift og
vedlikeholdtil 8 mill. kr.

6.3 Arlig avkastning av investert kapital


Totale utbyggingskostnader = 843 mill. kr
Netto årlige inntekter137.9-8,0 = 129.9mill. kr
Netto årlig avkastningav investert
kapital 129,9x 100/843 = 15.4%

6.4 Internrente

Med en investeringsstrømsom vist i pkt. 5.2 og en inn-
tektsstrømfra år 8 til år 48 på 124.9mill. kr pr. år.
blir prosjektetsinternerente 14.3%. Inntektene er da for-
øvrig beregnet ut fra idriftsettelse av stasjonene som vist
i terminplanen bilag 10.
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7 EIENDOMSFORHOLD

7.1 Fallrettigheter

I Røvassdalen,i nedre del av Ranae1va.samt et elveparti
ved Dunderlandstasjoner fallrettighetenei privat eie,
forøvrigeier Staten fallrettighetenei de elvestrekninger
som berøres.

Se forøvrigutredning

7.2 Andre rettigheterog forhold


Utredning J49gir en oversiktover de forskjellige
rettighetersom gjelder i områdenesom kan bli berørtav
kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGEROG UNDERSTASJONER

8.1 Stamlinjer

Det er utarbeideten egen redegjørelse5-87 for oppbygg-
ingen av kraftlinjenettetved en eventuellutbyggingi om-
rådet.Denne redegjørelseviser i grove trekk bl.a.mulig
trace for en 380 kV-linjefra N. Røssågavia Melfjordog
Holandsfjordtil Hopen transformatorstasjonøst for Bodø.
Røvatnkraftstasjonforutsettestilknyttetdenne ved en 380
kV avgreningfra Melfjordbotn,mens .tormdalenkraftstasjon
vil bli tilknyttet12 kV-nettetvia Storforshei.Konse-
sjonssøknadfor kraftlinjenettetvil komme som egen sak.

8.2 Anleggslinjer


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

MANØVRERINGSREGLEMENT

I et manøvreringsreglementvil inngå punktertilsvarende
2.1.1 og 2.1.2.Dessutenforeslåsinntattfølgendespesi-
elle punkter:
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11 DATA FOR KRAFTVERKENE
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Stormdalen Røvatn SUM
kraftverk kraftv.

Nedbørfelt km2 475,5 749,0

mill.m3 786.5 1304.2

mill.m3 1 355

	

0 27

	

93 322

kWh/m3 0,221 0.731

GWh/år 113 920 1033x

Installasjon ved midlere
fallhøyde 40MW

m3/s 55

Brukstid (ref. midlere
års produksjon) timer 2825

Investering. inklusive
renter i byggetiden mill.kr

Antatt produksjonsverdi
(Brutto nytteverdi)xx mill.kr/år

Intern rentexx

Hertil kommer økning i Langvatn/Reinforsen på 16
GWh.

Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes
med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I
dag er disse langt lavere enn de samfunnsmessige
kraftverdier som det her er regnet med.

Magasiner NV HRV
m.o.h. m.o.h.

LRV Magasin
m.o.h. mill.m3

Midlere tilløp til kraft-
verkene inkl. flomtap ved
inntakene

Magasinkapasitet

Magasinprosent

Midlere bto. fallhøyde

Midlere energiekvivalent

Midlere produksjon

Maks. vannføring ved
midlere fallhøyde

200

76

4600

2140

843

129.9

14.3

Stormsjø 302 395 320 354
Inntaksmag. BjøllAga 427 465 440 1

øl

1,



Det går fram av planene at det tidligere har vært utarbeidet flere

alternativer til de nå omsøkte planene.

Nedenfor siteres det som er skrevet om alternativer m.v.:

111.5 Alternativer

Et karakteristisk trekk ved dette området med tanke på
kraftutbygging, er mangelen på egnede naturlige regu-
lerings- og inntaksmagasiner. Herværende plan forutsetter

kunstig regulerings- og inntaksmagasin i Stormdalen. samt

et lite kunstig inntaksbasseng i Bjøllådalen. Reguler-
ingsmagasiner kan også etableres i Bjøllkialen og Tesp-
dalen, hvilket forutsetter alternative utbyggingsmåter.
Dette er omhandlet i en egen utredning, se bilag 1.5.

Vi har dessuten vurdert utbygging mot Bjøllånes (Ranaelva)
istedet for mot Røvassdalen. Dette alternativ gir på grunn
av ca. 100 m lavere fallhøyde og mindre nedbørsfelt ca.
260 Gwh lavere produksjon, mens kostnadsdifferansen blir
ca. 150 mill. kr. Det er derfor svært bil1ig kraft som går
tapt ved dette alternativ. Dessuten antas eventuelle is-
problemer i elva nedstrøms utløpet betydelig større her på
grunn av den lengre elvestrekningen.

Det er også vurdert en utbygging mot Bjøllånes uten maga-
sin i Stormdalen, dvs, en utbygging hvor Stormdalen oven-
for Skarpnesen ble spa'rtfor inngrep. Imidlertid er denne
dalen så flat at selv den minste oppdemning vil oversvømme
store arealer. Det ville altså bli en utbygging uten selv
det minste inntaksbasseng. Et slikt kraftverk er i praksis
bort imot umulig å drive, dessuten ville produksjonen bli
liten og svært kostbar.

1.6 Tidligere kraftutbygging


Rana-vassdraget er idag påvirket av 3 tidligere kraftut-
bygginger:

Reinforsen kraftverk utnytter fallet i Reinforsen ved
Skonseng. ingen regulering.

Langvatn kraftverk  utnytterfallet mellom Langvatnet og
sjøen. Reguleringsmagasinet i Langvatnet har HRV 43.7 og
LRV 41,0, hvilket gir et magasinvolum på 54 mill. m3.
Kraftverket har en installasjon på 90 MW og en midlere års
produksjon på ca. 360 Gwh. Nord-Ranautbyggingen gir,
p.g.a. regulering i nedbørfeltet. en økning i produksjonen
Langvatn/Reinforsen beregnet til 16 Gwh. Regulerings-

tillatelse for Langvatn kraftverk ble gitt ved kgl.res. av
12. mai 1Q61.
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Rana kraftverkutnytter deler av nedbørfeltene til 5 side-
vassdrag på øst- og sørsiden av Ranaelva, nemlig
Gubbeltåga. Virvasselva, Grønnfjellåga. Plura og
Tverråga. Ingen av disse nedbørfeltene blir berørt av
Nord-Ranautbyggingen. Reguleringstillatelse for Rana
(Bjerka Plura m.v.) ble gitt ved kgl.res. av 21 des.
1962, med senere endringer 6. aug.1965. 23. aug. 1968 og
12. nov. 1970. I

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

stående tabell:

I/
 Ca. inn Spesifikt
Feltets navn takskote Areal avløp Midlere avløp

m.o.h. km2 1/sek/km2 m3/sek mill m3/år

Bjøllåga 427 341.4 52.4 17.40 564.6
Storbekken 470 4.6 35.2 0.16 5.1
Tespa 470 96.0 50.7 4.87 153.5
Kvitvasselva 470 28.3 65.2 1.85 58.2
Bredekåga 470 2.8 57.1 0.16 5.1

Sum Stormdalen
kraftverk




473.1




24.94 786.5

Stormdalsåga 302 225.0 59.1 13.30 419.3
Røvassåga 400 31.7 82.2 2.61 82.2
ø. Tverråga 400 5.2 72.6 0.38 11.9
N. Tverråga 400 1.6 85.2 0.14 14.3

Sum Røvatn
kraftverk 736.6 41.37 1304.2

Ved verdiberegningene er lagt til grunn at billigste alternativ til

vasskraft er varmekraft til 13 øre/kWh, prisnivå 1976.

Verdi av effekt er omtalt tidligere og er regnet til 650 kr/kW, der

effekten kan utnyttes fritt, og for marginaleffekt er brukt kr. 2007kW.
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Fra utredningen vedr. hydrologi ved Nord-Rana-utbyggingen framgår det

at midlere vassføring referert til perioden 1.9.30 - 31.8.60 før og

etter regulering er slik:

Sted i
vassdraget

Før regulering
Feltareal Normal-vann-

f ring

Etter regulering
Feltareal Normal vann-

føring




km2 m /s 2 m3/s

1) BjØllånes 1128,2 56,62 421,3 18,08
Storforshei 1521,3 72,32 814,4 33,78
Lomahaugen 540,8 43,74 849,9 48,87
Berget 185,4 20,60 39,8 3,60

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

I 1974 ble normalvannføringen ved Bjøllånes og Storfors-
hei redusert på grunn av overføringen fra Gubbeltåga og
Virvasselva til Rana kraftverk.

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

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

Stedene i vassdraget det henvises til, er definert slik:

Ranaelva nedenfor samløpet med Tespa, er kalt Bjøllånes.

Ranaelva nedenfor samløpet med to bekker ved Storforshei, er kalt

Storforshei.

Røvassåga nedenfor samløpet med Svartiselva, er kalt Lomahaugen.

Glomåga ved VM 1133, Berget, er kalt Berget.

Av tabellen ser man at ved Bjøllånes og Storforshei reduseres normal-

vannføringen betydelig fordi 698,1 km2 av nedbørfeltet overføres til

Stormdalen og Røvatn kraftstasjoner og 8,8 km2 overføres til Sa1tdalen.



21

Ved Lomahaugen påvirkes vannføringen etter reguleringen både av over-

føringene til Storglomvatn og Melfjord og overføringen fra Bjøllåga,

Tespa og Stormdalsåga. Reguleringen fører med seg at arealet øker med

vel 55%, mens økningen i normalvannføringen bare er vel 10%. Dette skyldes

at feltene som overføres til Melfjord og Storglomvatn, har mye høyere

spesifikk vannføring enn feltene som overføres fra Bjøllåga, Tespa og

Stormdalsåga.

Normalvannføringen ved Berget blir redusert med vel 80%. Dette skyldes

at 145, 6 km2 av nedbørsfeltet blir overført til Melfjord.

Ser man på Ranaelva ved Bjøllånes vil vassføringen hele året ligge under

naturlig vassføring, i middel ca 32%. Det er særlig vassføringene fra

april til oktober som mengdemessig får den største reduksjonen. Denne

fordelingen gjør seg også gjeldende ved Storforshei, der naturlig vass-

føring i middel blir redusert til ca 47%. I Glomåga ved Berget vil

vintervassføringen i desember til mars ligge svært lite under de naturlige

vassføringene, mens vassføringen ellers i året blir betydelig redusert.

I middel over hele året vil restvassføringen bli ca 17, 5% av uregulert

vassføring. I Røvassåga ved Lomahaugen vil middel- vassføringen over

året øke med ca 12%. Sommervassføringen blir redusert, likeså vassfø-

ringene om høsten ( sept. ) , mens vintervassføringen får en kraftig økning,

4 - 5 ganger det normale.

De medfølgende "utredninger" m.v. og "virkninger" er basert på de enkelte

fagrapporter, og en vil i det følgende gjengi helt eller delvis sammen-

drag og konklusjoner i disse, men først siteres utdrag fra "virkninger"

for så vidt angår Nord- Rana prosjektet:
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4 RANAVASSDRAGET

4.1 Randalselvatil samløp Bjøllåga


De tekniske inngrep i forbindelsemed
overføringav Svangstjernbekkener omtalt
under Lønselva.

Vannføringsendringenepga. overføringen
blir helt ubetydelig,ca. 2 % ved VM 989,
Krokstrand.

Forøvrig ingen inngreppå denne
strekningen.

4.2 Bjøllåga 

Tekniske inngrep


Anleggsveiensnedre del vil gå i skogs-
terreng (bjørkeskog),men på grunn av
tildels vanskeliglende må det påregnes
endel sår i terrenget.

Ovenfor skoggrensenvil veien i sin hel-
het gå på vestsidenav Bjøllåga,dvs, på
samme side som de andre inngrepenei
området.Østsiden av elva vil dermed bli
helt uberørt,bortsett fra inntaksdammens
anslutning(se Tek./Øk.plan Nord-Rana,
bilag 3.2.1.3).

Inntaksdammenblir en steinfyllingsdam
med morenekjerne.Dammen blir et domi-
nerende byggverk i terrenget,men fordi
damkronen fluktermed flatere partier på
begge sider av dalen, vil den gli godt
inn i terrenget.Dammen bygges av tunnel-
stein, dvs, utsprengtstein fra tilløps-
tunnelenmot Stormdalen.Disse stein-
massene blir så finsprengtat damover-
flaten på nedsidenraskt vil bli bevokst.

Adkomstveientil dammen vil bli vedlike-
holdt, mens lokaleveier i forbindelse
med tverrslagog dambyggingvil bli
utplanertog tilsådd.



s.Bjøl1c7
vatnet

2 3

Neddemt areal. Vannstander

Inntaksmagasinetvil demme ned ca. 300 da
langs Bjøllåga.Magasinetvil strekke seg
fra dammen og ca. 1,5 km oppover til
samløpetmed Raudfjellelva.Arealet
består av myr og spredt bjørkeskog.Det
vil bli ryddet før neddemning.

Vannstandenvil stadig pendle,men i
sommerhalvåretvil den for det meste være
relativthøy.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfordammen vil elva bli
tørrlagt,og på hele strekningenvil
vannføringenbli sterkt redusert.

Under helt ekstremeflomforholdvil det
bli overløp ved inntaket.

L appflytar-

skaret

Fiske

Bjøllågahar en bestand av ørret, røye
finnes også lenger opp i vassdraget.

I den delen av elva som blir berørt, dvs.
-3° nedenfor Raudfjellelva,drives det idag
,r) så å si ikke fiske (S-57,side 28) fordi

terrengeter ulendt med få egnede fiske-
plasser.

Turisme

inn tak
På grunn av det vanskeligeterrengeter
det idag liten eller ingen fotturist-
trafikk langs den berørte elvestrekning.
Turistrutentil Bjøllådalengår opp
Tespdalenog over i Bjøllådalenved Lapp-
flytterskardetsom ligger ca. 5 km oven-
for inntaket.Inngrepetvil ikke bli
synlig fra denne ruten.

Forøvrigvil veien opp til dammen gi et
glimrendeutgangspunktfor fotturismei
Bjøllådalenog Saltfjelletforøvrig.

dok se I 1.0
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Reindrift

Det neddemte område betyr lite som rein-
beite i forhold til områdeneomkring.

I den grad elva nedenfordamstedettjener
som naturliggjerde for reinen, vil denne
virkningopphøre etter regulering.

I S-63 angis flytte-og trekkleiersom
alle ligger nord for det berørte området.

4.3 Tespa


Tekniske inngrep 


Foruten i selve Tespa blir det inntak
sideelveneStorbekken,Kvitvasselvaog
Bredekåga.Alle blir mindre sperredammer
av betong som utføres uten fremføringav
vei. Konstruksjoneneblir små og lite
dominerendei terrenget.

Vannføringer


Umiddelbartnedenfor inntakeneblir elva
tørrlagt,forøvrigblir det sterkt redu-
sert vannføringhelt ned til utløpet.Ved
samløpetmed Stormdalsågablir vann-
føringenetter reguleringca. 2 % av
naturlig.

Flomoverløpved inntakenevil forekomme
uhyre sjelden.

Fiske

Tespa har en tett bestand av småvokst
aure. Så å si alt fiske foregår ovenfor
inntakstedene, slik at tørrleggingav den
aktuelle elvestrekning skulle ha lite å
si for fisket i vassdraget (S-57).
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Turisme

Fotturistrutenmot Bjøllådalengår delvis
langs den berørte delen av Tespa. I flom-
tida er elva et livgivendeelement i
landskapet.Nedenfor inntaketvil dette
forsvinneetter regulering.Det skal dog
bemerkes at man passererden påvirkede
strekningeni løpet av ca. en halv time.

4.4 Stormdalsåga 

Tekniske inngrep


Anleggsveienfram til kraftstasjonog
damsted vil gå i for det meste lett
terreng og vil kunne gli godt inn i
landskapet.

Selve kraftstasjonenvil bli lagt i
fjell. I dagen vil det kun bli et mindre
portalbyggsamt et koplingsanleggfor
tilknytningtil kraftlinjen.Alle stein-
masser fra tunneldrivingenvil bli brukt
i dammen, det blir således ingen stein-
tipp i kraftstasjonsområdet.Alle brakker
og hjelpeanleggforøvrigvil bli fjernet
og området ryddet opp etter avsluttet
anleggsdrift.

Dammen blir en ca. 100 m høy stein-
fyllingsdam.Den vil bli et dominerende
element selv i dette storslagneland-
skapet.

Steinbruddet,hvor det skal tas ut ca.
2,6 mill, m3 masse, legges på vestsiden
av en rygg som går på tvers av dalen.
Bruddet blir ikke synlig nedenfra idet
toppen av ryggen ikke berøres.Både
morenetaketvest for Bredek og grustaket
ved Bjøllånesutjevnesog tilsåes etter
bruk.

For tverrslageti indreStormdalenvil
både anleggsveiog steintippbli liggende
under HRV i magasinet.

Se forøvrigbilag 3.2.1.4 i Tek./0k. plan
Nord-Rana.
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Neddemt område. Vannstander


Stormsjømagasinet vil demme ned et areal
på ca. 7,2 km2 som strekkerseg fra

Bjøltånes damstedetved Skarpnesettil noe ovenfor
samløpetmellom store og lille Stormdals-
åga. Området har rik vegetasjon.I S-80
angis de vanligstevegetasjonstypeneå
være hogstaudebjørkeskog(33 %), blåbær/
småbregnebjørkeskog(28 %), urtebjørke-

0 skog (15 %) og rikmyrer (7 %). Forøvrig
tt, dekker elva ca. 8 % av det neddemte_
00
to arealet.
o

Det ligger også to små nedlagte bruk i
neddemmingsområdet.Forøvrigkan ca. 1000
da karakteriseressom dyrkbar jord, men
på grunn av beliggenhetener dyrking
neppe aktuelt idag.

sAa

SkarFulosen

ormdatsåga

Da Stormsjø er det eneste regulerings-
magasinet i Nord-Rana-utbyggingen,vil
vannstanden i grove trekk følge det
vanlige forløp for kraftverksmagasiner,
dvs, jevnt synkendevannstandutover
vinteren,relativtrask oppfyllingi vår-
flommen og vannstandnær HRV resten av
sommerhalvåret.Men på grunn av den
relativt lave magasinprosentenmå man i
sommerhalvåretregne med hyppigemindre
vannstandspendlinger.Se forøvrigved-
lagte bilag.

Vannføringer


Utenom flomperiodervil elva bli tørriagt
nedenfordammen, og ved samløpmed Rana-
elva vil vannføringenetter regulering
bli ea. 3 % av naturlig..

I flomtidenvil det bli overløp ved
Stormsjødammeni gjennomsnittca. hvert
3. år. I de fleste tilfellervil vann-
føringen som følge herav bli liten
forhold til naturligflom, men ved
ekstreme flomforholdkan vannføringeni
Stormdalsågabli større enn den ville ha
blitt ved naturlige forhold. Dette på
grunn av overføringene fra Tespa og
Bjøllåga. økningen antas imidlertid ikke
å medføre skader langs vassdraget.
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Fortidsminner

Iflg. S-28 anses våningshusog fjøs på N.
Stormdalensom verneverdig.Begge er
imidlertidnoe forfalne.

4.5 Ranaelva fra Bjøllågatil Reinsforsen 

Vannføringer


Ranaelvaer idag påvirketav Rana-ut-
byggingensom fraførersideelvene
Gubbeltågaog Virvasselva.Som følge
herav er vannføringenfør samløpmed
Bjøllåga ca. 45 % av opprinnelig,og før
samløpmed Langvassågaca. 80 %.

Når det i det følgendeavsnittetomtales
relativevannføringsendringer(før og
etter Nord-Ranautbyggingen),sammenliknes
det med forholdenesom de er i dag.

UmiddelbartnedenforBjøllågavil rest-
vannføringenbli ca. 45 %, mens til-
svarendetall umiddelbartnedenforTespa
blir ca. 32 %. Ved Nevernesvannmerke
blir restvannføringenca. 42 %, umiddel-
bart nedenforStorforsheica. 47 %, og
før samløpmed Langvassågaca. 48 %.

I S-86 er gitt en mer utfyllenderede-
gjørelse for vannføringsforholdeneved to
av disse punktene,nemlig nedenforTespa
og ved Storforshei.

Vedrørende flomforhold,henvises til det
som er beskrevetfor Bjøllågaog Storm-
dalsåga.Virkningenei Ranaelvavil bli
tilsvarende, selv om de relativt blir
mindre.

Jordbruk

Redusert vannføring gir lavere vannstand
som igjen kan innvirke på grunnvann-
standen i de =liggende arealer. Dersom
disse ligger lavt i forhold til vann-
speilet i elva, vil grunnvannstanden
følge variasjonen i vannspeilet, ligger
de høyere er denne sammenhengen mindre
markert eller uten betydning.

Dunderland
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Langs den berørte delen av Ranaelva
ligger de aller fleste dyrkede arealene
så høyt i forhold til elva at ovennevnte
vannføringsreduksjonikke kan sies å ha
vesentlig betydningfor grunnvannstanden.

I følge S-59 og S-73 vil endringeni
lokalklimaetpå grunn av reguleringen
neppe bli målbare, det vil derfor ikke
bli negativevirkningerfor jordbruket.

Fiske

Deler av den berørte elvestrekninger i
de senere år blitt lakseførende(etter
utbedringav laksetrappenved Reins-
forsen).Det er derfor tidlig å si noe
sikkert om virkningenpå fisket.Men
sannsynligvisvil reguleringenha både
negativeog positivevirkningerpå
fisket.Den generellereduksjoni vann-
føringenvil virke noe uheldig unntatt i
flomperiodeneda reduksjonav flomvass-
føringenvil virke gunstig på lakseopp-
gangen. En utredningvedr. laksefisket
vil foreliggehøst 1978

Forurensning


Denne strekningenav Ranaelvahar idag
ingen forurensningsproblemerav
betydning.Storpartenav dalførethar
svært spredt bosetting,det mest konsen-
trerte utslippetkommer fra tettstedet
torforshei.5-93 (NIVA)gir en oversikt
over disse forhold.Vi antar imidlertid
at den gjenværendevannføring (47 %) samt
eventuellerensetiltaki samsvarmed
gjeldende lovgivingvil sikre gode
resultaterogså etter regulering. ”
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II 4.6.4 Røvassåga ned til samløp Blakkåga

Tekniske inngrep


De tre bekkeinntakene, Røvassåga, øvre og

nedre Tverråga, utføres som mindre
sperredammer i betong. Ingen av disse vil
virke dominerende i landskapet.

Steintippen i forbindelse med tverrslaget
øvre Røvassdalen legges i søndre dal-

side og vil bli utformet i samråd med
Natur- og Landskapsavdelingen i NVE. Med
de bergarter tippen vil inneholde
(vesentlig glimmerskifter) vil erfarings-
messig en tilsåing gi vellykket resultat
etter kort tid. Vi anser derfor ikke
tippen som et skjemmende element i land-

skapet (Tek./øk. plan, bilag 3.2.2.3).

Alle hjelpeanlegg så som brakker, verk-

sted, anleggskraftlinjer etc., vil bli
fjernet og området vil bli ryddet opp
såsnart anlegget er utført. Anleggsveien
fra kraftstasjonen og opp til tverrslaget
vil ikke brukes og vedlikeholdes for
kraftverkets drift etter anleggsperioden.

Dens fremtidige skjebne (evt. stengning,
tilsåing) vil bli avtalt med kommunen.
Det må derfor kunne antas at de negative
virkninger av tekniske inngrep i dalen
vil bli minimale, den gressbevokste
tippen vil sogar kunne bli et tilskudd

til beitemulighetene i dalen.

Tippen ved kraftstasjonsområdet vil bli
plassert i to slukter i terrenget hvor de
etter tilsåing etter alt å dømme neppe
blir synlig som annet enn en utjevning av
terrenget. Forøvrig vil kun kraftlinje,
koplingsanlegg samt et mindre portalbygg
bli synlig i selve kraftstasjonsområdet,
og bortsett fra kraftlinjen vil også
disse byggverk bli skjermet for innsyn
over større avstander.

Adkomstveien til kraftstasjonen langs
sørsiden av Storrøvatnet vil bli
permanent, men trafikken vil daglig bli
svært liten.

Utformingen av kanalene ved Storrøvatnet
vil bli utført i samråd med landskaps-
arkitekt.
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Vannføringer


Umiddelbart nedenfor inntakene vil
bekkene bli tørrlagt, og Røvassåga vil på
hele strekningen ned til utløpet av

U-tunnelen få sterkt redusert vannføring.
Ved U-tunnelen blir vannføringen ca. 30 %
av naturlig.

Nedenfor U-tunnelen vil vannføringen bli
preget av avløpsvannet fra kraftverket.
Virkningene av dette må ses i sammenheng
med forholdene i Blakkåga og Svartiselva
og vil bli beskrevet under avsnittet om
Røvassåga fra Blakkåga til Langvatnet.

Fiske

Fiskebestanden i Storrøvatnet må antas å
bli noe påvirket av utbyggingen. ti

11

4 4.6.6 Røvassåga fra Blakkåga til Lang-
vatnet

4t-^
Vannføriner 


cf2 •Røvatn Mens vannføringsforholdene på denne elve-
kr.st. strekningen idag er dominert av tilsiget

fra brefeltene, vil de etter utbygging i
like stor grad bli dominert av kjøringen
av Røvatn kraftverk. Utredning S-86 gir
en detaljert framstilling av vannføringen
ved Lomahaugen før og etter utbygging.

4 Dette anses som et karakteristisk punkt
for forholdenei dalen.

Som det fremgår av tabell 2.1 i S-86 øker
midlere årstilløp med ca. 12 % etter
utbygging. Dette betyr ikke at alle vann-
føringer øker med 12 %, men at vinter-
vannføringen øker til det 4-5-dobbelte
samtidig som sommervannføringen redu-
seres. Figurene 3.3.7 og 3.3.8 viser
eksempler på hvordan vannføringene kan
bli ved en tenkt kjøring av kraftverket.

Lomahaugen

Langvatnet

Når man skal vurdere virkningene av
kraftutbyggingen i Røvassdalen er det
viktig å ha klart for seg at når Røvatn
kraftstasjon står, er vannføringen i
Rovassåga bare ca. 17 % av naturlig. Det
er derfor helt avgjørende hvordan kraft-
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Longvotnet

verket drives, særlig i kuldeperioder om
vinterenog ikke minst i flomperioderom
sommeren. Ved utformingenav kraftverket
er dette søkt ivaretattpå to måter. Det
ene er oppdelingav installasjonenpå to
ulike maskiner som muliggjørkjøringmed
fra 25 % til 100 % av maksimalvann-
føring.Det andre er ekstra dimensjo-
nering av magasinetsom gir større mulig-
heter til variert kjøring i flomperiodene.

Dessuten er flomperioden for det
bre-dominerte tilløpet til Røvassåga og
de brefrie feltene i Ranavassdraget endel
tidsforskjøvet. Det bidrar også til at
man i betydelig grad kan tilpasse
kjøringen slik at de store årlige
flommene blir betraktelig redusert etter
utbygging.

Lokalklima,isforhold


økning av vintervannføringen vil medføre
økt fare for frostrøyk i strenge kulde-
perioder. Da elva har relativt stort fall
regner vi ikke med islegging i drifts-
perioden. Utredning S-73 antyder (side
22) at dersom kraftverket kjøres jevnt
hele vinteren kan frostrøyk opptre 17
ganger i gjennomsnitt pr. år, mens dette
tallet reduserestil 8 dersom kjørigen
stanses i slutten av januar. Utredningen '
slår dessuten fast at endringeni luft-
temperaturenpga. reguleringenblir helt
ubetydelig.

Landbruk

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

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



Fiske

Reguleringenantas ikke å ha skadelige
virkningerpå fiskebestandenpå denne
elvestrekningen.

Erosjon.Blakkingav vann
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Det foregår idag erosjon langs enkelte
elvebredderunder flom. Denne erosjonvil
avta sterkt etter regulering.Vannet i
elva, som idag er sterkt blakket,vil bli
stort sett klart, bortsett fra i de

ovenfor nevnte ekstreme flomsituasjoner.

4.6.7 Langvatnet

Det vil neppe bli merkbare endringeri
vannstandsforholdeneetter utbygging,men
i prinsippetvil vannstandspendlingenbli
mindre hyppig på grunn av at feltet får
økt magasinprosent.

Fraføringav brefeltenevil føre til at
vannet blir betydeligklarere enn idag.
Foruten det rent estetiskevil dette ha
positivevirkningerfor fisketog livet i
vannet forøvrig.Langvatnetkarakteri-
seres idag som svært neringsfattig.il

1 I
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Av fagrapportene siteres til supplering av ovenstående framstilling:

Av reindriftsrapporten (S - 158) utarbeidet av Ing-Lill Pavall,


Sigvart Renander og Hans Prestbakmositeresfra avsnitt 3.4 - Nord-Rana-

utbyggingen:

3.4.2 Tap og ulemper for- reindrifta

3.4.2.1 Beite.

Denne regulering er meget omfattende og medfører bl.a. relativt

store beitetap i sentrale deler av Dunderland distrikt.

Stormsjømagasinet.

Her vil ca. 7,2 km2 beiteland bli satt under vatn.

I følge botaniske undersøkelser (Delrapport I fra Det Kg1. Norske

Videnskapbers Selskap, Museet) er de vanligste vegetasjonstypene

i Stormdalen:

Høgstaudebjørkeskog 49 : 33 %

Blåbær/småbregnebjørkeskog 43 : 18 %

Urtebjørkeskog 47 : 15 %

Rikmyrer 26,27 7 %

Dalen har store arealer med både produktive og artsrike vegeta-

sjonstyper. Over 85 % av arealet er vurdert til å ha god eller

høy planteproduksjon.

For reguleringssonen er de tilsvarende tall:

Høgstaudebjørkeskog 49 : 31,7 %

Biåbær/småbregnebjørkeskog 43 : 16,7 %

Urtebjørkeskog 47 • 14,2 %

Rik fukteng 78 • 7,4 %

Den aller nederste deLen av Stormdalen, opp til 300 m o h. kan

regnes som barskogbeltet. Det klimatiske bjørkeskogsbeltet

går opp til 600-700 m.o.h. Bratte og snaue dalsider gjør at

skogen mange steder bare går opp til 400-500 m.o.h.

Rike vegetasjonstyper dominerer og utgjør hele 69 % av arealet.

Det er meget frodig vegetasjon med jamt og fint lende langs med

elva ovenfor Skarpnesen.
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Tespadalen og Tespafjellet.

Tespadalen blir berørt ved at Tespa, Kvitvasselva og Storbekken

tas inn i tunnelen fra Bjøllådalen til Stormdalen.

Norske fjellbeiter bind XIII er beitene i området Tespadalen -

Tespafjellet beskrevet.

Disse registreringer viser at beitene og beiteforholdene er

meget gode.

Bjøllådalen.

De vegetasjonskart som er iitarheidd for deler av Ejøllådalen,

viser at de viktigste vegetasjonstyper dalen er:

BiAbær/småbregnebjørkeskog .43) 33 %

ISlab= oldl_ynge;'_(82) 11

P1kmyr

% a7 to 1-idersøk's.e 5tor ;:ila:-.t-eprcdkjon,

Heile dalgangen har gode reinbeiter, vår-, sommern høstbeiter.

Store deler av dalføret har og bra vinterbeite som nyttes i år

med relativt lite snø.

Bjøllådalsmagasinet vil legge beslag på ca. 300 dekar beiteland.

En har foretatt registrering av beitene i det planlagte magasin-

området (se vedlegg I.).

Registreringene viser at vel 21 % av området har lavmark med

middels eller spredt dekning.

Lavet er sterkt eller middels beita.

3/4 av lendet er kupert og livdforholdene er meget gode.

Ca. 80 % av arealet har bra eller meget bra beiteforhold.

Magasinområdet har således meget bra reinbeite.

For å få et bilde av beitene langs anleggsvegen inn Bjøllådalen,

har en foretatt registrering av det.

Når det gjelder vegetasjonen her, vises til vedlegg I.

n kan nevne at vel 4 % av marka har innslag av lav. Det er

blåbærlyng (26 %), urtermark (40 ) og myr (21 %) som dominerer.

Lendet er kupert og har gode livdforhold.

Beitene langs vegtraseen er meget fine som vår- sensommer- og

høstbeite.

Anleggsområde, dam, massetak og brakkeby i Bjølldalen vil

og legge beslag på en del reinbeite.
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3. 4. 2. 7 Ringvirkninger.
•

Det er klart at et inngrep av denne art i et sentralt beite-

område vil virke utover områder der inngrepet skjer.

Presset på de øvrige områder blir større. Dette kan medføre at

vårbeiter blir sterkere utnytta som vinterbeit og dermed nedslitt.

En må regne med at dette vil bli tilfelle her. Presset på

områdene i øvre del av Bjøllådalen og Riebevag' gi blir større

og dermed vil disse beiter bli sterkere nedslitt. Dette vil kunne

forplante seg langt ut over anleggstida, på grunn av at vinter-

og vårbeiter som er sterkt nedslitt, treng lang tid med mindre

beiting for å ta seg opp.

Forstyrrelser og uro kan også medføre større fare for at rein

trekker ut av distriktet. En kan for eks. ikke se bort fra at

rein- kan trekke østover og bli blanda med svensk rein, noe som

vil medføre merarbeid og tap.

3. 4. 3 Kraftlin, ler

Det skal føres kraftlinjer fra stasjonene, men en har - 1. kkehatt

høve til å se nøye på traseene for disse.

En vil likevel peke på at kraftlinja fra Raudvassdalen mot

Melfjord vil krysse flytte og drivingsleier og forsterke

problemene for reindrifta.

3. 4. 4 Sammendra for Nord- Ranautbzuina

Ei eventuell utbygging etter de framlagte planer vil medføre:

Tap av verdifullt beiteland i Stormdalen, Bjøllådalen og

Raudvassdalen i forbindelse med magasin og anlegg.

Innsnevring og sperring av flytte- , drivings- og trekkleier

for rein i Raudvassdalen, Stormdalen og Bjøllådalen.

Redusert sperreeffekt av Bjøllåga og Tespa.

Tåkedannelse og økt rimdannelse som kan gjøre vinterbeitene

mindre tilgjengelige.
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Det er nødvendig at de inngrep sorrher er planlagt, ses i sammen-

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

ikke vurderes isolert og bare som enkeltprosjekter. 


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

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

Det kan være det inngrep som er utslagsgivende og kan gjøre

reindrift umulig i et område.

ønsker en å bevare reindrifta og reindriftskulturen i Saltfjell -

Svartisområdet, må de planlagte inngrep og utbygginger i området

reduseres sterkt."

il

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

Det har vært drevet reindrift i Saltfjell/Svartisområdet like

lenge som en har hatt reindrift ellers i landet.

Det dominerende trekk ved reindrifta her var tidligere:flytting

mellom vinterbeiter i Sverige og sommerbeiter i Norge.

På kysten blei det og drevet heilårsdrift fram mot 1960.

dag drives reindrifta her også som heilårsdrift.

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

isområdet. Den sentrale gruppa holder til på Saltfjellet.

Gruppa som holder til i Strantindene, har rett til belte i de

sør-vestre deler av området.

Svensk reindrift kan nytte områdene inn mot grensa, øst for

jernbanen, som sommarbeite.

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

Tap av beiteland på ulike måter

Sperring og innsnavring av trekk- og flytteleier

Uro i beitelandet

Merarbeid for reineierne

Tap av dyr

Ringvirkninger til andre distrikt.
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nversiden av Eiterå-gårdene. De lågeste arealene antas å få redusert

kapillær vannforsyning ved senking av flomtoppen i elva. Gruntvannsområde

tilslutning til arealet antas å ha fordel av senking.

Et myrområde lenger oppe langs elva er antakelig forårsaket av grunnvannsig

fra høgere, bakenfnrliggende arealer.

Et plantefelt mellom elva og Holmtjønna på sørsiden av elva antas å ha

fordel av senking.

k. Fossli, Messingslett (Dunderland st.) (bilag 1, kartref. s-48066, 197-5-1).

Senking av elvevannstand 105-135 cm i juni-juli (øvre kvartil). Løsjordlag

er antakelig som omtalt av Sørli (1972).

Profil 1 går fra elvekanten mot hytte og låve. Profil 2 går på langs av

området ca. 80 m fra elvekanten.

Terrenghøyden var ca. 7,5 m over elvevannstanden på befaringsdagen i juni

1980. Et lågt område ca. 80 m fra elvekanten lå ca. 5 m over vannstanden,

og et område 170 m fra elvekanten lå 9 m over elvevannstanden befaringsdagen.

Terrenget ligger så høgt over vannstanden at det neppe er noen kapillær

forsyning av grunnvann til rotsonen hos jordbruksvekster. En senking av flom-

toppen vil kunne redusere vannforsyningen til vegetasjonen og forsterke

ec eksisterende vatningsnehov.

1. Hagen og Sørgård (bilag 1, kartref. S-48068, 197-5-3),

Senking av elvevanntand 105-135 cm i juni og juli (øvre kvartil). Jordart

antakelg snm omtalt av Sørli. Det er dyrka jord mellom hovedvegen og elva

både på Hagen og Sørgård. Terrenget antas for det meste å ligge så høgt

over vanlig høgvannstand i elva at kapillær ledning til rotsonen fra

grunnvannet ikke spiller noen rolle for plantenes vannforsyning.

En forsenkning på langs av arealet på Sørgård viste ved befaring i 1980

bedre vekst enn de høgere arealene. En senking av grunnvannstanden vil

virke uaunstig på det lågtliggende arealet. Det var ellers vatningsbehov

til stede på eiendommen sommeren 1980.
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Storauren ute i elva og andre gruntvannsnmråder (sandbanker), vil kunne

ha fordel av senking av eivevannstanden.

Dunderlandsheia, ca, 400 dekar skrinn furumo, antas å ligge så høgt at den

ikke blir påvirket av vannstanden i elva,

m. Bjøllånes og Storvollen (bilag 1, kartref, S-48069, 198-5-2).

Senking av elvevannstanden 105-135 cm i juni Og juli. JorRart antakelig som

omtalt av Sørli (1972). Det Pr dyrka areal straks nedenfnr brua på Bjøllå-

nessida, vestre del av Storvnllen og vestre del av Messingjuta. Det antas

at arealet liyger så høgt i forhold Lil vanlig høgvannstand i elva at

grunnvannstanden via elva har liten betydning for plantevekten. Senking

av flomtoppen vil kunne forsterke et vatningshehov på de lågeste arealene.

2. Røvassåga.

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

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

åga er beregnet til:




juni juli. august

Nedre kvartil 0 10 60

median 5 40 60

øvre kvartil 10 75 25 -

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

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

dommer i drift i området, og dPt regnes at disse har ca. 2500 dekar dyrka

oy dyrkbar jnrd. Da er også skogen på deltaet regnet med. Det blir lågere

vannstand om sommeren og høgere om vinteren. På årsbasis blir endringen i

elvevannstand liten, men flomtoppen blir mindre.

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

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

kapillære vannforsyning til rotsonen i vekstsesongen. ArealPr som har

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

elvevannstanden.
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4.2.2. Innlandsfiske

Søndre og Nordre Bjøllåvatn er nevnt som alternative magasineringsmuligheter

reguleringsplanene. Begge er rene røyevatn. Røya i begge vatna er storvokst,

med gjennomsnittsvekter ved prøvefisket på 370 g i Nordre og 630 g i Søndre

Bjøllåvatn. Kvaliteten på fisken var best i Søndre Bjøllåvatn. I Søndre Bjøllå-

vatn er bestanden godt avpasset næringstilgangen. Fisken er av god kvalitet.

Nordre Bjøllåvatn later det til at bestanden er noe for stor i forhold til

næringstilgangen. Begge vatna må antas å være ømfintlige ovenfor hard beskat-

ning fordi fisken blir sent kjønnsmoden og den begrensede næringstilgangen

tilsier en lav fisketetthet.

Stormdalsåga og Tespa er aure eneste fiskeart, mens det også fins røye

øverst i Bjøllåga. Næringsgrunnlaget er fattig etter norske forhold i alle

elvene. Den årlige tilveksten hos fisken var mellom 3 og 4 cm. Best vekst fant

en i Tespa og Stormdalsåga, og best kondisjon i Stormdalsåga. I Bjøllåga må en

anta at det er en for stor bestand av fisk i forhold til næringsgrunnlaget. For

Stomdalsågas del synes bestanden av aure å være godt avpasset til næringsgrunn-

laget. Tespa synes å ha en tett bestand av småvokst fisk.

Både Nordre og Søndre Bjøllåvatn er ettertraktede fiskevatn. Søndre Bjøllåvatn

synes å være noe mer ettertraktet enn Nordre Bjøllåvatn. Av elvene Stormdalsåga,

Tespa og Bjøllåga synes Stormdalsåga å være mest ettertraktet. Det er imidler-

tid gode flskemuligheter både i Bjøllåga og Tespa. Fisken var størst i Storm-

dalsåga og Bjøllåga.

Hele Ranaelva og en del av sideelvene har en stor rekreasjonsverdi på grunn av

den strategiske beliggenheten langs E6. Områdene både i den lakseførende delen

og ovenfor er lett tilgjengelige, da det selges fiskekort på de fleste strek-

ninger.
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Lak setrappa i Rei nforsen virke r best når va nnmengden over Reinforsdamm en ligg-

er i området 10- 20 m3/sek. For noen år t ilbake ble det bygget en re nnemur ved

munningen av trappa som gjø r at forholden e for fiskeop pgang i trapp a er gode

selv ved 20 m3/sek. over dammen. Det kon sesjonsbestemte minstevannss lipp over

Reinforsen er satt til 20 m3/sek. Ved st ørre vannførin ger enn 20 m3/sek. over

dammen blir vanne t ved munninge n av trappa så turbulent at det vanskeli ggjør

fiskeoppgangen.

Ders om det meste av vannet fra Røvatn krafts tasjon skulle bli ført over Rein-

forsen, vil dette virke avk jølende på va nntemperaturen i Ranaelva om sommeren.

Disse virk ningene vil i midlertid lang t på vei oppve ies på grunn av høyere sommer-

temp eraturer i Rana som følge av reduksjon i vannføringen. Eventuell økt vann-

føring i forho ld til nåvære nde vil kunne forsinke oppg angen av fisk i Ranaelva.

Ranaelv a er en svært tung elv å va ndre opp i fo r fisken. De største hindri ng-

er er Kobbfors en og Reinfor sen. De unders økelser som er utført indiker er at

enke lte laks kan passere Kobbfo rsen ved vann føring opp mot 150 m3/sek. Hoved-

tyngden av oppgangen skjer imidle rtid ved vannf øring lavere enn 60 m3/sek.

Såle des vil økt vannføring fra Reinforsen og nedover føre ti l en forsinket

oppvand ring av laks i vassdraget. De teknisk e planer indi kerer imidlert id at det

fraføres mer vann fra Langv atnets eget f elt enn det so m tilføres vi a Røvatn.

Dermed forut settes at avlø psvannet fra Røvatn kraftstasjon føres til Lang vatn,

og ike til Reinforsen, med de uheldige virkninger det vil ha for Ranaelvas

nedre deler.

Dersom vannet veksel vis kjøres ov er Reinforsen og Langvatn kraftstasjon, vil

det føre til svi ngninger i van nføringen i Ranaelva. Dette vil være uhe ldig

for produksjon en av fisk f ordi en del av ungfisken bl ir innestengt i vannlomm-

er ved raskt syn kende vannstan d. Variasjon i vannstanden gir også prob lemer

ved utøvel sen av fisket.

De beste gyte - og oppveksto mrådene finne s i Ranaelva ovenfor Reinfo rsen. Ut fra

forelig gende teknisk e planer, som forutsetter ubetydelige ti lførsler av va nn

fra Lan gvatn til Rei nforsen, antas at oppvandren de fisk fort satt vil søke opp

til Ranaelva, og ikke til Langvatn. Muli ghetene for fi skeproduksjon i selve

Lan gvatnet vil sa nnsynligvis bli bedre etter en regulering fordi det ka lde,

breblakkete vannet blir før t over til ve stsiden av Sal tfjellet. Lak s og sjø-

aure må imidlerti d ha rennende vann for å fo rmere seg, sl ik at det er r øye

( både stasjonær r øye og sjørøye ) som forvent es å slå best til i Langvat net
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etableres sperreanordninger sli k at oppvandrende fi sk ikke kommer opp i Røvass-

åga. Dette kan gjøres v. h. a. by gging av terskel ell er etablering av annen

mekani sk eller elektrisk sperre ved Røvassågas utløp. Tiltakene i Røvassåga må

sees i sammenheng med even tuelle tiltak lenger ned i vassdraget, spesielt i

samløpet mellom Ranaelva og avløpet fra Langvatn/Røvasså ga.

For å kompensere for tap av produksj onsarealer for anadr om fisk i de nedre

deler av va ssdraget, kan deler av vassdraget ovenfo r den lakseførende strekning

benyttes til uts etting av yngel og settefisk av laks og sjøaure. Det er imid ler-

tid begrensede områder so m eksisterer, med for holdsvis lav produkt ivitet ( lave

temperatur er, næringsfattig vat n) slik at eventuell utnyttelse av disse områd-

ene t il utsetting av laks eller sjøaure ikke på noen måte kan kompensere for

tapet av produksjonsareal er lenger ned i vassd raget. Som tidligere nevnt kom-

mer også problemene med at den utvandrende smolten kan havne i turbinen e i

Langvatn krafts tasjon.

4. 4. 1. Innlan dsfisket

Det ek sisterer små realis tiske muligheter til å kompensere skadene på innlands-

fiske t som vil oppstå. Til tak for å bedre fisk eproduksjonen i Stor msjø eller

inntaksmag asinet i Bjøllåga vil ikke være mulig p. g. a. den store regule rings-

høyden. For å lette utøvelsen av fisket bør det ordnes med båtopptrekk og

sørges for en god ryd ding av de områder som blir demt ned. Det eksisterer ikke

r ealistiske mulighete r for å hindre at rø ye kan spre seg i ov erføringstunnelen

fra Bj øllåga til Stormsjø.

I de elvene som får redusert va nnføring, spesielt Ranaelva kan det bli aktuelt

med utsetting av innlandsfisk for å opprettholde innland sfisket. Det er imid ler-

t id lite trolig at sk adene på innlandsfis ket kan kompenseres på denne måten,

da det vanligvis ikke er mangel på reprod uksjonsmuligheter so m skader innlands-

f isket i elver som få r redusert vannførin g. I Leiråga og Glomåga bør mulighet-

ene for byg ging av terskler som kan opprettholde enkelte fiskeplasser vurderes.

4. 5. Konklusjon

Ranaelva er , på tross av at det allerede er foretat t betydelige reguler inger

i vass draget, ved de utbed ringer som er foreta tt i Kobbforsen, Rei nforsen og

Stupforsen i ferd med å bli en god laksel v i landsmålestokk. Utviklingen av

laksebestan den på strekningen Reinforsen- Raufjellfo rsen vil få stor bet ydning

for turistnæring en i dalføret og sjø laksefisket i distri ktet.
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Laksefisket blir påvirket gjennom tap av produksjonsområder og forandring av

oppgangsmulighetene. Virkningene vil imidlertid avhenge av manøvreringsregle-

mentet. Ved lav vannføring på forsommeren og commeren i Ranaelva nedenfor Rein-

forsen vil oppgangsmulighetene for laks i Ranavassdraget bedres. Ved høy minste-

vannføring om vinteren fra Bjøllånes og nedover Røvassåga, vil tapet av produk-

sjonsarealer bli redusert. Dersom det holdes en tilstrekkelig høy vintervann-

føring i Røvassåga, vil dette bli en bedre fiskeelv enn tidligere, med mulig-

heter for både laks og innlandsfisk.

Forurensningssituasjonen i Ranavassdraget ved en eventuell regulering er fore-

løpig uklar, og forutsettes vurdert av en kvalifisert faginstitusjon i forbind-

else med konsesjonsbehandlingen. 1/

11

H 7 • VURDERING AV DE BERØRTE OMRÅDERS VERDI FISK

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

Beiarelva, Ranaelva, Stormåga og Gåsvatna Kvitbergvatn de mest verneverdige

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

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

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

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

dagens stadig mer industrialiserte samfunn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produksjonen.
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Bjøllådalen har normalt mindre betydning som vinterbeiteområde, men i snøfattige

vintre kan de nedre deler av dalføret ha en viss betydning. Ved en vintertelling

i mars. 1976 ble det bare observert en elg nederst i Bjøllådalen. Det meste av

elgbestanden i Bjøllådalen trekker senhøstes ut av dalen bl. a. nedover til

Krokstrandområdet i Dunderlandsdalen, opp langs Raufjellelva til Bolna, til

nedre deler av Virvassdalen, til Tespdalen ( alle i Rana) over Rebevagge til

Tollådal i Beiarn og til Lønsdal i Saltdal. De samme trekkveger følges tilbake

igjen om våren. Som produksjonsområde for elg er derfor Bjøllådalen svært viktig

også for nabokommunene nord for Rana.

En vurdering av elgbeitene utfra vegetasjonskart viser at av et 15 km2 stort

areal i Bjøllådalen er 19% svært gode eller gode sommerbeiter for elg og 42%

middels gode sommerbeiter. På vinterstid har det samme areal en andel svært gode

og gode vinterbeiter tilsvarende 43% ( Vedlegg 5) .

Bjøllådalen utgjør ett elgvald på 40 km2 med fellingsrett på 5 dyr i 1978.

Bjøllådalen er også et meget viktig produksjonsområde for småvilt og da spesi-

elt lirype. Dalføret byr på gode beite- og hekkemuligheter for lirype. Av et

vegetasjonskartlagt areal på ca. 80 km2 er hele 75% vurdert som middels og godt

egnet sommerbeite for lirype. Middels og godt egnet vinterbeite utgjør 64%.

Fordelingen av de ulike beiteverdiklasser og kjente lirypeområder framgår av

figurene 4 og 5 og vedlegg 6. Dette sett i sammenheng med at bjørkeskogen er

relativt ung og derfor er godt tilgjengelig for lirypa vinterstid, gjør dalfør-

et svært verdifullt som helårsområde for lirype.

De beste helårsområder for lirype ligger i følgende deler av Bjøllådalen:

Fra Krokkistua og oppover på begge sider av dalen til ca. 2 km nedenfor Søndre

Bjøllåvatnet.

Vestsida av dalen fra Krokkistua og ca. 2 km nedover.

Flere mindre områder på begge sider av dalen ovenfor Søndre Kirkestein.

Et større sammenhengende område på østsida av dalen fra Storfiskea ned til

Raudfjellelva.

På begge sider av dalføret nedenfor Raudfjellelva er det flere vinterområder

for lirype ( jfr. figur 5) .



65

Bjøllådalen må regnes å ha stor betydning som vinterbiotop for fugler og patte-

dyr som i den varme årstid oppholder seg i de omkringliggende områder. Eksempler

kan være rypeartene, hare og rovvilt.

Liryperegistreringer i Bjøllådalen viste at en her hadde de jevnt over største

lirypetettheter både vår, høst og vinter av samtlige undersøkte områder i Salt-

fjellet (jfr. kap. 1.3.). En kan ikke se bort fra at Bjøllådalen har betydning

som vinterbiotop for "trekk-rype" som normalt hekker i andre områder i Saltfjell-

et.

Bjøl1ådalens våtmarkspartier har verdi som hekkeområder for vadere og andefugl-



er. Spesielt Krokkimyra har stor ornitologisk verneverdi (Moksnes og Vie 1977).

Det drives småviltjakt i hele Bjøllådalen, men i størst omfang i de øvre deler

av dalen mellom Krokkistua og Søndre Bjøllåvatn og i området nedenfor Raudfjell-

elva og opp til Nordre Kirkestein.

øverst i Bjøllådalen er fjellrev observert flere ganger og dalføret har betydning

for denne artens eksistens i disse deler av Saltfjellet. Alle våre store rovdyr

(bjørn, ulv, jerv og gaupe) er registrert i Bjø11ådalen med tilgrensende høgfjell.

Tespdalcr'i

Bjørkeskogen går her opp til vel 600 m.u.h. - d.v.s. et stykke opp langs Kvitvass-

elva og ca. 2 km ovenfor Kvitvasselvas utløp i Tespa. Herfra og nedover er det

slakke lier og glissen bjørkeskog ispedd en del myrer, spesielt på østsida av

dalen. På vestsida er bjørkeskogen mer frodig og av lågurt- og høgstaudetyper.

Nedre del av Tespdalen er V-formet og har granskog, mest av blåbær/småbregne-

typen.

Tespdalen er holdt for å være et relativt godt hekkeområde for lirype. Dalføret

må også antas å ha betydning som vinterområde for li- og fjellrype (øverst i

dalen). Det jaktes en del småvilt i hele Tespdalen opp til Austergilvatnet og

også i fjellområdene over mot Bjø11ådalen (jfr. brukerrapporten). I de høgere-

liggende områder er fjellrype det viktigste jaktvilt.

For elgen har Tespdalen betydning som sommerbeite. Elgen har vinteropphold i

dalførets nedre deler, over mot Stormdalen og i Storlia over mot nedre del av

Bjøllådalen.
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å bevare Bjøllådalen mest mul ig intakt. Etter en eventuell utbygging av Storm-

dalen må en kunne anta at Bjøllådalens betydning som viltproduksjonsområde for

Saltfjellet økes. Det er derfor av største viktighet at Bjø llådalen søkes bevart

mest mulig slik den er i dag. Selv om en primært ønsker å utnytte våre vilt-

ressurser bedre - også i Bjøllådalen, er ikke bygging av en anleggsveg inn i

fjellet den rette måten å leg ge forholdene til rette på i dette tilfel le. Viktig-

heten av å bevare et større, verdifullt viltproduksjonsområde i de urørte deler

av Saltfjellet bør veie tyngre. Forutset ningen for at dette skjer er at anleggs-

arbeidene ved innta ksdammen i Bjøllåga gjennomføres ved hje lp av vegløs tran-

sport. Skulle likevel anleggsvegen på t ross av dette bygges, må denne holdes

stengt for allmenn ferdsel både under og etter anleggsperiod en) .

Vegen til grustaket i inntaksm agasinet bør legges under ERV.

Planlagt riggområde og brakker bør legges i områder av liten botanisk og/eller

zoologisk produksjon sverdi, og helst nærmest mulig opp til inntaksdammen slik

at inngrepene samle s.

Det vil være behov for å opprettholde et forsterket jakt- og fiskeoppsyn i

Bjøllådalen i anleg gsperioden på 7 år. I tilfelle anleggsveg en opp til inntaks-

dammen bygges, må også dette oppsynet fortsatt opprettholdes etter anleggsperio-

dens slutt.

Tespdal(rn

Eneste inngrep her er overføring av Tes pa t 1 Stormsjø. Skadevirkningene på vilt

vil her bli små ett ersom Tespa stort sett renner i en "cany on" ( trang, nedskåret

dal) nedenfor innta ket av elva. Tidligere islegqing som følg e av redusert vinter-

vassføring, kan være av positiv verdi for elgens passering over Tespa i dalens

nedre del er.

Redusert vassføring vil ødeleg ge livsmiljøet og redusere næringstilgang en for

oter ( jfr. s. 48 i fiskeribiologisk del av rapporten) . Oter må også antas å

finnes i nedre del av Tespa siden den er observert i Stormdalsåga.

Stormdaln

Stormdalen nedenfor Lille Stormdalen vil, i tilfelle utbyggi ng, så å si bli verdi-

løs som viltproduksj onsområde. Det planlagte Stormsjømagasine t vil neddemme
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7,2 km2 (7.200 da.) høgproduktivt areal ved HRV på kote 395 m.o.h. Et slikt

naturinngrep vil virke negativt på samtlige viltarter i området. Den økologiske

balanse i da1føret vil forstyrres. Den totale fauna vil reduseres ikke bare i

Stormdalen med sidedaler, men også i omkringliggende fjellområder.

Vurderinger gjort ut fra eksisterende vegetasjonsopplysninger og de ulike vege-

tasjonstypers beieteverdi for elg sommer og vinter (vedlegg 8), viser:

Av det areal som neddemmes er hele 56% reknet å være svært gode sommerbeiter for

elg. 29% består av gode og middels gode sommerbeiter. Svært gode vinterbeiter

utgjør 46%, mens gode og middels gode vinterbeiter utgjør tilsammen 29% (ifr.

vedlegg 9). Neddemmingen av 7.200 da. gir en kraftig reduksjon av de ulike

,
kvaliteter av elgbeite innen et totalt kartlagt område på ca. 10 km

2
	 Storm-

dalen. Svært gode sommerbeiter reduseres med 74%. Gode og middels gode sommer-

beiter reduseres med 72%. M.h.t, vinterbeite blir svært gode vinterbeiter redu-

sert med 72%. Reduksjonen av gode og middels gode vinterbeiter blir på 76%

(jfr. vedleggene 5 og 9).

Dette betyr at størsteparten av elgstammens sommer- og vinterbeiter blir øde-

1agt.

Det må presiseres at disse beiteverdier er de potensielle verdier som vegeta-

sjonstypene i Stormdalens sentrale deler representerer. Disse er ikke nødvendig-

vis lik Stormdalens verdi som elgbeiteområde i dag. Dette gjelder først og fremst

vinterbeitene som p.g.a. nedbeiting og insektangrep er midlertidig redusert

forhold til potensialet.

bratte dalsider ovenfor HRV i magasinet vil snøskred og utrasninger (p.g.a.

erosjon) kunne redusere beitearealet ytterligere. De øvre deler av Bergslått-

dalen og Lille Stormdalen samt nedre deler av Store Stormdalen opp til Jervåga

blir ikke neddemt. Disse områdene blir det gjenværende areal av beiteverdi for

elgen. Dette representerer ca. 63% av det totale bjørkeskogsareal i Stormdalen

med sidedaler ovenfor Skarpnesen. (Beregnet v.h.a. planimeter).

Eigtrekket mellom Stormdalen og Dunderlandsdalen blir antakelig helt blokkert.

Det er lite sannsynlig at elgen vil ta en ny trekkveg ovenfor HRV og inn i indre

deler av dalføret. Utrasninger og ulendt bratt terreng ovenfor HRV'kan gjøre et

slikt trekk umulig. Elgtrekkene fra nabodalførene og over til Bergslåttdalen,

Lille Stormdalen og Store Stormdalen (jfr. s. 102) er av liten størrelse.
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Behovet for et forsterket jakt- og fiskeoppsyn i området vil bli vurdert. An-

leggsvegen opp dalføret bør holdes stengt for allmenn ferdsel etter anleggs-

perioden i det atkomsten også i dag gir en tilfredsstillende utnyttelse av området.

forbindelse med Nord-Ranautbyggingen vii reduksjon i vassføringa (gjennom-

snitt 50%) på strekningen Bjøllånes-Reinforsen føre til tidligere islegging av

Ranaelva. Dette vil lette elgens kryssing av elva og ha positiv virkning i så

måte. Men ved redusert vintervassføring vil en på steder med betydelige grunn-

vanntilsig få økt råkdannelse langs land.

2.5.3. Konkluslon

Inntaksmagasinet i Bjønåga vil sette områder som er godt egnete sommer- og

vinterbeiteområder for lirype, under vatn. Ser en imidlertid Bjøllådalen under

ett, må skadevirkningene av inntaksmagasinet vurderes som ubetydelig. Magasinet

kan ha positiv verdi for ender og vadere. Virkningene på viltet av redusert vass-

fØring i nedre deler av Bjøllåga er totalt sett ubetydelige. Anleggsvegen opp

til inntaksdammen i Bjøllåga båndlegger arealer av verdi fcr lirype og elg.

forbindelse med anleggsvegen må en vente forstyrrelser på dyrelivet i vegens

nærområder. Elgens kalving i området er spesielt sårbar. De indirekte skadevirk-

ninger av vegen er vurdert å få et mye større omfang. Vegen åpner muligneter for

økt ferdsel i forbindelse med jakt, fiske og andre friluftsaktiviteter med skade-

virkninger på dyrelvet som følge. (Det drives bl.a. en god del småviltjakt i dal-

en i dag). økt ferdsel vil svekke mulighetene for å bevare Bjøllådalen som et

større, verdifullt viltproduksjonsområde i de urørte deler av Salfjellet. (Der-

som Stormdalen blir neddemt, er bevaring av Bjøllådalen av største verdi). En

vil derfor tilrå at anleggsvegen ikke bygges og at det nyttes vegløs transport.

Bygges anleggsvegen på tross av dette, må den holdes stengt for allmenn ferdsel

både i og etter anleggsperioden. Riggområde og brakker bør legges i lite pro-

duktive umråder og samles nært opp til damanlegget. Et forsterket jakt- og

fiskeoppsyn må opprettes i området. i tilfelle anleggsvegen bygges bØr oppsynet

opprettholdes etter anieggsperiodens slutt.

Skadevirkningene ved overføring av Tespa til StormsjØ reknes for å bli små.

Stormdalen vil, i tilfelle utbygging, så å si bli verdiløs som viltproduksjons-



område. Innwrepene vil få negativ virkning på viltartene ikke bare i Stormdalen
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Storedelerav nedbørfelteter fjellområderog vassdrageter et typisk

flomvassdrag.På grunnav vassdragsreguleringenebliren delav amelte-

vannetfrahøyfjellet mugasinert oci51-ippes ut i Ranaelvagjennomkraft-

stasjonenca. 5 kmfra utløpet i fjorden.

Vanneter relativtriktpå salter,særligpå strekningenStorforshei-

Reinforsen.pH variereri området7-8, dvs, vanneter svaktbasisk.

Snøprøverharvistat områdeter liteutsattfor surnedbør.

fjellområdeneer vassdragetliteforurenset. Bådefsisk-kjemiske,

bakteriologiskeog biologiskeresultaterviserimidlertidat elveavanittet

nedstrømsStorforsheier foruenset. Detteskyldestildelsutslippfra

tettstedetStorforsheiogfra RanaGruber,men jordbruksvirksomhet og

spredtbosettingharogsåen vissbetydning.

BådeSvartisvatnetog Langvatnetmottari dagbetydeligetilførslerav

kaldt,slamholdigsmeltevannfra SvartisensommedfØrerat produksjonen

av algerer sværtliteni disseinnsjøene. Hoveddreneringensør- og

Atover fra Svartisengåri dagviaelveneGlomåga,Svartiselvaog

Blakkåga. 1følgeplanlagtevassdragsreguleringer(Stor- Glomfjord-og

Melfjordutbyggingene),vildettebrevannetblioverførttilStorglom-

vatnetog Melfjorden. Dettevilendrevannkvalitetenbetydeligi Svartis-

vatnetog Langvatnetpå grunnavmindrenedslamming,høyeretemperatur

og bedrelysforholdi vannet,noe som bl. a. vilføretilgunstigøkning

avproduksjonenav planterog dyri disseinnsjøene.

De økte brevanntilførslenetil Melfjordenantaså gi negativeeffekter

for fjordenog de berørtevassdrag,men dette er problemersom ikke om-

fåttes av denneundersøkelsen. Imidlertidbør (: ffektenav brevannover-

føringenefra Rana til Melfjordenundersøkesnermere. Disse overfør-

ingenevil gi gode mulighetertil å få dokumentertvirkningenepå produk-

sjonsforholdenefor bl. a. planktonog fisk både som følge av redusert

brevanntilførsel, eks. Svartisvatnetog Langvatneti Rana, og økt brevann-

tilførseleks. Storvatneti Melfjorden.
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Ingeniør A.B. Berdal A/S har i rapport av 23. desember 1981 gitt en

utredning av tiltak mot forurensning av Ranaelva og Langvassåga.

Rapporten har slikt sammendrag:

itEtter en eventuell regulering av Ranavassdraget i forbindelse med den plan-

lagte "Nord-Ranautbyggingen", vil årlig middelvannføring i Ranaelva ved

Storforshei omtrent halveres.

NIVA har i en rapport (1) konkludert med at det på grunn av den eksisterende

forurensningssituasjonen og andre brukerinteresser ikke er tilrådelig å redu-

sere vannføringen på strekningen mellom Storforshei og Reinforsen.

NIVA har foreløpig ikke vurdert virkningen av de planlagte reguleringene på

strekningen oppstrøms Storforshei.

Det ansees derfor for påkrevet å iverksette tiltak for å begrense foru-

rensningsbelastningen på vassdraget hvis planene for Nord-Ranautbyggingen

skulle komme til utførelse.

Foreliggende utredning vurderer forurensningssituasjonen og foreslår en del

forurensningsbegrensende tiltak langs Ranaelva - Langvassågasom bør iverk-

settes ved en eventuell utbygging.

Foreslåtte tiltak med tilhørende, grovt anslåtte kostnader er sammenstilt

nedenfor.

Foreslåtte tiltak
I

Anslåtte kostnader
_

Bygging av nytt mekanisk-kjemisk renseanlegg
for Storforshei 4,5 mill. kr.

Kloakkering av nytt boligområde ved




Storforshei 4,0 mill. kr.

Tilknytning av kloakkavløp fra Rana Grubers
administrasjonsområde 0,5 mill. kr.

Opprustning av avløpsanlegg for spredt
bebyggelse ved Storforshei 0,3 mill. kr.

Opprustning av avløpsanlegg for spredt
bebyggelse på strekningen Storforshei -




Nevermoen 0,2 mill. kr.

Opprustning av avløpsanlegg for spredt
bebyggelse langs vassdraget forøvrig 3,0 mill.kr.

Sum foms1åtte tiltak 12,5 mill.kr.



Tiltakene vil anslags vis halvere dagens utslipp av organisk stoff fra bebyg-

gelsen målt som BOF7, mens fos forutslippene fra bebyggelsen etter rens etil-

takene blir beskjedne.

I tillegg til de tilt ak som går frem av tabellen er det også omtalt tiltak som

kan iverksettes hvis det ved senere under søkelser påvises at ytterligere be-

grensning av forurensningstilførselen til vassdrage t er påkrevet. De foreslåtte

" reservetiltakene" er følgende:

Renseanlegg på Storforshei utvides med biologisk rensetrinn

Delvis eller hel omlegging av lednin gsnettet på Storforshei ( fra felles-

systemet til sep aratsystemet)

Tiltak for å drenere/samle opp vann fra søppelfyllplassen på Røssvollhei

Rensing av sigev annet fra søppelfyllplassen

Kostnadene forbundet med reservetiltaken e er grovt anslått til ca. 11 mill. kr.

For å forsv are slike kostnader må det dokumenteres et klart behov for slike

ekstratiltak.

Det er ikke foreslått gjennomført noe for å begrens e tilførselen av nitrogen-

holdig drensvann fra Rana Gruber. Dette kan begrunnes med at nitrogen er-

faringsmess ig sjelden representerer noen minimumsfa ktor for alge- og plante-

vekst. Kombinert med rikelig fosfortilgang kan allikevel vir kningen av høyt

nitrogeninnhold virke uheldig. De ovenfor foreslåtte forurensningsbegrensende

tiltak vil fjerne fosfor og organisk stoff i betyde lig grad. Dette antas å føre

til at nitrogeninnhold et ikke vil føre til negativ innvirknin g av betydning for

vassdraget.

II
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b.

På dei fleste dagane om sommaren vil vassoverflata vera kaldare enn

landet omkring. Nedste luftlaget over vatnet vil dermed bli kaid-

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

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

langs stranda.

For dei eksisterande vatna Storglomvatnet, Kjemåvatnet og Ramskjell-

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

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

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

storleiksorden ti-delar medan verkanden ved Stormdalsdammen vil bli noko

større, kanskje 1 - 2° på varme dagar. Verknadenminkar med avstanden

fra stranda. Påverknadssonakan vel maksimaltbli av storleiksorden

hundre meter,

c. .enaLåa/liniumsteniturar om hall!ten_yed_redukslan_av vass-

føringi elvar.

Endringanevil berre koma i klårt og stilt ver om hausten.

nedste delen av Svartisdalenfrå dalbotnenog nokre ti-metrar opp-

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

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

d. tid1are

Endringane vil berre koma i reIativt klårt og stilt ver. Ranaelva,

Svartisåga, Glomåga og Blakkåga vil isleggje seg tidlegare enn i

dag på grunn av den planlagde reduksjonen i vassføringa. Dermed

kan nattminimumstemperaturenbli nokre tidels gradar lågare langs

elvane i tidsrommet mellom isleggingstidspunktet ved redusert vass-

føring og isleggingstidspunktet ved den vassføringa som er idag.

e. Hre vintertem-neraturar  ved redusert isareal.

Nordfjorden vil ferskvassutsleppet gjera fjorden isfri. Dette kan

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

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

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

1 grad vera ein peikepinn på storleiken av endringa i dei nemnde ver-

situasjonene.
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f. Tåke.

Ramskjellvatnet,Kjemåvatnetog Storglomvatnetvil isleggjeseg nokre

dagar seinare om hausten. I tida etter naturlegisleggingstidspunkt

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

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

som islegginga ikkje skjer før ut i november eller desember er det større

sjanse for at tåka blir liggjande lenger. Det blir også me:Lrtåke ved

Flatisdammen og Stormdalsdammen før isen legg seg der.

På grunn av tilførsle av varmt magasinvatn vil Raudvassåga gå open nedafor

det planlagde kraftverket og nedafor kraftverka i Saltdalen og Breiardalen

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

blir omkring 15 frostrøyktilfelle pr. år kl. 07 om morgonen på desse sta-

dene. Det blir og frostrøytilfelle i Stormdalen qm hausten før isen legg

seg over magasinet.

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

endringane som er omtala berre kjem i visse versituasjonar. Dermed

vil ikkje dei endringanesom er oppgjevnei denne rapportenvera gjennom-

snittsverdiarfor til dømes ein månad.

Ofte i rapportengår uttrykket "klårt og relativtstilt ver" igjen,

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

tivt stilt ver blir det altså ofte klimaendringar ved vasskraftutbygg-

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

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

desse versituasjonane er av tabell 8.1.

Tabell 8.1

Stasjon ,Periode
.-

"Klårt"
.

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

d

Glomfjord

ø Saltdal,

1957- 75

, 1967 - 75

, 28

22

87

93

24

20

Tabellen syner her kor ofte stasjonanehar observert to ulike verele-
ment og kombinasjonenav dei ved observasjonkl 07. Tala er gjevne i %.

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

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

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

dette føre til ein nedgang av medeltemperaturen på 0,1°.
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Oftast vil det vera medeltemperaturen som er best korrelert (viser saman-

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

svrt viktige, til dømes ved skadefrost.

II

Utvalg for landbruksmeteorologisk forskning har i uttalelse av 22.11.76

gitt en generell vurdering av kraftutbyggingens virkning på jordbruket

(S-59). Det sies her at en finner det lite sannsynlig at den minsking

av vassmengdene som det vil bli bl.a. i Ranaelv og Røvassåga, vil gi noen

målbar virkning på temperaturforholdene i vektstida, og i alle fall ikke

av dimensjoner som gir utsiag på planteproduksjonen. De ganske store

vassmengder som en får i disse elvene om sommeren også etter en evt.

regulering, vil antakelig utelukke slike effekter. Den reduserte vass-

føringen om sommeren i Ranelv antas å senke grunnvasstanden, og dette

kan gi nedsatt produksjon på utsatte steder. Det vil også være samme

tendens for Røvassåga.

Videre uttales:

IIc vntern vil reguleringn føre til sterkt redusert vassføl.ing i Ranaelv, Bei-

arelv (5r utslipp fra kraftverkt) og Glocåga. Som nevnt foran, regner en med

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

kanskje =ed unntak for steder der vannsI:eilet bLir mer eller mindre uendret.

Hvis det i det hele tatt kan registreres en avlingsnedgang p grunn av slik

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

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

noen betydning for planteproduksjonen.

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

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

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

direkte skade på jord- oc skogbruksarealer. Større vannmengder kan forsinke

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

mer åpent vann som medfører frostrøyk ved speslelle værsituasjoner om vinteren.

Sprøsrnålet er aktuelt for Røvatn, Beiarn og Kjemåga kraftstasjoner, cg like ens i

Ho1andsfjord (Nordfjo,-den) og som vil bli tilført store ferskvanns-



u'es1ip:J. Som nevnt tidligere regner en ikke med at frostrøyk har nevneverdig
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Det fins flere isbreer innen området, men det er først og
fremst deler av Svartisen som brukes i forbindelse med
brevandring og turisttrafikk. Bade turisttrafikken og bre-
vandringen har økt mye de siste årene.

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

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

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

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

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

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

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

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

En eventuell gjennomføring av de planlagte kraftutbygg-
ingene vil kunne ha innvirkning på en del av grottesystem-
ene. Beiarnutbygginga vil fjerne det meste av vassføringa "

Russågas underjordiske elveløp og grottesystemer. Dermed
mister dette systemet mye av sin geologisk-faglige verdi.
Melfjordutbygginqa vil medføre en del tekniske inngrep
Pikhaugan-Glomdalen-Austerdalsområdetog forringe dette
spesielle karstlandkapets verdi. Bl.a. kan overførings-
tunnelene fore til endringer i berggrunnens vannstrøm-
ningsmønster OcT dermed dreneringer (Stein Erik Lauritzen,
pers. medd.). Hvordan dette i neste omgang virker inn på
grottenes videre utvikling vet en lite om.
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Sett på bakgrunn av stigningen i konsesjonsavgifter og skatte-

beregninger, herunder eiendomsskatten, er det sannsynlig at

dette anslaget pr. i dag vil ligge alt for lavt. Nordland

naturvernforening og folkeaksjonen "Spar Saltfjellet" har me

med støtte fra Miljøverndepartementet gitt ut et skrift kalt

"Saltfjell-Svartisprosjektene - kommunale interesser og utvik-

lingsmuligheter". Dette skriftet, som er av august 1981, har

vurdert Rariakommunes bruttoinntekter til ca. kr. 14,7 millioner

pr. år og også dette anslag antas å ligge for lavt fordi noen

av forutsetningene som anslaget bygger på nå er foreldet.

Det er kommunens oppfatning at de direkte skatter og avgifter

som følger av utbyggingen langt fra er tilstrekkelig kompensa-

sjon for de verdier som liggei i utnyttelsen av kraftressursene

i kommunen som utbyggingsplanene omfatter. Som det fremgår av

redegjørelsen for kraftinnvinningen, utgjør Nord-Ranautbyggingen

alene en midlere produksjon på over 1000 GWh. I tillegg kommer

så Rana's andel av produksjonen i Storglomf.jordog Melfjord samt

for en mindre dels vedkommende også Saltdal. Det er i denne

forbindelse også grunn til å minne om de tidligere nevnte ut-

bygginger av Langvatn kraftverk og Rana kraftverk fra Statskraft-

verkenes side som også omfatter meget store naturressurser og

produksjonsgevinster.

De naturressurser som nå tas i bruk fra statens side i tillegg

til tidligere kraftuthygging, må ses på bakgrunn av den økonomiske

situasjon som Rana kommune nå er inne i. Kommunen antar det er

tilstrekkelig å vise til situasjonen for hjørnestensbedriften

Jernverket med tilknyttede virksomheter. Det er derfor en abso-

lutt forutsetning for kommunens positive holdning til utbyggings-

planene at kommunens hovedkrav, som må sies å være rimelige sett

i forhold til de utbyggingsgevinster det her er tale om, blir

imøtekommet. Det samme gjelder naturligvis også de øvrige konse-

sjonskrav som er mer tradisjonelle og i første rekke bygget på

skadevirkningene ved utbyggingsplanene.

Kommunens standpunkt til omfanget av utbyggingsplanene er tatt

i vedtak i Rana kommunestyre 5. oktober 1982, og er følgende :
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"l. Saltdalutbyggingen og Storglomfjordutbyggingen.

Rana kommune har ingen innvendinger, mot de fore-

slåtte overføringer fra Rana.

Det tas forbehold om en forholdsmessig andel i

konsesjonsavgifter og eventuelle næringsfond.

Vedtak med 58 mot 3 stemmer.

Melfjordutbyggingen.

Rana kommune går inn for en utbygging av Melfjord

etter de planer som fremgår av NVE - Statskraft-

verkenes søknad av 4. september 1978 med unntak av

sideelvene Vardogasjokka, Tverråga, Knabbåga og

Glomdalselva som holdes utenfor utbyggingen.

Vedtak 58 mot 3 stemmer.

Nord- Ranautbyggingen.

Rana kommune går inn for en utbygging av Nord- Rana

etter de planer som fremgår av NVE - Statskraftverkenes

søknad av 4. september 1978. Vedtak 35 mot 26 stemmer. "

I samme kommunestyremøte vedtok kommunestyret følgende hoved-

punkter som grunnlag for sitt syn på utbyggingsplanene.

Nummereringen er en følge av samlet vedtak i kommunestyret :

"4. En forutsetning for at kommunen går inn for utbygging

av de anlegg som berører Rana, er at de krav og be-

tingelser kommunen har fremmet i sin uttalelse til

konsesjonssøknaden blir imøtekommet. Vedtak 47 mot

14 stemmer.

5 • SYssels_119_1.22-2.11.=.=1.2 (k11. "

Prosjektene må startes opp slik at utbyggingen gir en

jevnest mulig sysselsetting. På bakgrunn av den vanske-

lige arbeidssituasjonen i Rana, bes anleggsarbeidene

for Nord-Ranautbyggingen startet først. Utbyggingen

må skje sammenhengende for a] le prosjekter og må i

størst mulig grad komme Nordland fylke til gode

sysselsettingsmessig. Vedtak 35 mot 26 stemmer.
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Nord-Ranautbyggingen.

Skadene og ulempene ved denne utbyggingen kan deles i

tre hovedgrupper

Naturinngrepet ved byggingen av Stormsjødammen og

følgene av dette, herunder inngrep i forbindelse

med anleggsvirksomheten.

Virkningene på vannføringen i Ranaelven nedenfor

Bjøllåga ved utnyttelsen av dette vassdraget

Stormdalen kraftstasjon. Videre ved at man også

utnytter vassdraget Tespa med bielver som forsterker

vannføringsendringene nedenfor dette vassdrags utløp

i Rana-elven.

Virkningene i Rødvassdalen som følge av overføring av

vassdragene og ved at Rødvatn kraftstasjon i Nord-Rana-

utbyggingen får utløp i Rødvassdalen.

For Rana-elvens vedkommende er det særlig økningen av foru-

rensningen i Rana-elven på grunn av vannføringsreduksjon som

har stått i forgrunnen. NIVA har på grunn av forurensnings-

graden frarådet Nord-Ranautbyggingen, mens kommunens tekniske

konsulent, firmaet A.B. Berdal, i sin redegjørelse som også

har vært forelagt NIVA konkluderer med at forurensnings-

spørsmålet kan løses ved effektive tiltak. Kommunen kommer

tilbake til dette under behandlingen av tiltakskrav til av-

bøting av skadevirkninger.

Ved fastsetting av manøvreringsreglement må kravet til minste-

vannføringer ta hensyn til såvel forurensningsgrad som lakse-

fisket i Rana-elven. Videre er det nødvendig at reglementet

for kjøringen av Rødvatn kraftstasjon utformes med tanke på

å unngå skadevirkninger nedenfor utløpet. Hvis det er mulig,

må kjøringen ta sikte på at mulighetene for islegging lenger

ned i Rødvassåga er til stedd, slik at man demper frostrøyk-

virkningene i vassdraget.

Tilløpstunnelen for Rødvatn kraftverk har naturlig nok sitt
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best mulig til rette. Foruten at dette vil kunne virke inn

på driftskostnadevil det også kunne medvirke til at arealer

som i dag er lite benyttet f.eks. i jordbruksmessig sammen-



heng - tas i bruk. I visse tilfelle vil man på denne måte ikke

bare motvirke direkte skadevirkninger, men kanskje også få en

viss grad av positiv effekt i utbyggingsområdene. De tiltak

det iierer tale om må inngå som et ledd i vilkårene for ut-

byggeren. Dette fordi det er tale om tiltak som man ikke

direkte kan pålegge utbyggeren som kompensasjon for en konkret

ferdselsskade. Det er tale om tiltak med en bredere bakgrunn.

Etter en mer nøye vurdering og også med støtte i uttalelser

som er kommet inn, fremmer kommunen følgende krav på denne

sektcr :

1. Røvassdalen Langvassgrenda.

Veiene i dette område vil bli belastet med tungtrafikk som

følge av massetransport. Anleggsveien fra Fisktjønnmo til

Glomdalsvatn og Flatisdammen går inn i et område som nok vil

kunne bli et populært utfartssted. Dette bl.a. med tanke på

komme inn til Svartisen. På den annen side må man ta i

betraktning den belastningen som øket ferdsel vil ha på

naturmiljøet. Et spegielt forhold gjelder anleggsveien inn

til Glomdalen som kommer svært nær grotter og karst-landskap,

som er noen av de fineste man har i Norge. Dette bør det tas

hensyn til.

Kommunen reiser etter dette følgende krav :

NVE - Statskraftverkene pålegges å forsterke de kommunale

veier i Langvassgrenda som blir belastet med anleggstra-

fikken samt å bidra til forsterket vedlikehold i anleggs-

tiden.

NVE Statskraftverkene pålegges å ruste op-pog forsterke

den kommunale og private veien fra Svartisåga bru til

Svartisvatnet, samt å bidra til forsterket vedlikehold

i anleggstiden.
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Det må stilles strenge krav til bygging av anleggsveier

i Glomdalen, slik at man unngår unødig skade på grotter

og spesielle karst- landskaper i området.

NVE - Statskraftverkene pålegges å bygge vei mellom

Snefjellå og Bortvedaven, slik at det blir sammenhengende

veiforbindelse rundt hele Langvatnet.

NVE - Statskraftverkene pålegges å utbedre veien Bjørnå -

Lillerødvann med bygging av ny bru over Svartisåga til

standard som kreves for fylkesvei

NVE pålegges i samarbeid med fylkesveivesen å sørge for

at det blir rustet opp og lagt faste dekker på de aktuelle

fylkesveistrekninger i Rødvassdalen og Langvassgrenda

hvor dette ikke allerede er gjort.

Stormdalen.

Stormsjømagasinet vil ødelegge for muligheten for ferdsel inn i

Stormdalen, som er en viktig innfallsport til denne del av fjell-

heimen. Det er her tale om almenhetens ferdsel, og NVE -

Statskraftverkene må ha ansvaret både for selve tiltaket og
vedlikeholdet av dette. Det eneste rasjonelle synes å være å

anordne opptrekkst)lass for båter i begge ender av magasinet samt

opprette regelmessige båtruter i helgene i sommertiden. Det bør

også vurderes rydding og sprenging av en gangsti over høyeste

regulerte vannstand langs sjøen. Kommunen krever ihvertfall

følgende :

NVE - Statskraftverkene må anordne opptrekksplass for

båter i begge ender av sjøen samt ha ansvaret for til-

gang på båter - og selv eller i samråd med turist-

forening eller andre anordne båtruter i helgene i

sommertiden.

Storvoll/Bjøllånes- området.

Ved Storvoll/Bjøllånes er det ifølge planen forutsatt å bygge

to nye bruer over 1- 11-1a-e1ven for anleggsveiene til henholdsvis
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Stormdalen og Bjøllådalen. Fra bygdas side er det et absolutt

krav at det må komme en ny bru som vil gi skikkelig adkomsti,

mellom Storvoll og Bjøllånes/Nylaenget. NVE har på forespørsel

opplyst at det ligger svært dårlig til rette for å kombinere

en bru og veiløsning til anleggsstedene sammen med bruløsning

til Bjøllånes/Nylaenget, og at det derfor ville lønne seg å

bygge en ny tredje bru.

Landbruksnemnda har på sin side vedtatt å be kommunen ta inn

et krav om at brua over Rana-elven på anleggsveien til Bjøllå-

dalen må plasseres ovenfor Rødfjellforsen, slik at denne brua

også kan tjene som bru til eiendommen Rød.fjell. Kommunen

krever etter dette følgende :

NVE pålegges å bygge en ny permanent veibru etter

gjeldende lastklasse med veitilknytninger mellom

Storvoll og Bjøllånes/Nylaenget.

NVE pålegges å legge anleggsveien til Bjøllådalen

ovenfor Rødfjellforsen, slik at anleggsveien også

kan gi veiutløsning for eiendommen Rødfjell.

4. Anleggsveiers status og bruk.

Kommunen går ut fra at spørsmålet om fremtidig bruk av nåværende

veier samt nye anleggsveier kan tas opp med Statskraftverkene

som en egen sak, og i tilfelle av tvist - med departementet.

Dette gjelder også stenging og vedlikehold av veiene. Kommunen

har som følge av utbyggingen av Rana kraftverk allerede over

7 mil anleggsveier spredt rundt i utbyggingsområdet. Anleggs-

veiene for Melfjord og Nord-Ranautbyggingen utgjør til sammen

ca. 3,6 mil.

Kommunen vil imidlertid allerede nå be om prinsippavgjørelse

hvoretter anleggsveiene Fisktjønnmoen Glomdalen - Flatis dam

i Melfjord-utbyggingen samt anleggsveiene BjøllAdalen fra E6

til inntaksdam og i Rødvassdalen fra kraftstasjonen til tunnel-

tverrslaget blir stengt for alminnelig ferdsel, slik at disse

tre veiene kun skal kunne benyttes av de tilstøtende grunneiere.
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Dette på grunn av den ekstra belastning biltrafikken vil påføre

naturgrunnlaget i områdene som disse anleggsveiene berører.

Det nevnes i denne forbindelse at viltnemnda i sin uttalelse

går mot at det overhodet bygges vei inn i Bjøllådalen.

Når det gjelder befolkningens adgp, ng til å komme inn i fjellom-

rådene, vises til den forannevnte oversikt over de totale anleggs-

veier man har i kommunen inne i fjellområdene.

C) FISKE, JAKT OG FANGST.

Fisket er behandlet av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk i

konsekvensanalyse av januar 1979, utredning S- 135. Det er her

pekt på skadevirkninger og visse tiltak, men det er samtidig vist

til at man vil komme tilbake til tiltaksspørsmål når NIVA- rapporten

foreligger. Kommunen kan ikke se at Direktoratet for vilt og

ferskvannsfisk har fremmet konkret forslag til tiltak når det

gjelder fisk- og viltsektoren, men regner med at dette vil komme.

Kommunen går ut fra at det da vil være anledning til å kommentere

tiltakskravene nærmere.

Foreløpig har kommunen festet seg ved følgende :

Laksefisket.

Foruten det som er sagt om manøvreringen og kjøringen av ki. aft-

verket av hensyn til laksefisket, kreves det at NVE blir på-

lagt å bygge ut og bekoste driften av laksetrapper i Kobb-

forsen, Reinforsen og Stupforsen, slik at det blir sikre

oppgangsmuligheter for fisk på disse steder. I tillegg må

det bygges terskler med henblikk på øket avkastning av fisket.

Innlandsfisket.

Kommunen forutsetter at det vil komme pålegg om utsetting av

forskjellige arter fisk for å sikre fiskebestanden i de vass-

dragene som berøres. Dette gjelder selvfølgelig også utsetting

av lakseyngel og smolt. Utsettingspålegget må ikke bare være

begrenset til de direkte berørte vassdragene, men også til

sidevassdrag som kan gi kompensasjon.
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Jakt og fiske på statens grunn.

Store deler av de områder som rammes når det gjelder jakt og

fiske i forbindelSe med utbyggingen, eies av staten. Det er

imidlertid befolkningen i Rana som har utnyttet disse herlig-

hetene som en del av tilbudet i distriktet. Forholdet er

her det samme som man har hatt ved andre nordlandsutbygginger.

Ved salg av gårdene har staten i sin tid holdt tilbake ut-

marksstrekningene og fjellstrekningene med det resultat at

staten ble eier av disse. Kommunen anser det overflødig å

gå nærmere inn på disse spørsmål, og viser til at forholdet

var fremme i forbindelse med Bjerka/Plura-utbyggingen,,

Stortingsproposisjon 17 (1962-63), Innstilling S nr. 36

(1962-63) samt senest Kobbelvutbyggingen, Stortingsproposisjon

nr. 135 (1980-81), Innstilling S nr. 345 (1980-81).

Resultatet av statsmyndighetenes behandling av dette spørsmål

har vært at man for slike områder har fastsatt et årlig beløp

som administreres av kommunen og som skal gå til tiltak for

opphjelp av jakt og fiske i områdene. Med tanke på de store

områder som i dette tilfelle berøres innen Rana kommune, vil

kommunen kreve et årlig beløp stort kr. 150.000,00 indeks-



regulert i samsvar med lovens regler. Til sammenligning

nevnes at beløpet når det gjelder Kobbelvutbyggingen ble satt

til kr. 75.000,00 pr. år.

Oppsyn i anleggsperioden.

I samsvar med vanlig praksis går kommunen ut fra at kraftut-

byggeren blir pålagt forsterket oppsyn i anleggsperioden

både når det gjelder jakt og fiske.

Terskler.

Det følger ikke noen terskelplan med utbyggingssøknaden, men

kommunen forutsetter at det blir fremlagt en terskelplan fra

Statskraftverkenes side og da helst før saken sluttbehandles,

slik at også Storlinget kan ta stcindpunkt til eventuell tvist

om terskelbygging. Terskelbyggingen er viktig, ikke bare

for skjeinmet utseende og gjerdepåvirknibg, men også av hensyn

til fisket. Terskelutformingon m71 også forelegges fiskeri-

etaten til godkjenning.
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D) KULTURTILTAK.

1- Ved Stormsjø-magasinet ligger den kjente Bredek-gården. Det

vises til uttalelsen fra Rana Museum av 26. august 1980.

Dessverre blir Bredek-gårdn sterkt berørt av anleggsvirk-

somheten, og tiltak må settes inn for å motvirke skadevirk-

ninger og også å legge forholdene bedre til rette. Kommunen

vil kreve følgende :

NVE - Statskraftverkene pålegges å best mulig tilpasse

anleggsvirksomheten i Bredek-området, slik at både den

verdi som hvert enkelt av de verneverdige objektene

representerer sammen med det kulturhistoriske miljø

dette området representerer, ikke blir berørt av anleggs-

aktiviteten. NVE - Statskraftverkene må her ta Rana

Museum med på råd.

Det kreves et årlig beløp til vedlikehold og tilsyn av

Bredek-gården etter nærmere avtale med Rana Museum, og

midlene disponeres av museet. Tvist om størrelsen av

vedlikeholdsbeløpet avgjøres av fylkeskonservatoren.

2. Kulturtak i anleggsområdene.

Utbyggingen vil føre til en vesentlig befolkningsøkning i

de små bygdesamfunnene i Rødvassdalen og øvre Dunderlands-

dalen. Kraftutbyggeren må her støtte de lag og institusjoner

som driver kulturarbeid i de respektive bygdelagene. Dette

gjelder spesielt driften av forsamlingshus og uthygging av

svømmehall. Kommunen vil kreve følgende :

NVE pålegges å gi vesentlig støtte til Rødvassdalen ung-

domslag til bygging av forsamlingshus i dalen. Støtten

må gis så tidlig at huset kan stå ferdig når anleggsvirk-

somheten starter.

NVE Statskraftverkene plikter å gi støtte til de fore-



ninger som driver forsamlingshus i øvre Dunderlandsdalen.

Støtten skal gå til utbedring og drift av eksisterende

forsamlingshus.
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NVE plikter å gi tilskudd til utbedring og drift av

A/L Hammernes forsamlingshus i Languassgrenda.

NVE - Statskraftverkene plikter å gi tilskudd til Stor-

forshei samfunnshus, slik at man kan få realisert

byggingen av en svømmehall.

Når det gjelder de her nevnte tiltak, forutsetter kommunen

at man forhandler om dette med Statskraftverkene i forbindelse

med en rammeavtale, men forbeholder seg å komme tilbake til

kravene dersom disse ikke løses i en slik avtale.

E) KLAUSULBELAGTE EIENDOMMER - A-KLAUSULEN.

Som tidligere nevnt var de fleste eiendommer i statens besittelse,

slik at de nåværende bruk er blitt selveiere ved kjøp fra staten.

Ved salget av gårdene har staten bortsett fra de tidligst solgte

eiendommer - tatt forbehold om at staten kan utnytte eiendommens

vann- og strandrettigheter og foreta kraftutbygging uten å betale

erstatning for inngrepehe bortsett fra inngrep i dyrket mark.

Dette spørsmål var til grundig behandling første gang i forbindelse

med Røssåga-verkene. Resultatet av Stortingets behandling ble at

de bruk det gjaldt skulle ha krav på full erstatning for all .

skade og ulempe ved utbyggingen, bortsett fra erstatning for

fallrettigheter. Brukene skulle heller ikke ha krav på det

25%-tillegget til erstatningene som vassdragsreguleringsloven

har bestemmelse om.

Endelig skulle brukene heller ikke ha adgang til overskjønn. Det

siste spørsmålet innebærer at heller ikke staten gom utbygger kan

kreve overskjønn.

Den linjen som ble lagt ved Røssåga-utbyggingen har siden vært

fulgt. Det har i praksis vist seg uheldig at man ikke har adgang

til overskjønn i den perioden man hadde overskjønnsinstitusjon.

Som kjent er det nå forslag om at mEin på ny skal gjeninnføre

overskjønnet. Videre synes det ürimelig at de brukene som har

fått disse klausulene, ikke skal ha lovens 25% tillegg, slik

tilfellet er for brukene ellers. Yommunen vil derfor be om -

når det gjelder de klausulbelagLe bruk at Stortinget denne
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Langvatn-reguleringen har forårsaket forsumping 


av en del områder, og dette gjelder spesielt Glomå-

deltaet. Kommunen har vært inne På dette spørsmål

tidligere under behandlingen av flomsikring. I tillegg

til dette vil kommunen be om at man i manøvreringsregle-

mentet for Langvatnet får inn en bestemmelse om at Lang-

vatnet nå skal manøvieres siik at man oppnår best mulig

jordbruksmessig effekt. Det bør videre vurderes å senke

høyeste vannstand noe. Det samme gjelder muligheten for

ytterligere flomløp forbi Reinforsdammen for å hindre

at vannstanden i Langvatn blir for høy.

Kommunen er klar over at dette gjelder en annen regulering,

Langvatnreguleringen, men det er her tale om samvirkende

reguleringer og utbygginger. Kommunen mener at de spørs-

mål som er nevnt trenger en mer nøye vurdering og at disse

forsåvidt må kunne utredes uavhengig av den videre behand-

ling av Svartis/Saltfjellutbyggingsplanene. Det er i

denne omgang tilstrekkelig at man får inn en bestemmelse

om utredning av de spørsmål som er påpekt.

Et spesielt forhold gjelder statens skogsdrift i Ranaområdet

Staten har betydelige skogarealer og ikke minst fallrettig-

heter i utbyggingsområdet. Kommunen er kjent med at det

slike tilfeller tas opp forhandlinger mellom Statens

Skoger på den ene side og Vassdragsvesenet på den annen

side, hvor man avtaler vederlag for de verdier det er

tale om. Til sammenligning kan nevnes at det beløp som

ble overført fra det ene til det annet direktorat ved

Rana kraftverk, var i størrelsesorden kr. 12 - 15 millioner.

Kommunen ser det slik at selv om staten er eier, er det

her tale om verdier som ligger i distriktet som sådan

og ikke bør eller skal føres ut av distriktet. Det bør

derfor uttrykkelig fastslås i vilkårene at oppgjør for

disse verdier skal nyttes i Rana-distriktet, f.eks. til

styrkelse av skogsdrift eller andre tiltak fra statens

sido i Rana-distriktet.
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Etter kommunens oppfatning bør Nord-Ranautbyggingen alene betinge,

et næringsfond i størrelsesorden kr. 30 millioner. Overføringene

til Storglomfjord og Melfjord bør samlet betinge et næringsfond

i størrelsesorden kr. 15 millioner, slik at kommunens krav når

det gjelder næringsfond samlet settes til kr. 45 millioner.

3. Kraftforsyning medeierskap konsesjonskraft.

Som kommunen har framhevet under hovedvilkåret industriarbeids-

plasser, må kraften som produseres fra Rana-området i første

rekke brukes til å sikre industriarbeidsplasser for Rana-distriktet.

I forbindelse med utbyggingen må det påses at vilkårene for kraft-

levering innenfor Rana blir b2st mulig, og kommunen vil her

kreve :

NVE Statskraftverkene pålegges å overdra vederlagsfritt

til Helgeland Kraftlag de anleggskraftlinjer som måtte

kunne benyttes til forsyning av eventuell ny bosetting,

hyttebebyggelse 0.1.

For å sikre strømtilførselen i Dunderlandsdalen, pålegges

NVE Statskraftverkene å anordne Stormstø kraftverk

slik at Helgeland Kraftlag får disponere et 22 KV-uttak

derfra.

For at kraftforsyningen i Rana og på Helgeland for øvrig

skal få nyte godt av den sikkerheten og de økonomiske

fordelene som ligger i størst mulig eiendomsrett i

kraftproduksjonsapparatet, krever kommunen at lielgelandRraft-



la6 skal gis anledning til å delta med en størst mulig

eierandel i Saltfjell/Svartis-utbyggingen.

NVE Statskraftve-rkene m71avgi til kommunen den konse-



sjonskraften som vassdragsreguleringsloven gir adgang

til. Prisen på konsesjonskraften 1:11ikke settes høyere

enn det som til enhver tia tilsvarer selvkostprisen for

NVE Statskraftverkenes kraftverk.
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VI

NYE OG ENDREDE KRAV.

Kommunens uttalelse er basert 1.)1det grunnlagsmateriale som har

stått til kommunens rådighet i forbindelse med søknaden. Kom-

munen har ikke tatt opp spørsmål i forbindelse med reindrifts-

næringen, fordi kommunen er oppmerksom på at reindriftsnæringen

selv vil fremme såvel konsesjonskrav som tiltakskrav i denne

forbindelse. Kommunen finner det i denne forbindelse rimelig

at eventuelle konsesjonsfond eller årlige innbetalinger i for-

bindelse med reindriften tildeles reindriften direkte og adminis-

treres av den selv.

Kommunens uttalelse er som fremhevet tidligere, bygget på en

samlet vurdering av utbyggingsplanene som berører Rana-distriktet.

Kommunen tar derfor uttrykkelig det forbehold at kommunens syns-

punkter og krav vil kunne endres vesentlig dersom det foretas

endringer av større betydning i de planer som er fremmet for

kommunen fra Statskraftverkenes side. Kommunen forutsetter at

den i så fall får saken til fornyet behandling. Kommunen tar

også et alminnelig forbehold om å kunne reise nye krav eller

endre krav sAfremt utviklingen under saksbehandlingen, herunder

nye opplysninger, kan gjøre dette påkrevet. n

Il

NVE-Statskraftverkene har i brev av 21.12.81 til kommunen omtalt endel

av de vilkårene som er stillet,slik:

II Sikring av Stormsjødammen. 


Stormsjødammen vil selvfølgelig bli sikret mot de
påkjenninger den blir utsatt for.

•

Diverse tiltak 


Detaljer vedrørende ferdsel på og langs Stormsjø samt
vegbru Bjøllånes bør avklares nærmere ved forhandlinger.
Vi er generelt innstillt på imøtekommenhet i disse
spørsmål.



Når det gjelder Bredek-gården, vil denne ikke bli berørt
av utbyggingen.

Det nmrmeste inngrepet vil bli morenetaket til
Stormsjødammen. Dette massetaket er forutsatt lagt slik
at østre begrensning ligger godt utenfor tidligere dvrket
mark på Bredek (se Tek/yR. plan, bi2ag 3.2.1.4.) Dessuten
bør nevnes at etter uttak av massene vil massetaket bli
arrondert og tilsådd slik at det etter begroing ikke vil
få negativ virkning på miljøet rundt gården.

14.±11.12.11
0112yggingstakt. Vannføring Rovassåga


Utbyggingsgrad og utbyeigingstaktvil være avhengig av
politiske vedtak og kan således være utenfor vår
kontroll. Men dersom utbyggingene vedtas ifølge den
omsøkte plan, vil Statskraftverkene etterstrebe å unngå
uheldige vannføringsforhold i Røvassåga. Dersom f.eks.
Melfjordutbyggingen vedtas påbegynt før Nord-Rana, vil
det være naturlig å vurdene utsettelse av
Blakkåga-overføringen. Det omvendte tilfellet, Nord-Rana
før Melfjord, synes ikke aktuellt.

Flomforhold i Glomåga og Røvassåga 


Vi viser til manøvreringsforslagi Tek/øk. plan Melfjord
side 20. I tillegg vil vi vurdere omlepsarrangement i
Melfjord kraftstasjon. Men vi vil bemerke at ved de
største flommene kan ikke overføring av flomvann til
Melfjorden hin(fIre flomovarløp på Rana-siden, idet
overføringstunnelen til Storvatnet da ikke har stor nok
kapasitet.

Stengeventil på takrennetunnelen i Melfjord er medtatt
TekXk. plan.

Forøvrig vil vi også her gå inn for en prøveperiode for å
skaffe driftserfaringer til fastleggelse av et best mulig
manøvreringsreglement.

•

Velikehold av veger

Disse spørsmål bør avklares ved direkte forhandlinger,
evt. ved skjønn.
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Kap. 2 og 3 om kr'aftproduksjonog vassdragsvern i Nordland innleder
framlegget slik:

Beregnet produksjonsevne for elektrisitet basert på vannkraft

er for Nordland fylke 10.540 GWh fastkraft pr. 1.januar 1981.

Eierforholdene er som følger:

Statskraftverkene 6.8i0 GWh ca. 65 %

Privat industri 1.240 GWh ca. 12




Nord-Trfbn6e1ag El\ierk 225 GWh ca. 2 %

Kommunale og interkommunalc

selskaper i Nordland 2.235 GWh ca. 21 %

Sum 10.540 GWh




100 %

Engrosomsetningen i fylkeL ivaretas av tre fylkesomfattende

selskaper:

Helgeland Kraftlag A/L

A/S Salten Kraftsamband

A/S Nordkraft

Helgeland Kraftlag A/L er et vertikalt integrert selskap,

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

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

rene engrosselskaper.

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

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

SalLen Kraftsamband er selvforsynt. Det betyr at egendek-

ni.ngen er 100 % og selskapet er således ikke avhengig av

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

egendekning på ca. 80 % for sine forpliktelser til den al-

minnelige forsyning, mens egendekningen for de totale for-

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

ranser til kraftintensiv industri. A/S Nordkraft's egendek=

ning er i underkant av 50 %. Helgeland Kraftlag A/L og

A/S Nordkraft må altså kjøpe fastkraft med henholdsvis
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ca 35 % og ca 50% av sitt fastkraftforbruk. Samlet foralle

selskapene i-Nordland er midlere eaendekninq for alminne-

lig forsvninq omlag 65%. Dette betyr at selskapene er

sterkt avhengig av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene -

kraft som produseres i Nordland.

Det totale forbruk av elektrisk kraft innenfor Nordland

fylke var ca. 9.000 GWh for 1981.

Ca. 3.400 GWh er forbruk innenfor kategorien alminnelig

forsyning som omfatter husholdninger, jordbruk, småindu-

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

intensiv industri, regnes til kategorien alminnelig forsyn-

ing. Den kraftintensive industrien i Nordland står alene

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

Engrosomsetningen i fylkeL ivaretas av tre fylkesomfattende

selskaper:

Helgeland Kraftlag A/L

A/S Salten Kraftsamband

A/S Nordkraft

Helgeland Kraftlag A/L er et vertikalt integrert selskap,

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

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

rene engrosselskaper.

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

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

Salten Kraftsamband er selvforsynt. Det betyr at egendek-

ningen er 100 % og selskapet er sledes ikke avhengig av

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

egendekning på ca. 80 % for sine forpliktelser til den al-

minnelige forsyning, mens egendekningen for de totale for-

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

ranser til kraftintensiv industri. A/S Nordkraft's egendek=

ning er i underkant av 50 %. Helgeland Kraftlag A/L og

A/S Nordkraft må altså kjøpe fastkraft med henholdsvis
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ca 35 % og ca 50% av sitt fastkraftforbruk. Samlet foralle

selskapene i Nordland er nidlere egendekning for alminne-

lig forsvninq omlag 65%. Dette betyr at selskapene er

sterkt avhengig av å kjøpe kraft fra Statskraftverkene

kraft som produseres i Nordland.

Det totale forbruk av elektrisk kraft innenfor Nordland

fylke var ca. 9.000 GWh for 1981.

Ca. 3.400 GWh er forbruk innenfor kategorien alminnelig

forsyning som omfatter husholdninger, jordbruk, småindu-

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

intensiv industri, regnes til kategorien alminnelig forsyn-

ing. Den kraftintensive industrien i Nordland står alene

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

Nordland fylke er fra naturens side rikt på utbyggbar vann-

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

kraft med en produksjonsevne på ca. 10.500 GWh fastkraft.

Ennå har vi omlag like store ressurser igjen dersom vi vil

bygge ut alt.

Tabell 1 viser en oversikt over gjenværende vannkraftres-

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

som en ønsker det. Oversikten er spaltet opp i prosjekter

hvor

konsesjon er gitt

konsesjon er søkt

som er foreslått

betegnet som restpotensiale



TABELL1: GJENVÆRENDEVANNKRAFTf NORDLAND ( 1.1.81 )




1981 1982 1983 1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Konsesjongitt

Konsesjonsokt

Foreslått

Restpotensiale_

2 327 387

15

8

693

121

28

693

121

28

693

121

28

743

121

186

1073

121

232

27

1243

121

232

53

1384

501

232

53

Sum 2 327 410 842 842 842 1050 1453 1649 2170




Sorfjord

1

Sildvik

	
i

Slunka
*Sjonstå

Faulevann




Kobbelv

.

VistenKobbelvFagerv.

Isvann

>

.c)_c)
o

KobbelvStor-Gl.fjord

1995 2000

1635 1635

3395 4299

352 1892

863 2109

6245 9935

* Sjønstå ble gitt konsesjon i 1981.



TABELL2: KRAFTBALANSEFORNORDLAND.(mars 81)




1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Alm. forsyning 3380 3580 3790 39854 4190 4370. 4535 4700 4865 5035
'Kraftint. ind. 5644 5643 5641 5640 5638 5637 5634 5629 6247 8820

. Sumbehov 1 + 2 9024 9223 9431 9625 9828 10007 10169 10329 11112 13855

Kraftint. ind.

nåv..tilgang

+ "ny tildelin9" 5644 5643 5641 5640 5638, 5637 5634 5629 5624 6237

Sumbehov 1 + 4 9024 9223 9431 9625 . 9828 10007 10169 10329 10489 11272

. Tilians ) 10542 10867 10950 11382 11382 11382 11590 11993 12189 12710

Fysisk bal.

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

Fysisk bal

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

,

1995 2000

5790 6550

8820 8820

14610 15370

6237 6237

12027 12787

16785 20475

2175, 5105

, 4758 7688

I) Av dette tilhører 203 GWhNord-Trøndelag.
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KAP. 3.

VASSDRAGSVERN I NORDLAND.

Av vassdrag/delv,assdrag som ikke kan nyttes til kraftproduk.,3jon

har vi tre hovedgrupper:

Delvassdrag som inngår i. områder vernet etter naturvern-

loven.

Vassdrag sikret mot kraftutbygging.

10-års vernedc vassdrag.

Gruppe a) består av de delvassdrag ';om ligger innen Rago og

6ørgefjell nasjonalparker. Nevnte områder består stort sett

av høy11:je11og følgelig er det vassdragenes øvre deler som

cr vernet. Av denne gruppes vassdrag er delvassdraget

i Rago risjonalpark funnet økonomisk utbyggbart med et potensi-

ale på ca. 100 GWh midlere årsproduksjon.

Ved ver.neplan I og verneplan II for vassdrag er det ved-

tatt at tilsammT.,n11 vassdrag i Nordland skal være sikret

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

utnyttbart kraftpotensiale. Det gjelder Herring/Fusta - vass-

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



sammen 109 GWh midlere årsproduksjon. Der finnes ingen lov-

hjemler eller direktiver som stopper ellers lovlige inngrep

tilknytning til de øvrige 9 vassdtag. Dette er dessuten vass-

drag med få og beskjedne dokumenterte verdier.

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

planene 1 og II ble bestemt skulle unntas fra kraftutbygging

en 10- års periode. For samtlige 10- års vernede vassdrag opp-

hører verneperioden i 1985. I Nordland består denne gruppe av

følgende vassdrag med antatt midlere årsproduksjon:

Terråkelva (Bindal) 62 GWh

Lomsdalsvassdraget (Brønnøy) 442 "

Langvatnet (Rana)

Valnesvassdraget .(Bodø) 29 "

Elvegårdselv (Narvik) 29 " 


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

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

sammenligning mellom landets tre store vannkraftressursfylker

landsgjennomsnittet og Nordlands nabofylker. Tabellen er ajoui

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

Tabell. 3 Vannkraftressursenes fordeling i en del fylker pr,

1.januar 1981 i GWh midlere årsproduksjon.

(NVE's oversikt over nyttbar vasskraft,1.1.81)

Område
økonomisk
utnyttbart

Varig
vernet

10-års
vernet

Varig og
10-års
vernet i %

Norge 167.201 11.438 12.125 14,1

Hordaland 21.395 3.839 1.331 24,2

Sogn og Fjordane 20.834 266 2.937 15,4

Nordland • 22.4,03 209 562 3,4
—

Nord-Trøndelag 5.140 119 1.433 30,2

Troms 4.684 1.132 673 38,5

Finnmark
i 


2.690 632 193 30,7 a

Basert på en utredning "Brukerinteresser i de større gjenværende ikke

utbygde vassdrag i Nordland", utarbeidet for fylkets behandling av kon-

sesjonssaken, uttales om Nord-Ranautbyggingen: "Nord-Ranautbyggingen 

hører med til de mest konfliktfylte prosjekter i Nordland (1049 GWh)"

Av kap. 6 konsekvenser for friluftslivog kjentenatur- og kulturverdier

siteres:

q Nord-Ranaprosjektet:

Stormdalens mange høgprioriterte verneverdier vil bli så godt

som totalt neddemt. Det gjelder verdier tilknyttet plante-
liv, fugleliv, vilt, fisk, friluftsliv og kulturhistorie.
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7200 da med sjelden stor pl anteproduksjon og plantemangfold

demmes ned . Dette er det- alt vesentligste av dalens høg-

pr oduktive områder. Med den tapte primærproduksjon mister

også fuglelivet og viltet sitt cksistensgrunnlag - ikke bare

i selve dalen, men også for omliggende fjellområder. Dalen

stenges so m trekkveg for hl. a. elg. Etter en kort oppblomstring

av fisket (demmingseffekt) vil det senere gå sterkt tilbake.

All fotferdsel inn dalen vil trolig umuliggjøres. Foruten ned-

demming av nordre Stormdal gård vil kulturlandskapet tilknyttet

Bredek få meget store inngrep. Anleggsvegen opp Stormdalen

er planlagt midt gjennom Granneset skogsrese rvat ( landets

nordligste naturlige gransk og) og kommer i klar konflikt med

skogens vc sk: neverdi.

Tespa og Bjønåga får meget små restvannføringer nedenfor

tappepunktene. Anleggsvegen ( 8, 5 km) og oppdemminaen i

Bjøllådalen på 38 m har kla re negative effekter på viltet -

særlig elg. I Bjøl li) ( 1M.ener det særlig denne nedre , mest

pr oduktive og beskyttede del som er viktig for elg.

Som urørte og relativt store delvassdrag er Stormdalsåga,

Tespa og Bjøllga viktig å bevare helt ned til samløpet med

Ranaolva.

Med anleggsvecj inn Bjøllå dalen vil den framtidige bruk/for-

styrrelse av dalføret bli en helt annen enn dagens forhold.

En overføring av Stormdasåga, Tespa og Bjøllåga vestover

vil reduse re Ranaelvas potensiale som laksel v betraktelig.

De øvre 42 km av elvas tr. otalt55 km laksefør ende strekning

vi l da få for liten vannføring til nevneverdig lakseproduksjon.

Med full utnytting i denne øvre del, vil Ranaelva bli en

betvdelig lakseprodusent i landsmålestokk.

Med divers e aniegg tilknyttet øvre Røvassdal vil viltproduk-

sjonsomrder gL tapt også her - om enn av mi ndre omfang enn

i Stomde.len/Bjøllåaalen. Trekkruter for elg gjennom dalen

kan bli blokkert. Et vtmarksområde like sør for kraft-

stasjonen forventeE å miste mye av verdiene for fuglelivet.

For dalens vil inngrepenc virke uholdige. 11

ti







135

Konsekvensrapporten går inn på de ulike områder langs de aktiA-

elle elvene. Inntrykket etter gjennomlesing er at tørkeut-

satte areal kan få ekte terkeproblemer og en del vannsyke

areal kan bli forbdret ved de omsøkte reguleringer.

Så lenge det ikke er foretatt arealberegninger for disse to

hovedgruppene er det vanskelig å få noen oversikt over situa-

sjonen.

Byga på muligheter for kunstig vanning, konkluderer imidler-

tid konsekvensrapporten med blant annet: "For jordbrukspro-

duksjonen totalt i disse distriktene vil reguleringene ikk

bli noe stort problem, men endel eiendommer vil kunne få

betydelige ulemper på enkeite arealer.'

il
    ••  ••,. M1.8t

Fra kp. 9 - konsekvenser fiskene- siteres:

En vassdragsregulering vil vanligvis føre til forverrede

isforhold i "mottakerfjorden". Dette kan være en hindring

for utøvelse av fiske.

Biologiske forandringer i j,:dsystemer etter vannkraft-

regulering er dårlig u:sokt, q er gjenstand for faglig

diskusjon og uenighet.

Tromsø museums undersøkelser i Skjomen fant ikke med de

benyttede metoder, variasjoner i planktonproduksjonen

ut over det som kunne være naturliQ.

Foreløpig foreligger det ikke materiale som indikerer for-

\andring i fiskeproduksjon i noske fa:vann på grunn av vass-

dragsreguleringer, Som fremgå- ,Jvuttalclser fra Fiskeri-

direktoratet, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

og Fiskeridepartementet (se referat herfra), foreslås et

undarsøkelsesprosjekt på temaet. Det manes til forsiktig-

het med store vassdragsLeguleringer før disse forhold er

nærmere klarlagL.

1,
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Fra kap. 10 - konsekvenser for lokalklima, forurensning, erosjon, ras,

vannblakking - siteres:

// ord-Ranautbyggingen:

Klima og isforhold:

Tørrlegging av nedre deler av Stormåga, Tespa og Bjøllåga

vil trolig øke frekvensen av frosttilfeller om høsten bare

i de trange partienelangs elvene. Heller ikke langs Ranaelwk

•forventes en utbygging å øke antallet tilfeller av natte-

frost. Tørrlegging av Røvassåga oppstrøms kraftverket vil

trolig på grunn av rask kaldlufttransport og luftblanding,

ikke gi merkbar nedgang i temperaturen.

Tørrlegging av Blakkåga (Melfjordutbyggingen) vil trolig i

klare høstnetter med lite vind, gi noe lavere minimumstempe-

ratur på de lavereliggende arealene. Det samme antas etter

en regulering av Svartisåga.

Ranaelva vil trolig islegges noe tidligere enn normalt. Dett42

kan gi en liten nedgang i hattetemperaturen langs elva i per

oden mellom nytt og gammelt tidspunkt for islegging.

Over det påtenkte Stormsjømagasinet i Stormdalen kan sommer-

temperaturen synke 1-20 C. Før islegging kan det noe oftere

hlir tåke, og denne vil relativt lett dekke hele dalbunnen.

Cm vinteren vil luft-temperaturen over overflaten bli mark-

ert lavere, kanskje 5-10° C.

Røvassdalen nedsLrøms kraftverket vil få sterk auke i

vintervannføringen n7lr Røvassdalen kraftverk kjøres.

Elva vil trolig gå åpen ned til Langvatnet etter en even-

tuell utbygging. I dag er dalen nesten fri for frostrøyk,

s3ik at en utbygging vil være årsak til nesten all fram-

tidig frostrøyk. Det er beregnet at man kan få 17 til-

feller av frostrøyk pr. år som et gjennomsnitt.

Fra lokalt hold er det hevdet at de data beregningen byg-

ger på, og som er fra Storvold, ikke er representative,

og at ant.allet kan bli høyere. Usikkerheten har forårsaket

oppstart av datainnsamling i selve Røvassdalen fra august

1982.
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Melfjordutbyggingen ( 


Stor-Glomfjordutbyggingen ( 


Beiarnutbyggingen ( 


Saltdalutbyggingen ( 	

Nord-Ranaprosjektet tilrås ikke konsesjonsgitt.

Nordland fylkesting anser skadevirkningene på store regionale

bruker- og verneinteresser å være for store til å kunne anbe-

fale denne utbyggingen. Prosjektet er blant de mest konflikt-

fylte kraftutbyggingsprosjekter i fylket. Disse kraftres-

surser må derfor være blant de siste som eventuelt utbygges

i Nordland.

Mindre justeringer og tilpasninger til andre interesser

vil fylkestinget komme tilbake til i andre høringsrunde.

Fylkestinget ber om at det i egen sak fremmes anbefal-

inger om rekkefølge og tidsaspekt for de utbyggingspro-

sjekter som skal realiseres. Rekkefølge og utbyggings-

tid ønskes tilpasset øvrig sysselsetting for bygg- og

anleggssektoren i fylket. Det forutsettes for øvrig at

lokale varer og tjenester nyttes så langt som mulig

under anleggstiden.

8 Fylkestinget viser til de enkelte kommuners konsesjonskrav.

Av hensyn til behovet for å samordne utbyggingene, også med

øvrig planlegging, er det en klar forutsetning at følgende

konsesjonskrav må oppfylles:

veltunnel Fykan - Holandsfjord

forbedring av Melfjordveien med tanke på helårsvei

økonomisk støtte til veibygging langs Beiarfjorden

vel Snefjellå Bordvedaven









Saltdalsutbyggingen: ( 


Beiarutbyggingen: ( 


Stor-Glomfjordutbyggingen: ( 


Melfjordutbyggingen: ( 


Nord-Rana utbyggingen:
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Nord-Ranautbyggingen frarådes realisert i sin helhet.

Skadene og ulempene for de store nasjonale verneverdier, for
reindiftsnæringen og reindriftskulturen og for de store
nasjonale friluftslivsinteresser i området er betydelige.
Utbyggingen vil dessuten få store konsekvenser for Ranaelva
både som naturopplevelse, som fiskeelv og som resipient.

Disse forbold veler etter min vurdering tyngre enn de
fordeler utbyggingen vil medføre (Jfr. § 8 i vassdrags-
reguleringsloven).

Generelt:

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

Jeg forutsetter å få anledning til å komme tilbake med
synspunkter på og vurderinger av disse og andre mer
detaljerte spørsmål i utbyggingssammenheng etter at hoved-
styret i NVE har avgitt sin tilrådning om omfaget av
utbyggingene.

li

Nordland fylkesfriluftsnemnd har behandlet saken 11. juni 1981. Fra ved-

taket siteres det som er sagt om Nord-Ranautbyggingen:

Ad. Nord-Ranautbygg„ingen. 


I mangel av større vann som reguleringsmagasin er nedre del

av Stormdalen planlagt demt ned. Dette må betraktes som det

mest konfliktfylte inngrep i hele Saltfjell/Svartisenut-

byggingen og en rekke meget store verneverdier vil gå tapt

ved en eventuell realisering av planene. De viktigste

nagative konsekvenser kort oppsummert er:
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effekten av nye tiltak når vannføringene i vassdraget
reduseres så mye som ved den omsøkte utbygginge n. Vi vil
derfor primært ut fra hensynet til
forurensningstils tanden i vassdraget anbefale at
Nord- Ranautbyggingen ikke gjenno mføres.

Hvis utbyggingsplanene likevel kommer til gjennomføring,
vil det være påkrevet med omfatt ende tiltak m.h. t. avløp
fra bebyggelsen i Storforsheiområdet, samt tilt ak m.h. t.
avløp fra øvrig bebyggelse langs vassdra gsavsnittet. I
tillegg vil det være påkrevet med visse
minstevannføringer i vas sdragsavsnittet.

For øvrig må til tak m.h. t. kloakkrenseanordninge r være
ferdige og hovedkloakknettet må ha en akseptabel
tilføringsgrad m.h. p. f orurensningsbelastning før
reguleringer igangsettes som reduserer vannføringene i
vassdraget på steder der dette er av forurensningsmessig
betydning.

De planlagte inn4epene og overføringene i de ve stligste
sidevassdragene i forbindelse med Melfjordutbyggingen og
Stor-Glomfjordutbyggingen vil endre vanntilførslene til
Langvann og Ranaelva, både mht. kvalitet og kvantitet.
De forure nsningsmessige-virkninger av disse utbyggingene
på Glomåga og Røvassåga med sideelver og på Langvann
antas å være såvidt små at SFT ikke fin ner grunnlag for å
fraråde utbyggingen eller foresl å endringer i planene
mht. overføringer m.v.

Det antas at Melfjordutbygging og
Stor- Glomfjordutb yggingen vil kunne få uheldige
forurensningsmess ige virkninger på Ranaelva nedenfor
Reinfosse n. Dis se virkningene vil delvis kunne reduseres
ved gjennomføring av tiltak mht. avløp fra bose tting m.v.
og ved at det sikres tilstrekkel ige vannføringer på dette
vassdragsavsnitte t. Vi forutsetter at minstevan nføringen
i Ranaelva nedenfor Reinfossen fastsatt i tillatelse til
regulering av Langvann m. v. ikke reduseres som følge av
- Nord- Ranautbyggin gen. med lavvannsføring i
vinterper ioden ( 15. 9. -20. 5. ) mener vi de lavvannsføringer
som har vært sluppet ved de nåværende reguleringer i
vassdrage t. Vi forutset ter at disse lavvannsføringene
ikke reduseres eller at hyppigheten og lengden av
perioder med lav vannsføringer ikke øker i-. forho ld til det
nåværende. Vi antar imidlertid at dersom
Nord-Ranautbyggingen ikke gjennomføres, vil dette i sto r
grad bidr a til å redusere de forurensningsmessig e
virkninger av Melfjord- og Stor- Glomfjordutbyggin gen på
Ranaelva nedenfor Reinfo ssen.

Vi vil i forbindelse med våre forslag til
minstevan nføringer foreslå at reglemente t kan tas opp til
ny vurderin g etter en driftstid på 5 år. Det forutsettes
at nødvendige tiltak på forurens ningssektoren er utført
og at det er gjennomført vannkva litetsundersøkelser i de
aktuelle vassdrag/vassdragsavsnitt.
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har en akseptabel tilføringsgrad m.h.p.
forurensningsbelastningen der dette er av
forurensningsmessig betydning for vassdraget.

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

A bekoste overvåking av Ejollåga og Stormdalsåga med
magasinområder og Ranaelva, Langvann, Langvassåga og
Røvassåga, for å følge med i forurensningstilstanden
vassdragene i forbindelse med reguleringen, og som et
grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere
rensetiltak.

Det skal opprettholdes følgende minstevannføringer i
Ranaelva:

ved Nevernes
vintervannføring
sommervannføring

Ved Storforshei:
vintervannføring
sommervannføring

(1.11.-30.4.): 1 m3/s
(1.5.-31.10.): 4 m3/s

(1.11.-30.4.): 3 m3/s
(1.5.-31.10.): 10 m3/s

ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v.:vintervannføring (15.9.-20.5.): lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og sommervannføring (21.5.-14.9.):
minst 20 m3/s. Med lavvannsføring i vinterperioden
mener vi de lavvannsføringer som har vært sluppet ved
dagens reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes
at lavvannsføringene ikke reduseres eller at
hyppigheten og lengden av perioder med lavvansføringer
nedenfor Reinfossen ikke øker i forhold til det
nåværende.

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

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

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

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

L
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Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk ( DVF) har i brev av 21. april 1983

uttalt seg slik om Nord- Ranautbyggingen:

/I NORD-RANAUTBYGGINGEN

Fisk

Laks, sjøørret og sjørøye

På strekningen mellom Reinforsen og Raufjellforsen vil en p.g.a. overføring-

en av Bjøllåga og Tespa få sterkt redusert vannføring, gjennomsnittlig

50%. Den reduserte vannføringen fører til tap av produksjonsareal for fisk

og næringsdyr. Den reduserte vannføringen kan også føre til at fisken får

vansker med å vandre opp og at utøvelsen av fisket blir vanskeliggjort

eller umuliggjort. Vintertemperaturen på denne strekningen forandres ikke,

mens sommertemperaturen kan bli noe høyere etter en eventuell regulering.

En økning i sommertemperaturen vil virke positivt på fiskens vekst. Dette

vil imidlertid ikke kunne kompensere for tapet i produksjonskapasiteten

som følge av reduksjon i vannføring. Mulighetene for forurensning som

følge av reduksjon i vannføring blir omtalt nedenfor.

Temperatur- og vannføringsforholdene i Ranaelva nedenfor Reinforsen vil

avhenge av kjaringen i Langvatn kraftstasjon. Alt vatn fra Røvatn kraft-

verk vil bli utnyttet i Langvatn kraftstasjon, derfor vil virkningene neden-

for Reinforsen bli som beskrevet for strekningen ovenfor. Dette vil sann-

synligvis virke positivt på tidspunktet for oppgangen av fisk, fordi høy

vannforing og lav temperatur i dag virker forsinkende på oppgangen, spesi-

elt i Kobbforsen. En reduksjon i vannføring vil på grunn av tap av produk-

sjonsareal imidlertid virke sterkt begrensende på produksjonen av fisk og

næringsdyr. På grunn av minsket fortynningseffekt i Ranaelva, vil vass-

draget være langt mer utsatt for skadevirkninger som følge av utslipp fra

jordbruk, kloakk og industri.
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en langs elvebredden i området ovenfor trenger ikke nødvendigvis være av

negativ betydning for viltet.

I anleggsperioden bør det opprettes forsterket jakt- og fiskeoppsyn i om-

rådet. Behovet for slikt oppsyn etter anleggsperioden bør vurderes når

den tid kommer.

Anleggsvegen opp til dammen ved Skarpnesen bør kunne holdes åpen for

allmenn ferdsel. Begrunnelsen for dette er at skadevirkningene av utbygg-

ingen i Stormdalen blir svært store. Stormsjømagasinet vil vanskeliggjøre

atkomsten til de indre deler av dalføret. Det kan derfor ikke ventes ferdsel

av slik størrelse at dette vil ha negativ virkning for viltet. Omfanget av

ferdselen vil være sterkt avhengig av adgangen til å disponere/leie motor-

båt på magasinet.

Røvassdalen 


I dette dalføret vil en utbygging gi flere betydelige inngrep i forbindelse

med overføring av Røvassåga til Røvatn kraftstasjon, anleggsveger, tipper,

brakkeleirer og utløp fra kraftstasjonen.

Overforingen av Øvre Tverråga, Nedre Tverråga (Heimer Tverråga) og

Røvassåga til Røvatn kraftstasjon vil føre til sterkt redusert vannføring

Røvassåga ovenfor utløpet fra kraftstasjonen. På lang sikt vil dette gi vege-

tasjonsforandringer langs elvebredden. Trær og busker vil få økt utbred-

else på bekostning av grasvekster og urter. Dette vil totalt sett ikke være

av vesentlig virkning verken av negativ eller positiv betydning for dyre-

livet. Redusert vannføring vil gi tidligere islegging av Røyassåga. (Dette

er også tilfelle for Svartiselva og Blakkågas nedre deler). Dette vii lette

viltets passering av elvene på denne årstid.

Nedenfor utløpet av Røvatn kraftstasjon og ned tii Langvatn vil økt vann-

foring og vanntemperatur føre til at Røyassåga vil gå åpen vinterstid. Det-

te vil vanskeliggjøre bl.a. elgens passeringer av elva og kan gi en dårlig-

ere utnyttelse av elgens vinterbeiter i Røyassdalen. Økt normalvannføring i

denne del av Røvassåga og kanalbygging i øvre del av Store Røvatnet vil

kunne endre Røvatnets betydning som lokalitet for ender på vårtrekk. En-

dringen trenger ikke være negativ.
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DVF har foreslått konsesjonsvilkår for Saltfjell/Svartisenutbyggingen.

Disse omhandler samtlige prosjekter og lyder slik:

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som

har med anieggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar de nødvendige

hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av

utbyggingen, reguleringene og den øvrige drift av anleggene. Herunder

skal konsesjonæren i rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen

forurensning av vassdragene, samt dekke utgiftene til nødvendig jakt-og

fiskeoppsyn i anieggstiden.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for viit

og ferskvannsfisk:

å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen fier-



årig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvali-

tet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes,

å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking,

oppfåring og transport,

å bekoste tiltak i de vassdrag som berøres av utbyggingen for å sikre

oppgang og fremme fiske av f.eks. laks, sjøaure, sjørøye og innlands-

fisk, herunder bygging av fisketerskler, gjennomføre opprenskninger,

hindre erosjonsskader m.m., for å redusere skadevirkninger på fisket.

å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte området,

å anordne sperregitter foran tappetunneler og utiøpet av kraftstasjon-



ene,

å bekoste planlegging, bygging, vedlikehold og drift av fisketrapp

forbi dammen/kraftverket, og sørge for nødvendig vann til trappa.

Anleggets eier tilpliktes dessuten å anordne fisketeller og fiskefelle i

trappa etter nærmere bestemmelser av DVF,

å bekoste vilt- og fiskeribiologiske samt ferskvannsøkologiske under-

søkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i fellesfinansiering

av større biologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som

berøres av utbyggingene og reguleringene,
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Landbruksdepartementet har avgitt uttalelse av 7.4.83. Uttalelsen har

slik konklusjon:

Konkhljoner 


Ut fra tradisjonelle jordvern-hensn 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 tradisj.onellejordvern-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 kjerne-
områdene 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 ikke-



utbygging, og straks følges opp med tilsvarende bygge-
restriksjoner på andre fe]ter, infrlusivevei- 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.
Rar-niZje-Tvatneter valgt som magasin til tross for
vesentlig bedre magasin-muligheter høyere opp. Så langt
er reindrift og naturvern gitt prioritet på bekostning
av både kraftproduksjon og tradisjonelle jordvern-hensyn.

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,
idet vi særlig frykter anleggsperioden. Den vil bli
en stor påkjenning for reindriften. Bondekvinnelaget
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-
rådmannens innstilling side 106. :"orvår del er det også
her reindriften som veier tyngst, og deretter kommer
virkningene for jakt ug fiske. Vi slutter oss derfor
til fylkestingets tilråding om ikke-utbygging.
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Prinsipalt må vi altså gå imot kraftprosjektene i
Saltdal, Beiarn og Nord-Rana. Subsidiært - og forutsatt
godt samarbeid med reineiere og lokalsamfunn om anleggs-
perioden - kan vi godta delvis utbygging i Beiarn. Størst
vekt legger vi på å berge kjerneområdene for reindriften
i Saltdal. Atter subsidiært er vi derfor om nødvendig
innstilt på å godta delvis utbygging i Nord-Rana. Vi
minner i så fall om at reindrifts-interessene i Nord-Rana
stort sett avtar fra øst mot vest.

For prosjektene i Melfjord os Stor-Glomfjord har vi ikke
særlige motforestillinger. Men vi gjentar at våre
forutsetninger gjelder for samtlige prosjekter som helt
eller delvis vil bli realisert.)I

Det var til uttalelsen vedlagt et notat fra Skogavdelingen av aug. 1982.

Om Nord-Ranautbyggingen uttales:

De neEative konsekvensene er hovedsakeliE knyttet til det plan-

laEte StormsjømaEasinet der ca. 4500 da produktiv skogwnark av

stor betydning for viltet vil bli neddemt. Ca. 1000 da er dyrk-
hart. I tillegg vil omrdene innenfor map-asinet heller ikke
kunne utnyttes etter oppdemming.

I Røvassdalen vil steintipper og anlea-sområde 1e93e beslag på

400-450 da produktiv barskog av middels bonitet. Disse stein-

tippene kan trolig Dlasseres på mindre produktive arealer enn

det som er foresltt.

Utt;:ih av stein or- annen mas5e vil medføre et visst arealtaT).

Det sa=e vil 4e nødvendie kraftlinjergjøre.

Alt i alt må konsekvensene av den planlagte Nord
- Ranautbyggingen

anses som relativt store.
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Oppsummeringen er slik:

MNord- Ranautbyggingenog Saltdalutbyggingen medfører relativt

store negative konsekvenserfor skogbruket. Gjennom tiltak
kan virkningene av Saltdalsutbyggingen reduseres sterkt.

Beiarnutbyggingenvil ha en viss negativ virkning for skogbruke't

mens Storglomfjordutbyggingenog Melfjordutbyggingen ikke

ha konsekvenserav betydning.

111

Nordland fylkeslandbruksstyre har i møte 3.11.81 fattet enstemmig uttalelse

i saken. Det vises til utarbeidet rapport som konkluderermed at skadene

for jordbruksproduksjonen og skogbruksproduksjonen totalt sett ikke vil

bli noe stort problem. Fylkeslandbruksstyret tilrår at Melfjord- og Stor-

GlomfjordutbyggingEn gjennomføres etter de framlagte planer, men mener

at skadevirkningene på landbruket er for dårlig utredet til at det er

mulig å ta stilling til utbyggingsprosjektene i Saltdal, Beiarn og

Nord-Rana.

Direktoratet for Statens Skoger har i brev av 30. november 1979 gitt slik

uttalelse:

Det er nå aktuelt med uttalelse til omfanget av

utbyggingene.

Vi ser det slik at de forskjellige interesser i området

vil ha anledning til å uttale seg, og at direktoratet

som grunneier i området ikke representerer spesifikke

interesser som nødvendiggjør noen uttalelse om om-



fanget av kraftutbygging på statsgrunn.

Vi vil avvente de politiske myndigheters avgjørelse av

spørsmålet om utbygging og i tilfelle omfanget av den.

Da vil tiden være inne til å komme inn på nødvendige

tiltak som forsterket oppsyn og avgjørelse i erstat-

ningsspørsmålet.
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Gprunnv:Innunderse)kel er eE viQio 1 gans, Hian pasått kort

tid til å kunne trekke sikre Autninger (se rapport lt')0 side L'6).

Vi mcner videre det, bor utrede.s e.n alLernativ Nord-F(ana-utbjgging uten

OVerføring av vann fra Rovassdalen. Før dette er utredet og kirt k; - in

øn ikkc- tilrå at konsesjon etter de naværende planer blir gitt

Word-Rana-utbyggingen. Biakkåga må videre beholde så mye vanntring

en ikke redu.serer grunnvannstanden i vekst:3esongen.

F'or Rana-elva vil en gjennomføring av Nord-Rana-utbyggingen få vidt-

gående følger. Mulighetene for lakseproduksjon vil b1i redusert

etter at 34 km av i alt 56 km lang lakseførende strekning får 40 % _

av naturlig vannføring ved utløpeL av Langvassåga.

Mtdighetene for lakseproduksjon vil bli redusert , både p. grunn av

tapt produksjonsareal og wAnskeligheter for fiskens oppgang.

Forurensningene av Rana-elva vil bli stor. Det vil ki)nne føre

til begrojng, og at lakseproduksjonen fra Reinfossen og helt til

utløpet gå tapt.

Alle inngrep i øvre del av Røvassdalen vil redusere dalen som viktig

elgbiotop og berøre Lrekkveier for elg og rejn.

Det t)ør nevnes at lokallaget er sterkt bekymrat for frostrøyk-

problematikken som kan oppstå i Rauvassdalen. BeklageUg er det ogs?:

at steintipL,en i Rauvassdalen vil beslaglegge ca. 450 da med

produktiv skog. Denne steintippen vil dessuten ligge midt i å-

synet for en del av lokalbefolkningen.

oni følge av tørrleS3ing/redusert vannføring, vil en få gjerde-

-)robicmatikk i Dunderdalen, Eiteråga og Neverdalen.

N.V.. må kompensere skadevirkningene for jordbruket ved å anlegge

vanninsan1L'gg. Det må viderc etabieres anlegg for kiekking og

oppretting av fisk. Ved eventuell redusert vannføring i Ranaelva,

r71,9det bygges terskler i elva.

pet bør utredes en alternativ utbygp,ing av Wird-Rana uten over-

føring eavvann til (!kvassdalen.

Vidare hor cletlverksebtes klimaunderøkelser i Røvassdalen,

4et bør påventes resultater av grunnvannsundersøkelsene før det

pd polittsk hold tas standpunkt tit en•evdntuell Nord - Ranautbyning.

tf
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Uttalelsen har slik hovedkonklusjon:

4Nordland Bondelag har ingen innvendinger mot eventuelle ved-

tak om utbygging av Melfjord og Stor-Glomfjordprosjektet.

Dette innbefatter også Trollberget Kraftstasjon som

geografisk tilhører Beiarn.

På det nuværende tidspunkt finner vi ikke å kunne tilrå

Saltdai,Beiarn og Nord-Ranaprosjektene utbygget.

Dette har sammenheng med at konsekvensene av disse utbyggingene

for landbruksnæringene vil bli negative, og ikke er til-

strekkelig utredet ifølge gjeldene lovverk.

11
Nordland bonde- og smibrukarlag har avgitt uttalelse av 05.08.81.
Organisasjonen tilkjennegir dyp skepsis til de foreliggende planer.
Uttalelsen er av generell art, og er derfor i Hovedstyrets
samlede vurderirig.

Fiskeridepartementet, uttalelse av 30. august 1979:

Omhandlede sak har herfra vært forelagt Kystdirektoratet og
Fiskeridirektoratet.

Kystdirektoratet har i brev av februar 1979 uttalt at på
grunnlag av gitte vurdering tilrås det at det i forbindelse
med eventuell konsesjon settes vilkår om at konsesjonæren
pålegges nødvendige sikringstiltak i form av f.eks. isbry-
ting i tilfelle reguleringen skulle medføre isproblemer
i Beiarnfjorden, Glomfjorden og Holandsfjorden.

En viser forøvrig til vedlagte fotokopi av Kystdirektoratets
brev.

Fiskeridirektoratethar i brev av 17. august 1979 uttalt.at
saken har vært forelagt Havforskningsinstituttet og fiskeri-
sjefen i Yordland.

Det fremgår av Havforskningsinstituttetsbrev av 23. april
1979 at det ved vassdragsreguleringer generelt først og fremst
er den økte vintervannføringen som en tror kan føre til biolo-
giske endringer i fjorden. Fysisk vil dette medføre, bortsett
fra forverring av isforholdene, at man får et brakkvannlag
på 1 - 5 meter tykkelse i fjorden også om vinteren som altså
forandrer den vertikale lagdelingen av tetthet. Strømmen ut
fjorden i overflatelaget og likeledes den inngående "kompen-
sasjonsstrøm" i 10 - 20 meters dyp vil øke. De biologiske
konsekvenser av fysiske endringer vet en lite om. Un-



dersøkelsene som pågår i Skjomen og i Ryfylkefjordene, tar
nettopp sikte rå å belyse slike spørsmål.
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Nr det gjelder fangstmensde og fiskeslag sOm fiskes.i de ak-
tuelle områdene viser en til vedlagte kopi av ekspedisjon av
25. juli 1979 fra Fiskerisjefen i Nordland. Det fremgår her
at det i fylket ikke føres noen fiskeristatistikk som gjør det
mulig å oåvise hvor store fangstkvanta av forskjellig slag
som blir tatt i de enkelte fjordområder. Statistikken omfat-

ter hPller ikke de fangster som faller utenom organisert om-
setning (til eget forbruk o.1.).

I Fiskeridirektoratet foreligger det heller statistikk
som viser hvor store fangster som er fisket i de berørte fjord-
områdene. Det er imidlertid helt klart at det i disse fjord-
områdene foregår en del hjeffnefiske og at en eventuell regule-
ring hvis den medfører økt islegging av områdene, vil føre til
en begrensning i næringsgrunnlaset til de som bor i de berørte
fjordområdene. Dette vil da igjen kunne få betydning for bo-
setningsmønsteret i områdene, noe som også Sørsjona-Utskarpen
fiskarlag og Rana Fiskenemnd er inne på i sine uttalelser angå-
ende reguleringen.

Kraftutbyggingen i Saltfjell-Svartisen området vil bli en av
landets største vassdragsreguleringer. En slik regulering vil
føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjordene, med
virkninger som vil avta med økendeavstand fra ferskvannskilden.
Når det gjelder endringer i de fysiske forhold i kystfarvannene,
utenfor de berørte fjordene, gjør en sammenligning av de store
naturlige variasjoner i ferskvannstilførselen til kystfarvanne-
ne med de relativt små endringer den nåværende regulering med-
fører, det lite sannsynlig at en regulering av den størrelses-
orden det her søkes om, kan ha noen påviselig fysisk virkning.

Forskerne er altså enige onit en slik regulering som den omsøk-
te vil føre til endringer i fysiske forhold i de berørte fjord-
er og muligens kanskje også i kystfarvannene utenfor.Det spørs-
mål som den siste tiden har vært gjenstand for debatt er om og
eventuelt i hvilken grad slike fysiske endringer fører til end-
ringer i de forskjellige deler av økosystemet. Som nevnt oven-
for forskes det nå på dette området. Endelige rapporter fra
undersøkelsene i Skjomen og Ryfylkefjordene vil ifølge Havforsk-
ningsinstituttets referat fra et seminar i Bergen, datert 12.
juni 1979, ikke kunne foreligge før henholdsvis i 1981 og heni-
mot 1990.

De foreløpige resultatene fra Skjomen og Ryfylkefjordene samt
undersøkelser i andre fjorder, både regulerte og uregulerte,in-
dikerer at isforholdene vanligvis forverres i en fjord etter en
vassdragsregulering, men det finnes også eksempler på det mot-
satte, f.eks. Masfjorden.

Fiskerisjefen i ordland konkluderer i sin uttalelse med at en
bør være ytterst forsiktig med å iverksette en så omfattende
kraftutbygging som det her er tale om, før en har fått bedre
kjennskap til de konsekvenser en slik regulering vil få for
fisket.

Fiskeridirektøren er også av den oppfatning at en bør være var-
som med å foreta slike inngrep i vassdragene som kan føre til
vesentlige endringer i ferskvannstilførselen til marineresipi-
entene, os en slutter seg derfor til Fiskerisjefens uttalelse
i denne saken.
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En viser forøvri c: til vedlagte gjenpart av Fiskeridirektørens
brev med

Fiskeridepartementet slutter seg til det som er anført av
Fiskeridirektøren og Kystdirektøren.

Det bør vises forsiktighet med å foreta slike inngrep i
vassdragene, som vil medføre vesenblige endringer i fersk-
vannstilførselen til marineresipientene. Smrlig gjelder
dette før en får bedre kjennskap til de konsekvenser en slik
reEulerinL;vil få for fisket.

Dersom det blir gitt konsesjon, må det pålegges søkeren å
foreta nødvendig isbryting i de områder som måtte få forver-
rete isforhold. Videre bør søkeren pålegges å yte kompensasjon
til oppsitterne av de berørte områder før eventuelt tap av næ-
ringsgrunnlaget. 1

Fiskeridirektoratet har avgitt uttalelse i saken 17. august 1979.
Denne uttalelsen er i det vesentligste gjengitt i uttalelsen fra
Fiskeridepartementet av 30.08.79, og medtas derfor ikke her i sin
helhet. Siste avsnitt gjengis:

Forøvrig vil en be om at det dersom det blir gitt konsesjon

til å foreta den omsøkte kraftutbyggingen, pålegges søkeren å besørge

nødvendig isbryting i de områder som måtte få forverrede isforhold

på grunn av kraftutbyggingen og videre pålegges søkeren å yte kompen -1

sasjon til oppsitterne i de berørte områder for inngrep i nærings-

grunnlaget."

har avgitt uttalelse av
23. april 1979. Denne uttalelsen er også i det vesentligste gjen-
gitt i uttalelsen fra Fiskeridepartementet.

Fiskerisjefen i Nordland har avgitt uttalelse 25. juli 1979. Fra uttalel-

sen siteres:

afjorden, Rana, Hemnes, Nesna og Leirfjord kommuner, sjøkart nr.6o.
	 ~.4.»•••  •• • • asi• .101~11•  sal.41••  • • •=41~

afjordenligger til Rana, Hemnes, Nesna og Leirfjordkommuner.

en av disse anses som aaarligviktige fiskerikommuneri rylkesmåle-

kk.
fiskeritellingeni 196o var det i nevnte 4 kommunertilsammen

fiskeret hvorav 37 med fiske som eneyrke,157 hovedyrkeog 215
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blyrke. I 1971 var tallene henholdsvis256, 49, 58 og 149. En ganske

stor del av disse antas å være bosatt omkring Ranafjorden med t11-

støtende fjordarmer.

I det område som ligger til selve Ranafjorden finnes bare ett godkjent

fiskemottak, på Mo. I tillegg finnes 3 godkjente mottak på forskjellige

steder ellers 1 de nevnte kommuner. Ifølge oppgaver fra Norges Råfisk-

lag ble det i 1976 levert til disse ialt 8o tonn råflsk (sild og laka
unntatt) til en verdi av 27o.000.-kroner,

Renafjorden har tidligere vært ansett som en ganake betydel4g fiaka-

fjord, særlig når det gjelder fiske etter sild, reker og laka.

Bortsett fra generell desimering av forekomstene 1 de senere år,

anferes det fra fiskerhold at fisket smr114 i den innerste del av
fjorden er gått sterkt tilbake grunnet forurensingerved utalippfra

industrisamfunnet Mo.

Idag har fisket 1 fjorden vesentlig betydning for dakning av befolk»

ningens eget forbruk, samt fritldsfiske. g

ameme   •••

11 met v4 for øvrig tramgå av vedlegte uttalelserfrafiske•

nemndegivaie* d er bekymret ovwr de konsekvenser en evantuell kraft-



utbyggirvii Ç i første rekke for laks-og sjø-ørretfiske, men også

for det'øVrige iské, og for islegging1 deler av de berørte fjort-

områder. Det hersker ennå stor usikkerhet om den innflytelse allke

reguleringer kan få på utvIklingen av ilvet i sjøen.Ettermin opp-

fatning bør en derfor være ytterst forsIktig med å iverksette en så

omfattende kraftutbygging som det her er tale om før en har fått noe

bedre kjennskaptil disse forhold.'"

Kystdirektoratet tilrår i sin uttalelse av februar 1979 at det i forbin-

delse med eventuell konsesjon pålegges nødvendige sikringstiltak f.eks. i

form av isbryting dersom dette skulle bli nødvendig. Det er her trukket

fram Beiarnfjorden, Glomfjorden og.Holandsfjorden.
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Fiskenemnda i Hemnes, uttalelse av 9.4.79:

ilJeg e beittbedtom attaCemen cm oman3et av detSi4ke,somha/1
6åkegåit Ranajofidende ,Sem

Det6ux,siejegmd re,5Lserie,e/Lat jej ikke4itteninnemed nøyaktige
in6o~joneA om dc,t,te,an,ticULi vil jeg 6eg4en4emLn uttate/4e

å gjet.deden det av Rana6jo4den tithoite/LHemne6kommune.

WdL&de,t g e_Cdut y/112eisL.ske,å ,LekelitHingenpct Sønjonden,Et.joAden,

og Finne.idSjo/tden vzntden viktg.ste,med opti2 3-4 båteA..

De)s,sutemi vak vc.Qut.dee av Ranajokden 4i,Cde6johd,-noe. den

oqd bC 3iedeitammen økeAetteit 6omaöctningene.
Det ha i ci(?n,t.ittt?.?"fdelmel?Cinn11(1,1vin.ttat b.e.,Lttta.tttiMe/4

tone 6amlstedk.Jeg ha.1•sev at ca.80bte utepå de,tte

Vide/LehaiLdet valtdnevetendetkitnotSi4keetten/ak4. Dette ek net
ne4tenbonte,utenat jegkangi noenebakt gxLinn tithvok‘oh.

Nåk detgjetden .6åhaAvi en gåte på 300 - 400 båteic401?

6i3kek.etteAa.Ciet.dgjengene.c...61zetstag.Dette6i4ket15okeg4kkoit

detme4te 6ommenhav(dAet,men detennoen4om«,skehd;tetAundt.
Og jeg vLL antaat det eitpå denne3ektoA.atmutepantenav 15i41zenhtik
tatt iLand.Jeg mcd at ,stoiLede,Cenav 1ommunen4 betwizning 6eLkdekket
4itt 6,‹.3kebehovav dette6i3ket.

Rana fiskenemnd, uttalelse av 11.9,79:

" Har mottatt Deres brev av 30. mars d.å. med vedlagte kopi angående oven-

nevnte sak og vil bemerke følgende:

Når det gjelder Ranafjorden så har denne fra gammelt av vært en av de mest

sild- og fiskerike fjorder på Helgeland.

Imidlertid så er denne fjorden nu så forurenset av kloakkutslipp fra byen

Mo, Jernverket og ikke minst utslipp av giftstoffer fra Koksverket at det

nu ikke finnes matnyttig fisk i Ranafjorden innenfor Hemnesberget.

Sjonafjorden (Rana komm.) så er fisket allerede nu stå sterkt begrenset

av ishindringer i vinterhalvåret som følge av ferskvannsutslipp fra Sjona

kraftverk, uten at det her kan gies noen exakt tall for oppfisket kvanta

de siste 5 årene.
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Dersom de foreliggende planer vedrørende hord - Rana

utbyggingen blir iverksatt vil dette medføre mange store

ulemper for jordbruket, skogbruket og miljøet i

Røvassdalen.

Mange av disse ulempene kan man ikke få noen fullgod

kompensasjon for. Som eksempel kan det nevnes at Røvass-

åga vil bli isfri vinterstid. Med de spesielt lave

vintertemperaturer vi har i Røvassdalen over lengre

perioder vil dette medføre store frostrøykplager

og ødeleggelser på bygninger, avlinger i bygninger og

redskap og utstyr på gårdene langs elva. De miljomessige

skader frostrøyken gjør kan ikke verdsettes i penger.

Elveisen på Reivassåga er i høy grad et fast tilholdssted •

for en stor del av elgbestanden i distriktet. Spesielt

i perioder med mye løssnø trekker elgen ned på elveisen

Dersom elva blir isfri må en anta at-elgen vil trekke

inn på vegnettet i dalføret, noe som vil medføre fare

både for elgbestanden og for trafikkantene.

I planene for Nord Rana utbyggingen finnes det ingen

ting som på noen måte kan gagne jord- og skogbruks-

samfunnet i Rovassdalen

NORD kANA UTP)G61NGEN.

KONSSJONSKUW FRA EG4N  GRU\N.LirPLAG.

Anleggstrafikk på vegnettet i Rovasdalen vil føre til

stor slitasje. Grunneierlaget krever derfor at vegstandarden

heves i hele dalføret, og at det legges fast dekke på

vegene, blant annet for å unngå stf,vplage.

Alle steder der forandring i vannstand og isforfold vil
føre til ødeleggelse eller forringelse av tradisjonelle

transportveger for skogsvirke må det bygges skogsbilveger.

Kraftlinjenettet i Røvassdalen er svakt, og darlig

spenning og hyppige strombrudd er en stor plage.

Det kreves derfor at kraftlinjenettet i Røvassdalen

forsterkes. Det må også bygges ei overføringslinje fra

Melfjord til Rovassdalen som kan innkobles i tilfelle

brudd på det ordinære linjenettet, alternativt strømuttak

fra Rødvatnet kraftstasjon.
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Sommerbeitene i Sal tfjell/Svart isområdet må karakteri seres
som meget gode, og disse er det rikelig av. De mest brukte
sommerbeitene fin nes i Giela - området, Stormdalen og Blakkådal en
Det er vide re fine sommerbeiter på ørtfjelle t i Rauvass dalen.

I Glommen dist rikt er det svært fine sommerbeit er rundt St ore
Glomvatn og videre nor dover.

Høstbeitene finnes særlig i deler av Harodal en, rundt Gåsvatn,
og vider e nordover.

Områdene fra Ramskjelvatn og sørover ti l Nordre Bj øllovatn
samt nedre deler av Stormdal en nyttes også en god del til
høstbeit e. .

På grunn av at distrikten e idag driv es som helå rsdistrikt
bl ir det ikke flyttinger mellom de f orskjellige sesongbeit er
so m en ellers ville ha hatt. Det er slik at re inen trekke r
på egenhånd mellom de forskjellig e sesongbei tene.

Om våren saml es og drives reinen som ikke selv har trekt
til kalving slandet i Riebevaggi/B jøllådalsom rådet. Ett er
kalving trekker rei nen til sommerlandet l engre sør, og i løpet
av juli foregå r samling og merking av rein i gjerdeanleggene

øst ergiela.

Om høste n trekker reinen mere ned og den samles da nordove r
til høst - og vinter landet. Samling fo r slakting som foregår vcok
anlegget på Semska, skjer normalt i november. På vinteren
foregår arbeidet med relnen ved at den flyt tes i de områder
der vinterbeit ene er best det enkelt e år. For de enkelte
dårli ge vintrer, har en del rein vært samlet for f ôring
ved LØnsdal,

LI

For Nord- Ranautbyggingen sies videre:

i ( Regulering en er svært omfattende og medføre r blant annet
relativt store beitet ap i sentra le deler av Dunderland distrikt. 1
I reindrif tsutredninge n opplyses det at reg uleringen vil skje
i områder so m nyttes so m vår- sommer- høst- og tildels også
vinterbe ite. De beiter som går direkte tapt er i f ørste rekke
vår- og høstbeiter.

Når det gj elder trekk og flyttel eier vil re guleringen medføre
betydeli ge skader og ulemper. Det heter i utredningen på
si de 45 at den driv ing og tre kk som- skje r mellom Li lle- og
St ore Stormda len praktis kt talt vil bli helt sperret av
magasinet i Stormdale n.
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Tap av verdifullt beiteland i Stormdalen, Bjølndalen
og Raudvassdalen i forbindelse med magasin og anlegg.
Innsnevring og sperring av flytte- drivings- og trekkleier
for rein i Raudvassdalen, Stormdalen og Bjø1153alen.
Redusert sperreeffekt av Bjøllåga og Tespa.
Tåkedannelse og økt rimdannelse som kan gjøre vinterbeitene
mindre tilgjengelige.
Tap av rein på grunn av usikker is på magasinene.
Vanskeligere arbeidsforhold og behov for motorbåt i Stormdalei
Stor uro i anleggstida i beiteområdene, ødelagt beitero.

- Forstyrrelse av almenheten både under og etter anleggstida
dersom anleggsvegene holdes åpne for almen ferdsel.
Stor slitasje på gjenværende beiteområder, spesielt vår-
og vinterbeiter.
Fare for at rein trekker ut av distriktet og blandes med andr(
reinhjorder.
Merarbeid for reineierne i forbindelse med samlinger.

En kan slå fast at for den reindrift som i dag drives i Dunder-
land distrikt, vil dette medføre at de søndre deler av distriktE
blir sterkt redusert og langt vanskeligere å utnytte spesielt
i anleggstiden. Det vil bety merarbeid og store merkostnader
for reineierne.

Innskrenkning i beiteområdene medfører reduserte vår- og
vinterbeier og dermed reduserte driftsmuligheter i distriktene.Y/

3. REINDRIFTSNÆRINGENS SYN PÅ DE ENKELTE UTBYGGINGER

Samtlige utbyggingsprosjekter vil medføre betydelige skader
og ulemper for reindriften.
En innser imidlertid at det neppe vil være mulig å få stanset
samtlige utbyggingsprosjekter. En har foretatt en prioritering
av prosjektene og har kommet frem til følgende:
Reindriftsnæringen vil på sterkeste motsette  seg at Saltdals-
utbyggingen, Beiarnutbyggingen og Nord-Ranautbyggin9en  
gjennomføres.


En er villig til å godta Melfjord-og Storglomfjordutbyggingen
mot at de tre forannevnte utbyggingsprosjekter skrinlegges.
Imidlertid er det et vilkår for godkjennelse av Melfjord-
prosjektet at det bygges en ny flyttelei for reinen rundt
Melfjordbotn og opp til områdende nord for Melfjorden.

For reindriftsnæringen er det ikke mulig å foreta en
prioritering blant de tre utbyggingsprosjektene somn går
imot. Alle tre er like viktige for reindriftens eksistens
i området, og det må være klart at hvis Nord-Rana, Saltdal
og Beiarnutby.ggingen cljennomføres vil nattkrgrunnlget 1Dtr
reindriften bli revet bort. Det innebærer at det beste 
relnbelområde i Nord=1 fylke blir ødela9t.

11.1 11.. 
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Adv. Geir Haugen understreker videre i brev av 12. oktober 1981 betyd-

ningen av at de foreliggende planer blir vurdert samlet, og at også de

eksisterende/planlagte inngrep tas med i en slik samlet vurdering.

NVE vil her kort få bemerke at disse krav i det vesentligste er tatt til

følge i og med at det er utarbeidet en rapport over den virkning de eksi-

sterende inngrep i området har hatt på reindriften.

Adv. Haugen har videre i brev av 7. desember 1982 foreslått konsesjons-

krav for de enkelte utbyggingsprosjekter. For Nord-Ranautbyggingen er

følgende uttalt:

# 2. Nord-Ranautbyggingen 


Skadevirkningene for reindriften er omhandlet på s:ide41-48
i den sakkyndige utredning, o.c?, side 5-7 i mitt brev av
6. august 1981.

Det er særlig Storndalsmagasinet_som vil medføre betydelige
skadevirkninger for reindriften. Det er ikke bare tapet av
beitene, men like mye sperring av trekk- og flytteleier som
7_1.1nedføre skadevirkninger for reindriften.
Stormdalen er et meget viktig gjennomfartsområde for reinen
til de sydligere deler av beiteområdene. Hvis disse beitene
ikke skal ansees som tapt for reindriften,-er det nødvendig
å sprenge ut en hylle i fjellet på begge sider av Stormdals-
magasinet. En slik trasêe bør være minst 10 m bred. Dette
må være gjennomført før_oppfyllingen av. magasinet-blir-----
foretatt.

De£ et nødvenclisat tetnelerne fikrølet,*60~ttil å bruke i
Stormdal~a~ne, og at Cet hlir bvocet )DixthuSi sr,verenåe
av nacaEinet. Det er viåere.et krav av det blir cp::,ført
geterhytte h-e i lille Stornidalen og vest.i Std=åalen

an].ebcsperioden må det ved Stormdalen være ro fra midten
av august til midten av september, slik at reinen kan trekke
over til de sydligere deler av beiteområdene. Anleggsvegene
må også stenaes for all= ferdsel i denne periode. Bvis det
blir slik at slakteplassen flyttes til vestsiden av søndre
Bjøllåvatn må det være ro i dette området ut september og
i november og desember. Det må videre være ro i anleggs-
perioden i juli/august, slik at reineierne kan få gjennomført
nerking ved Giela. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre
er det nødvendig at merkegjerdet flyttes til øverst i Blakkå-
dalen, og at det blir bygd en hytte i tilknytning til dette.

Det kr,?ves:opprettetet særskiltmæringsfond'fbr:_reindrIften på
min. kr. 500.000,-. II
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Generelle konsesjonskrav 


De østlige utbyggingsprosjekter vil for Harodal/Dunderland
reinbeitedistrikter medføre en vesentlig innsnevring av deres
muligheter til å utnytte vinterbeiteneog de vil se seg nødt
til å bruke.vinterbeiteområde i Storsund i Sverige som de har
rett til etter reinbeitekonvensjonen av 1972 mellom Norge
og Sverige.._På grunn av den lange transport, ca. 40 mil,
er det lite-aktuelt å bruke området.

I og med at de østlige utbyggingspr:osjekter vil gjøre det
nødvendig å bruke konvensjonsområdet,_ogIfiå-det-derfor-være.:--.:
riktig at utbyggeren står for-de tiltak som er nødvendige
i denne forbindelse. De direkte kostnadene sorrfr..res:reine.ierne-
• vil bli utmålt i ekspropriasjonsskjønnet. -

Det vil bli reist konsesjonskrav om at WVE står for 1,399inS
av en sekundærbolig i Storsund -området, og pt det blir
bygd gjeråe både i Stors-undorr'rådet-'og på Saltfjellet til
samling av reinen samt lasteramper.

Alternativt kan det komme på tale å kreve at forholdene legges
til rette for tilleggsföring om vinteren. I denne forbindelse
kreves det bygging av gjerder og krybber.

Alle veger som fører inn i Saltfjellområdet stenges for allmen
ferdsel. Det er reindriftsnæringens erfaring fra andre ut-
bygginger at anleggsvegene fører til økt ferdsel inn i sentral
reindriftsområder, slik at reinen unødig forstyrres.

Betydningen av at konsesjonskravene .imøtekommes

Selv om samtlige kOnsesjonskrav som foran er stilt opp blir
imøtekommet, vil skadevirkningene for reindriften bli betydeli
Det kan også stilles spørsmål pm det i det hele tatt er
mulig å utøve reindrift selv om samtlige konsesjonskrav blir
imøtekommet.
Det hefter særlig usikkerhet ved slakterisituasjonen hvis
Saltdalutbyggingen blir gjennomført. Det er en betydelig  
risiko for at slaktin en kan bli så vanskelia ort at hele det
-ii.konomiske

aller bort.

Det stilles et krav fra reindriften at det ikke blir tatt
stilling til Saltdalsutbyggingen før slakterisituasjonen er
nøye analysert av et lite utvalg.
Hvis  Saltdalutbvggin9en gjennomføres med regulering av  
1-f5e-Fravalcn er det sannsvnlig iat det fra det en idag vet at  
samene å Saltf'ellet ;:nåslutte med reindrift.

Bvis Kjemåvatn, Stormdalen og lille og store Gåsvatn tas ut 
av utbygginsplanene vil skadevirkningene for reindriften bli  
betydelig mindre.

Det fremgår av det som er nevnt ovenfor at de største og mest
kostbare konsesjonskrav da vil bortfalle.

runnla or reindriftsnærin
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Jeg vil sterkt understreke at utbetaling av erstatnincer oc 
opprettelse av næringsfond ikke vil kompensere fullt ut skade-
virkningene for reindriften.

motsetnin til andre rimærnærin er kan reindriften -ikke_ _•
ø e se n tt beitelano til kom ensas on for det som

slik at reindriftsnærincen kommer-.1an t d rli ere ut ved inn-•
grep enn andre næringer.

Det viktigste for_reindriften er å få gjennomført_ tiltak som
kan dempe skadeVirkningene og som de.kommende generåsjoner-
også kan dra nytte av.

Jeg vil også fremheve det-moment at reindriftssamene og-t----
særdeleshet de som bor på Saltfjellet er totalt avhengig av
hva reindriften kan-gi-dem av utkomme. Deres
setning er utelukkende_basert på at de kan opprettholde_flin_
næring som de--er så nært knyttet

Oet vil va-re en sOsial og kuiturell tragedie hviø reindtifts-



sa one på Saltf-ellet skal bli tvun et til å o...i STM nærinc
z crunn -v inncrep som c ennomføres mot deres vil e I et
område hvor samene i. flere hundre år har utøva sln reindrift.

Jeg kan opplyse at hvis full utbygging av de østlige prosjekter
blir besluttet av Stortinget, vil det sannsynligvis bli vurder't
som et brudd på det vern som minoritetene har gjennom folke-
retten. Det vil således bli reist søksmål med påstand om at
utbyggingsvedtaket er ugyldig slik det nå er adgang til etter
det resultat som Høyesterett kom til,i Ala-dOmmenft

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

"På bakgrunn av at også tidligere er gjort inngrep i disse
områder som har ført til betydelige inniskrenkning•r for
reindriften, er rådet primmrt i mot de foreliggende planer
som ytterlig wil føre til innskrenkninger. Rådet har
imidlertid oqøå registrert at områdets reindriftsutøvere
ikke har reist alvorlige innvendinger mot utbygging av
Store Glomfjord oq Meifjord med vilkår for at en ny
flyttelei bygges og rådet legger for sin del dette til grunn.

øva angår de andre uthygaingsplaner er innvendlngene fra
de berørte reineiere så sterke, jfr. oc.så uttalelsen
fra reindriftiagronomen i wordland fylke, at rådet ikke
kan tilrå utbygging før det er foretatt grundigere ut-
redninger og før samerettsutvalgets vurderinger og utred-
ninger foreligger."
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Norske Reindriftsamers Landsforbund har i møte 12. - 13. august
1981 uttalt bl.a. at de av hensyn til reindriftsinteressene går
imot konsesjonssøknaden fra NVE. Det uttales videre:

Reineiernes advokat har i brev av 6.8.1981 til Fylkesmannen i Nord-
land (gjenpart til NVE) uttalt at de berørte reineierne er villig til
å godta Melfjord- og Stor-Glomfjordutbyggingene mot at de tre andre
dalutbyggingene skrinlegges. Imidlertid er det et vilkår for god-
kjennelse av Melfjordutbyggingen at det bygges en ny flyttelei for
rein rundt Melfjordbotn og opp til områdene nord for Melfjord.

Reineierne er her villig til å imøtekomme NVE's planer på noen
punkter. De viser en positiv holdning til samarbeid med andre
interesser i området og andre interessegrupper burde være like
positiv til samarbeid med reindriftsnaringen.

Vassdragsreguleringene i Saltfjell/Svartisområdet ligger i et om-
råde som omfattes av Samerettsutvalgets mandatområde. NRL går derforimot et hvert inngrep i området før Samerettsutvalget er ferdig med-
sitt arbeid.

Uttalelsen er ellers generell, og er omtalt i Hovedstyretssamlede
vurdering.

Nordland Reindrilt.2222£2_1:y1122.1m.uttaler på årsmøtet 14. mars
1981 at de omsøkte planer vil gi store ulemper for reindriften,og
at bygging av de omsøkte prosjektene sammen med de eksisterende
inngrep vil kunne gjøre det vanskelig med reindrift i området. De
går imot de-omsøkte planene for kraftutbygging.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i møte 15. og 16. april 1982
avgitt uttalelse i saken. De legger stor vekt på at det foretas en
helhetsvurdering av skader og ulemper, der også tidligere inngrep
er medregnet. NSR mener at reindriften i området ikke vil tåle den
belastning en kraftutbyggingsom omsøkt vil medføre, og går derfor
sterkt imot de planlagte inngrep.
Uttalelsen er omtalt i Bovedstyrets samlede vurdering.

Nordisk smmisk institutt uttaler i brev av 2. november 1981 at de
foreløpig ikke kan anbefale noen form for utbygging i Saltfjell/
Svartisenområdet.

Nuorrta-Sålto Såmii_21111A uttaler i brev av 11. september 1981
bl.a. at de er av den overbevisning at Saltfjell/Svartisenutbygg-
ingen vil få katastrofale følger for den eksisterende reindrift i
området. Uttalelsen er forøvrig omtalt i Hovedstyrets samlede
vurdering.

Reindriftsa ronomen i Nordland har i uttalelsen fra områdestyret i
møte 17.12.81 pekt på generelle skader og ulemper for reindriften,
og dette er omtalt i ovedstyrets samlede vurdering. ,/

ti
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Norske Turistforeningers Forbund har avgitt uttalelse i brev av 20. august 1981.

Forbundet har prioritert verneinteressene etter følgende rekkefølge:

Nord-Rana-utbyggingen

2 Beiarn-utbyggingen

Saltdal-utbyggingen

Melfjord-utbyggingen

Stor-Glomfjord-utbyggingen

Forbundet uttaler videre:

01. Nord-Rana-utbwingen. 


Dette er uten tvil den utbyggingen som er til størst skade for fot-
turismen. Den berører direkte de større områdene som er tilgjengelige
for lengre fotturer. Den store dammen i Stormdalen vil helt ødelegge
dalen som innfallsport til Saltfjell-Svartisområdet. Slik stien er
anlagt, vil dalen ikke lenger kunne benyttes, og adgangen til de
øvre områder må evt. skje fra øst, med bevegelse på tvers av vass-
dragene. Primært vil NTF derfor gå sterkt imot at dette delprosjektet
i det heletatt realieeres.

En vei og et kraftverk i Stormdalen må ikke bygges. Om det skal skje
en redusert utbygging i Nord-Ranaområdet, må det kunne være mulig
å finne alternativer for utnyttelse av vannet fra Tespa og Bjøllåga,
f.eks. i et kraftverk på Storvoll. Dermed vil vannet forbli i Rana-
elven, noe som er nødvendig av andre grunner.

lf

Konklusjonen er slik:

'Norake TuristforeningersForbund henstiller på det sterkeste til NVE
om at Nord-Rana-utbyggingenmed Stormdalsmagasinet tas ut av plan-
leggingen. Disse inngrep vil skade fotturismen meget vesentlig, og
vil gjare hele Saltfjell-Svartis-området mindre tiltrekkende og
redusere dete verdi som i.ekreaajonsområde. For de fire andre utbygg-
ingsprosjektene henstilles det om at de påpekte endringeforslag tas
til følge, eventuelt at alternative løsninger søkes. Virkningene av
en eventuell Beiar-utbygging må søkes redusert.M

Den generelle del av uttalelsen er omtalt i Hovedstyrets samlede vurde-

ring.
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Bodø og Omegns Turistforening har i brev av 7.7.81 uttalt bl.a.:

42. Nord-Pana utbyggingen.

Oppdemning av Stormdalen vil innebære ødeleogelse av store deler
av dette vakre dalføret og gjøre det ubrukeliq som turområde.
De fleste turer dit har hittil gått fra Ranasiden, men også fra

Saltensiden er det økende turaktivitet igjennom Stormdalen.
BOT har således fra sommeren 1980 hatt fellestur fra Beiarn via
Bledalshytta og Stormdalen til Bjellånes i Rana, nå sitt felles-
tur program. Rana utbvggingen vil oaså medføre skjemmende innarep
i Tespadalføre og Bjellådal hvor BOT har flere hytter oc arrangert
fellesturer i en årrekke. g

Foreningen konkluderer med at Saltdal.- Beiarn- og Nord-Ranautbyggingen

ikke bør realiseres.

Rana Turistforening har avgitt uttalelse av 28-9-79 og 4.8.81. Fra sist-

nevnte uttalelse siteres:

‘1NORDRANA-UTBYGGINGEN

Stormdalen. 


Den er en av de beste innfallsportenetil sentraledeler av
Saltfjell/Svartisenområdet: Lett tilgjengelig tegner seg
like godt for familier med små barn som "langveisfarende".

En Stormsjø,ca 8 km lang,ville totaldestruere en av våre
frodigste daler med mangfoldige turmuligheter.Et uvurderlig
tap for oss og våre etterkommere.Dersom verdien av uberørt
natur skal ha noen mening,må "Stormsjø"aldri bli en re-
alitet.

La oss følge stien et stykke innoverdalen.
Fra Stormdalsheipå vestsidenav Ranaelvapvel150 m o h,
går stien bratt oppover lien til et platå,ca 300 m o h,med
flott utsikt mot Dunderlandsdalenog Tespdalen.Herligger
Granneset skogreservat,fredet av Direktoratetfor skoger
ved fredningsvedtakav 4.12.1970.Deter granskogensnatur-
lige utpost mot Saltfjellet,3 km syd for polarsirkelen.
I østenden,like ved Bredekfossen,ligger den nedlagte plassen
Granneset med en imponerende tørrmurtog tømret låve.Byg-
ningene bør,som Bredek,restaureres.

Stien går ikke langt fra plassen,svingermot vest og nedover
mot Stormdalsåga,ogfortsetteroppoverlangs dennes nydelige
løp,med fin utsikt til Bredek.Granskogener ved skogreserv-
atets vestgrense,vel halvveis til Skarpnesen,avløstav
bjerkeskog,Sporene etter snøras viser hvordan rasene kan gå
tvers over elva og oppover på motsatt side,
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Avslutningen er slik:

q I Rana er vatnet fra så å si alle elvene på østsidenav
riksveienført til magasineneLangvatnet,Akersvatnetog
Kalvatnet.Den"overmåtevakre og fiskerikeKvitsteindals-
elven"(DNTsårbok 1925,side32) og dalen er en saga blott.
Det døde strandbeltetrundt Kalvatnet er et deprimerende
syn.Frodigeområderrundt Akersvatneter også demmet ned.
Alt dette har vi mistet.

Vi lever som om vi var de siste levendevesener og raserer
mer natur på kort tid enn det er gjort i årtusenerfør oss.
Vi trøster oss med at skadevirkninger som ikke kan påvises
etter et par år,ikke eksisterer.
Men hva om det skjer alvorlige endringer om 50 eller 100 år?

Utbyggingen som hittil er gjort i Rana har medvirket til
at vi i Nordland har en energisituasjon der vi allerede
fører mer enn 1000 GWh ut av fylket.

I verneplan2 for Nordlandhar Stortingetbare vedtatt
varig vern av Sulitjelma-Skjomen og 10 års vern av Terråk-
dalen,Valnesvassdraget og Elvegardselv.

Til alle disse vassdragene finnes vei,og områdene kan verken
sies å være uberørte eller betegnes som "kvalifisertvill-
mark".
Vedlagte kartkopier fra Helgeland T'uristforenings bøker
"Helgeland" fra 1903 og 1928,og en sammenligning med dagens
kart viser hvordan veiene eter seg inn og det snart bare er
en-dags-turer igjen.

Vi trenger uberørt natur som rekreasjonsområder.

Vi trenger en verneplanfor Saltfjell/Svartisen.

Det haster ikke med å bygge ut,men det haster med å verne
noen av de fineste deler av vår natur mens de ennå er ube-
rørte.
Her ligger et stort ansvar på oss.

HENSTILLING.

RANA TURISTFORENINGHENSTILLERTIL VASSDRAGSDIREKTORATET
AT NORD-RANA- OG DEIER AV MELFJORDUTBYGGINGEN TAS UT AV
UTBYGGINGSPLANENE.

li
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Folkeaksjonen Spar Saltfjellet - avdeling Rana, uttaler i brev av

august 1981 følgende om Nord-Ranautbyggingen:

llEti realisering av dette prosjektet betyr en tørrlegging av de
nederste deler av vassdragene Stormdalsåga, Tespa og Bjellåga.
I tillegg vil magasinet i Stormdalen føre til en total ødeleggelse
og neddemning av denne dalen, som er en naturperle i et karrig
fjelllandskap.

De områdene som blir berørt av Nord-Rana-prosjektet representerer
store verneverdier:

A. Stormdalen.


De nedre deler av Stormdalen og de ulike prosessers arbeid her idag
er av geomorfologiske fagutredninger vurdert å være verneverdige.

Botaniske  verdier. Stormdalen er med sin frodighet og artsrike vege-
tasjonstypre en av Norges rikeste fjelldaler, med en årsproduksjon
på hele 600kg tørrvekt pr.dekar. Over 85% av arealet er vurdert til
å ha god eller høy planteproduksjon. Ialt er ca. 250 arter høyere
planter registrert.
Den biologiske raport vurderer Stormdalen som særlig verneverdig.
Også med sikte på å verne mangfold på Saltfjellet har Stormdalen
Høg verdi.
Et magasin i dalen vil legge de produktive arealer helt opp til
tregrensa under vann, og dermed ødelegge all vegetasjon.

Nederst i Stormdalen ligger Granneset, et administrativt fredet skog-
reservat på ca. 1200 daa. En=E- g-s7.reivil gå igjennom dette
området, og sterkt forringe det som plantegeografisk og skogøkolo-
gisk verneverdig område.

Ornitolo iske verdier. Den rike vegetasjonen i Stormdalen gir seg
ag i ri ug e auna, og ornitologisk raport XXXXliWaXNXXMIEN

prioriterer Stormdalen som den mest verneverdige bjørkeskogslokalitet
på Saltfjellet.
Også den såkalte komponenteffekter av stor betydning, den høypro-
duktive Stormdalen ligger som en oase i et ellers karrig fjell-
landskap og representerer bi.a. viktige beiteinteresser. Som helhet
er Stormdalen sjelden p.g.a. kombinasjonen av den rike og varierte
ve4etasjonen, samt mangfoldet og rikheten i dyrelivet.

Viltbiolo iske verdier. Som ovenfor nevnt har også Stormdalen stor
e y ning or syreive i omkringliggende, karrige fjellstrøk,bl.

annet som "spisskammers" om vinteren for rype og hare. En neddemning
av dalen får således en total negativ virkning. Elgen bruker Storm-

- alen med sidedalene Bergslåttdalen og Lille Stormdalen som trekk-



veier og beiteområder.Stormdalen er selv også et meget populært
\elgvall. En neddemning vil ødelegge all beiteplass og blokkere

ferdselsveier.

Kulturminner. I Stormdalen er det spesielt 3 kulturminner som av
.i..(=a-Fia-P71Tesmuseum er karakterisert som verneverdige:

a. Våningshus og rester av fjøs/låve på Nordre Stormdalsgård, hvor
det var bosetting fra 1857 - 1905, og hvor 22barn er født og
oppvokst. Gården er delvis restaurett og brukes som overnattings

..sted i et område uten hytter. Et magasin vil legge gården 60-70 meter
under vann.
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b. Bredek.Denne gården er nå overtatt av Rana Museum, og er i ferd
med å bli restaurert. De naturlige omgivelser vil bli sterkt
forringet ved en kraftutbygging, idet Stormn-lsagax

bIir tørrlagt,Bredekfossen blir borte, likeså vil Tespa og
Bredekågabli tørrlagt.Anleggsveier og store steintipperi om-
rådet vil forringe omgivelsene.

c.Granneset.Denne gården på sørsiden av Stolinda3sågaved møtet
med Tespa, vil på samme måte som Tespa få sine omgivelsersterkt
forringet.

Rekreasjonsområde.Ifølge friluftsraportens.97 er trafikken i
dalen stadigøkende. Stormdalener en lett tilgjengeligfjelldal
som egner seg for alle typer turer, både familieturmed barn, dags-
turer for persjonertefjellvandrereogfor langtravere.Her er gode
muligheterfor elvefiske,bærplukkingog soppsanking.Turmulikihetene
opp i sidedaler som Bergslåttdalen, Lille Stormdalen og opp Store
Stormdalengjør den til et viktig og sentralt område for ferdselen
i de søndre deler av Saltfjellet. På s.97 i friluftsraporten står
følgende:

" En eventuell gjennomføringav den planlagte Nord-Ranautbyggingen
med dam, anleggsvei, steinbrudd, anleggsdrift m.m. vil ødelegge
det meste av den produktiveog fineste del av Stormdalen. Dette
vil også umuliggjøre alle dagens friluftsaktiviteterher.
Ferdselen opp dalen til fots vil da nærmest bli umulig sommerstid
og vanskeligmed usikker is vinterstid."

B. Bjellådalen.


I Bjellådalen er der også geomorfologiske verneverdier. Fagraporten
klassifisererøvre del av WIlådalen som et naturdokumentut i fra
de kvartæreavsetningerog den fluviale utforming av dalbunnen.
Disse områdeneblir ikke berørt av utbyggingen.

Botaniske verdier. I Bjellådalener det registrert ca. 280 arter
Røyere planter.På begge sider av dalen finnes kalkbergarterder det
vokser flere interessanteog sjeldne fjellplanter.Raporten konklude-
rer med at Bjøllådalen har høg verneverdi både om en leggebcplante-
produksjon og mangfold til grunn. Et inntaksmagasin i Bjøllåga
med reguleringshøyde på 25 meter vil ødelegge store produktive
områder,og tørrlegge elva nedenfor. -

Ornitologiskeverdier. Som i Stormdalener det her mange meget gode
7iotoper.,Krukk-TSYra er i ornitologiskefagraport prioritert
som det andre mest verneverdige våtmarksområdepå Saltfjellet.
Denne myra blir ikke direkte berørt av utbyggingen.
Viltbiologiske verdier. Bjøllådalen er et av de største elgvall
i Rana, og-har som Stormdalen stor betydning som beite og trekk-
område stor betydning for viltbestanden i de omkringliggendedaler.
Ifølge sluttraportfra flirektoratetfor vilt og ferskvannsfisker
dalen meget verneverdig.

Rekreas»nsområde. Ved å studere friluftsraporten og se på kart nr.
2 i denne. vil man se at Bjøllådalen er et sentralt tur- og fri-
luftsområde på Saltfjellet. Det er atraktivt og brukes mye hele året,
ikke bare av folk fra de omkringliggende kommuner. Vi siterer fra
s.99. i friluftsraporten:" Her er fine fot- /skiturområdermed gode
sportsfiske- og småviltjaktmuligheter. Bjøllådalen er f.eks. -
et av Rana's mest attraktive elgvall." Og videre " Ved en eventuell '
gjennomføring av den planlagte ford-Rana utbygginga vil det bli bygt '
inntaksmagasin og anleggsveg i denne delen av Bjøllådalen. Adkomsten
og ferdselsmønsteret til dalen vil med dette komme til å forandres
radikalt. Verdier som 13jøllådalen har for fotturistere i dag vil
med disse innE;rpene forringes, men være en fordel for biltur6stene
derscm vegen Yiodes åpen."
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Tespdalen. 


Tespdalen må botanisk, ornitologisk, viltbiologisk og rekreasjons-
messig sees på som en helhet sammer med Stormdalen og Bjøllådalen.
Statens naturverninspektør for Sør-Forge leverte i 1979 en raport
hvor 80 større vassdrag truet av kraftutbygging, ble vurdert ut fra
ktiteriene naturvern, friluftsliv, vilt og frrskvannsfisk. Av disse
er Bjøllåga, Tespa og Stormdalsåga samlet gitt høyeste verneverdi.

Alle forslag om verneområder/nasjoralpark er meningsløse om ikke
de produktive og viktige dalene Storndalen, Tespdaler og Bjøllådalen
er med i sin helhet.

Ranaelva.

Fra før er vannføringa i Ranaelva redusert med ca.20% før samløp med
Langvassåga(røsvoll). En realisering av n)rd-Ranaprosjektet, med tørr
legging av Stormåga, Tespa og Bjøllåga, betyr at vannføringa ved
RøsvolI blir redusert med hele 505 i forhold t61 dagens forhold.
Dette vil få stovekonsekvenser for Ranaelva som lakselv og for foru-
rensningssituasjonen i elva.

Laksefisket. Ranaelva er idag en bra lakselv som i framtida
kan gi langt større avkastning. Dct avhenger imidlertid av at vass-

draget vernes mot ytterligere inngrep. Sitat fra raport om de lakse-
førende deler av Ranavassdraget side 48:

" Dersom man klarer å få til en god oppgang forbi Reinforsen slik
at vassdragets øvre deler kan utnyttes, så vil elva utvilsomt k

0 kunne gi et utbytte på minst 10 tonn laks og sjøaure årlig,"
Ogvidere:

" Vi regner vanligvis med at 90 av all laks som en elv produserer
blir fanget i sjøen. 10 tonn laks i Ranaelva skulle da gi 90
tonn Ranalaks i sjøen. Total kjøttverdi av Ranalaksen vil da
bli ca. 2,5 mill.kr./år (25kr.pr.kg)."

Den store reduksjonen i vassføringa vil bety et stort tap av gyte-
arealer med følgende svekkelse av lakseproduksjonen. Ifølge raporten
vil ikke bygging av terskler og utsetting av'smolt kunne kompensere
dette. Raporten nevner også den store verdi som ligger i rekreasjons-
fiske nær tettstedet No. Ved redusert vannføring vil forurensningen
bli ytterligere forsterket, med ytterligere svekkelse av laksepro-
duksjon og gytearealer.

Forurensnin. 


Torsk institutt for vannforskning (YIVA) konkluderer i sin raport
følgende på s.5:

" Etter de planlagte reguleringer (F:ordRanautbyggingen), vil årlig
middelvannføring i Ranaelva ved Storforshei halveres. Dette
reduserer tilførslene av næringsfattig vann fra fjellområdene
som virker fortynnende på forurensningene i elva på strekningen
Storforshei - Reinforsen. Denne strekningen er allerede markert
'påvirketav forurensning, og en ytterligere reduksjon av vann-
føringa vil føre til betydelige forverring. Selv med relativt
vidtgående tiltak mot forurersning vil dette vassdragsavsnittet
være tydelig påvirket. De foreslåtte reguleringer vil i stor
grad innvirke på andre brukerinteresser som knytter seg til
vassdraget- b[1denåværende og framtidige: Vi vil derfor chkke
tiira reduizsjonav varniferingai Ranaciva på strekningen mellom
Sterforshei og 1-,einforsen."
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Konsekvenser for reindriften. 


Reindriftsraporten komkluderer med følgende på s.48.

" 3.4.4 Sammendragfor Yord-flanautbygginga 


Ei eventuell utbygging.etter de framlagte planer vil medføre:

Tap av verdifullt beiteland i Stormdalen,Bjøllådalenog Raudvass-
dalen i forbindelsemed magasin og anlegg.

Innsnevringog sperring av flytte-, drivings- og trekkleierfor
rein i Raudvassdalen,Stormdalen og Bjøllådalen.

Redusert sperreeffektav Bjøllåga og Tespa. "

Videre nevnes tap av rein på grunn av usikker is på magasinene,
vanskeligearbeidsforholdi Stormdalen,behov for motorbåt der.
Forstyrrelseunder anleggstiden.

"Erikan slå fast at for den reindrift som idag drives i Dunderland
distrikt,vil dette føre til at de søndre deler uv distriktetblir
sterktredusert og langt vanskeligereå utnytte, spesiellti
anleggstida."

Konsekvenserfor jordbruket.


Dunderlandsdaien.


I den såkalte"jordbruksraporten"er det påvist at en rekke arealer
i Dunderlandsdalenvil få redusert planteproduksjonetter tøør-
legging av Tespa, Bjøllåga og Stormdalsåga.Endel steder kan det
bli aktuelltmed vanningsanlegg.

Jordbruksraportener dessuten ingen konsekvensanalyse,og det
kreves at dette gjøres for jordbruketsom næring.

Dessutenkreves det en utredning om eventuellefarer ved ras i
Stormdalen.Her går det vinterstidog på våren store ras som kan
skape store flodbølegr i magasinetmed derpåfølgendefarer for
skaderpå magasinet.

Røvassdalen.


Hovedkraftstasjonenfor Yord-Ranautbyggingen vil ligge øverst i
de bosatte deler av Røvassdalen.Det største problemet her vil være
fare for frostrøyk.Røvassdalener det kaldeste område i hele Rana,
og alleredeidag uten noen reguleringeri området er det flere
daget på vinteren med frostrøyk.Her er ikke gjort noen klima-
undersøkelser,man har bare overførtverdier fra Dunderlandsdalen.
Røvassågavil gå åpen hele vinteren, og her kreves derfor en
klimaundersøkelsemed utredning om omfanget av frostrøyk og eventuen
skaderpå avling, maskiner osv, som følge av dette.

KOTTLUSJOY:


Fiedbakgrunn i de vel dokumenterte verneverdier ,spesielt i Storm-
dalen, Tespdalen og Djøllådalen og den utvilsomme betydning disse
dalfører har for =tfjell-Svartisområdet, og med bakgrunn i de
dokumenterte negative konsekvenser utbygginga vil få for reindrift,
laksefisket i Ranaelva, forurcnsning i Ranaelva og for jordbruket
i Dunderlandsda]en og Røvassdalen, kan ikke en realisering av
Niord-T;anaprosjektet ak:;cutgres."
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I et høgfjel l- og bre område som Saltf jell - Svartisen er de
sk ogkledde fjelldal ene nelt sentral e for fu glelivet, både det
so m lever i skogomr ådene og det som først og fremst forbinde s
med snaufj ellet. For arter som over vintrer i fjellet er fjel l-
skogen en avgjøre nde livs betingel se. Av Saltfjell - Svarti sen
område ts fjelld aler er Stormdal en den desidert rikeste
angåend e plante produksj on, tett het av f ugl, unge produksj on og
anta ll. Likes å hva angår sjel dne og t ypiske naturtyper , samt
betydni ngen som referan seområde , viser Stormdale n seg so m den
mest vern everdige bjørkes koglokal itet for fugl i Saltfjell -
Svartisen området .

Storl ia, mell om utløp et av Tespa og Bj øllåga er også kjent som
et spesie lt rikt skogområ de, hvor blant annet dobb eltbekka sin
er funn et nekke nde.

OF mener at fo r fuleli vet m. nele dett e område t betrak tes
som én funk sjonell ennet, hvor torl ia binde r sammen/har som
utløper e de liøpro duktive bjørkeskoL ; enenede rst i Bj øllådale n,
nederst i l' esp dalenog som strek ker seg inn gjen nom Stor mdalen.

Denne enheten er etter NOF' s meninE; særde les vikt ig f or fugle livet,
ikke bare i skop artiene, men også for store områder oven for
skoggrensa .

De omsøkte inngrep i forbi ndelse med den påtenkte Nord- Rana
utby gingen reuresen terer en særdele s hardhen dt behan dling av
dette vi ktige området. Det påten kte regu leringsma gasin i Storm-
dalen vil demme ned det al t vesent lige av dalens pr oduktive
arealer, samtidi g som ri ngvirkni nger i f orm av ra s i de bratte
l iene, kli maforand ring og isolerin g av de små rests kogene
inners t i dale n vil gi tilnærm et total ødeleggin g av de verdier
en har her .

I tillegg vil masseuttak, veger, r iggområde r gripe sterkt i nn i
den delen av Stormdale n som li gger nede nfor den planlag te
dammen ved Skarp neset.

Etter NOF' s meni ng repre senterer også de inngrep som er t enkt
gj ort i Bj øllådale n betydel ig skade . Disse inngrepe ne vil i
tilf elle gri pe inn i den mest produkt ive del av Bjøll ådalen,
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samtidi6- som man i dette partiet fram til nå har hatt svært

lite forstyrring av viltet. cirn kjent går alle ferdselsårer

utenom denne del av Bjøllådalen.

Røvatnet i Røvassdalen har visse ornitologiske funksjoner som

må forventes å gå tapt ved en eventuell realisering av Nord-

Rana utbyg6ingen.

Etter NOF's mening utgjør Nord-Rana utbyggingen det desidert

mest skadelige inngrep av samtlige inngrep som er planlagt

Saltfjell Jirartisen utbygingen.

Bygd på ovenforstende frarär NOF på det sterkeste at det gis

konsesjon for Nord-Rana utbygingen.

Li

Rana Laksefiskerforening, uttalelse av 1.2.80:

II Vi viser til Deres brev av 3/1-80 hvor det framgår at De
er interessert i en uttalelse fra vår forening i for-
bindelse med en eventuell utbygging av"jaltfjell-Svartien.

Vi takker for enlednimjen til å legge fram vårt syn p,93

hvilke tiltak sum må iakts med hensyn til Ranaelva ved
en eventuell utbygging.

Vi skal ikke her kom:ne inn på utbygningsplanene i detalj,
b,2re si3 fast at kunsekven5ene ved en eventuell utbygging
er store både med hensyn til forhuldene for vilt og for
fisk.
Vi viser i den forbindelse til utredningen fre Direktoratet
for vilt og ferskvennsfi5k.
Vi mener at idag m det legges andre kriterier til grunn
når man snakker om en optimal utbyggin:3 av et vessdrsg.
Hittil har det vel i elt for mange tilfelle dessverre vært
ensbetydende med en total utnyttelse av utbyc,gbar •energi
i vassdragene uten å ta hensyn til å bevure andre ressurser.

Man må akseptere at de tiltak som må gjøres for å bevare
et lakseførende vassdrag (f.eks. en garantert Minste-
vannføring  ikke må sees på som så og så mange tapte
k.w.h., men må betraktes som en del av kostnadene ved en
utbygging av vassdr,3get. Med andre ord terskelen for en
optimL1 utnyttelse av vessdraget må flyttes noe.-

Dette synounktet er grunnlaget for de krav som Rana
Leksefiskerforening mener må iaktas for W;Innelvas ved-
kommande ved en eventuell utbygging av Saltfjell - Svartisen.
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Når det gjelder konsekvensen i forbindelse med utbyggingen
viser vi til utredni.nrjen fre Direktoratet for vilt ug fnrsk-
vannsfisk. De tiltak scm vi kommer til å foreslå her, er
tiltak som ikke er konkretisert i enalyuen, og som vi mener ,
ut fre de erferinger v:)re medlemmer Har som lokalkjente
med qeneelve, må iverksettns fnr et elva kan bevares som
lakseelv.

Først vil v rjerne presisern verdien av å bevere

Ranaelva som lakseelv.

Av utredningen fra Direktoratet ,for vilt og ferskvannsfisk
går det fram at Raneelva er i ferd med å bli en god lakse-
elv i landsmålestokk.

Dette er selvfølgelig en god grunn, men en mye viktigere
grunn- til å hevare elva som lekseelv, er den lette til-
gjengelighet for folket som bor i Rana. og de spesielt
rimelige fiskeknrt som gjør et Ranaelva har en uvurdelig
verdi i rekreesjonsmeseig betjdning. Dette er en verdi sem
vil få større og større betydning i framtida.

Vi skal så komme inn på de tiltak som vi mener iverksettes
ved en eventuell utbjgging ce vil da dele dette i to
hovedevsnitt.

I. Tiltak i forbindelse med lakseoppgangen og fisket.

II.Tiltak i forbindelse med oopvekst mulighetane for
lake- og sjoorretyngel.

I tidsrummet 1/6 - 1/9 skal minimumsvennføringen over
Reinfossen dam og gjennom Reinfossen kraftverk samlet være
35-40 m3/sek.

Kommenter. 


Bakgrunnen for evennevnte licjger i vår erfaring med nå-
vreelde menovrinceereelement for Peinfosedemmen som bl.annet
eier et minimumsvennfer_ingen ever :eiefossen i tidsrommet
20. mai - 15. september skal vare 20 m3/sek. uansett be-;
lateenj_rgen på Rei.nfossen kraftverk.
Dette er tilstrekkelig når kraftverket kjøres for fullt,

med en tilleggsvannføring på ca. 18 m3/sek.
Dersom ikke kraftverket i Heinfossen kjøres og altså den totale
vassfor-ing nedenfor Reinfossen kun er 20 m3/sek., fører dette
til umulige ferhold for utovelse ev fiske samtidig som den
lave vannfuringen venskelig "trekker" laks opp mot elve-
munningen.

Vi er ikke kler over om utbygningsplanene forutsetter at
Renfossen kraftverk fortsatt skal være i drift etter ut-
byggingen.

Vår mening er et dette kraftverket b'ørrustes opp og moderniseres
slik at noe av den minstevennforingen SOP Vi mencr mflivære
tilstede nedenfor Re±nfussen kan utnyttes i kraftverket.
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Minimumsvannfaringen i Renaelve ovenfor Reinfossen i tiden
1/6 - 1/9 hbr vi lite erferingsbakgrunn til å uttLle oss
hv3 angår forholdene ved utz.velsen av fiske.
Vi vil her vise til det som framgår av bl.a. utredningen
fra Direktoretet far vilt- oc ferskvannsfisk hvor det bl.
annet framgr at reduksjanen i normalvassføringen er over

Av rapporten t4l høyesterettsadvokat Bryn fremgr det at
den minskede vassfnringen til tider vil kunne føre til at
elven ikk2 vil danne neturlig gjerde for beitedyr.

Dette vil etter vårt skjønn bety at forholdene for lakse-
opruang og utrIvelse av fiske vil være umulige.

Dette for!lold bør etter vår mening drøftes nmrmere med
Direktoratet fc,r vilt og ferskvennsfisk. Samtidig bør
det vurderes nm terskelbygging i vassdraget er heldig
for lakseoppgangen.

periooer under hovedoppgangen av laks (1/7-31/6) må
vannføringen over Reinfossen dam økes (f.eks. en dag hver
uke) for å stimulere lakseoppgangen. Dette må kombineres
ved at Langvatn kraftverk på Ytteren stoppes i samme periode.
På den måten vil den laksen som trekkes til den langt
kraftigere strømmen fra kraftverket og blir stående der gå
ut og finne strømmen fra Ranaelva.

Kommentar. 


Df:t viser seg idag at når kraftverket på Ytteren r_jr cg
vennføringen i Raneelva er liten vil en stor del ev leksen
trekke opp i stremmen fra kraftverket og bli stående der
inntil det skjar 2n forandring i vennfnringen.

Dette problomet vil etter v5r mening bli forsterket ved en
eventuell utnygging. fordi mesteparten av de ni=33.[:e
flomtoppene i elva hlir borte.

Problemet vil enklest ou hilligst løses slik vi hr skissert
ovenfor.

Eventualle justeringer av eksisterende laksetrapper for
å tilpasse disse til de nye vannfwringsforhold.

Krav til minimumsv2nnføring i tidsrommet 1/9-1/6.

Denne minstevannføring mener vi må være 6 m3/sek. så langt
opp i vessdraget som mulig. Med andre ord må denne minste-
vannføring gjelde fra Bjøllånes.
Minstevannsføringen nedenfor Reinfosser i dette tidsrommet
mener vi må være slik den er idag i tidsrommet 15. sept.
- 20-mei, med andre ord 10 m3/sek.

Den reduksjonen i produksjonsareal man vil få i vassdraget
etter en eventuell utbygging må søkes kompensert ved at
regulanten pålegges å øke utsettinyen av utvandringsferdig
smelt.

Denne smolten må produseres av stamlaks fra Ranaelva og ikke
importeres fra endre laksestammer.
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Forurens:;_misprobleme+. 


På grunn a\, den redusel-t vannforingen i vassdraget, og
særlig på grunn av at flomtoppene på vren og sommeren
faller bort og derved den selvrensende effekt forsvinner
må forurensingsgraden av va(sdraget undersøkes nøye (NIVt).
Dette forutset:ss utfort fz.r.konsesjonsbehandlingen. •

Eventuelle tiltak for å 4-å forurensingsgraden ned på et
akseptebelt nitA må iverksettes fr reguleringen.

Vi viser forøvrig til utredningen fra Direktor2tet for
Vilt og Ferskvennsfi3k.“

LI

Saltdal Jeger- og Fiskerforening uttaler i brev av 14.8.81 at Nord-Ranaut-

byggingenvil medføre inngrep i den frodige Stormdalen og i nedre del av

Bjøllådalen. Den vil også få betydning for den tidligere sterkt utbygde

Ranaelva. Av hensyn til fisk, storvilt og småvilt går foreningen i mot

at det gis konsesjon for Nord-Rana-utbyggingen, Saltdalutbyggingen og Beiar-

utbyggingen, og ber om at de blir vurdert med henblikk på varig vern.

Søndre Nordland Fylkeslag  av Norges Jeger- og Fiskerforbund uttaler i

brev av 29. oktober 1981 følgende:

NORD-RANAUTBYGGINGEN.
Vi er Kjent med Stormdalens usedvanlige gode planteprod-

uksjon. Den store verdi Stormdalen derigjennom har for
viltproduksjonen, ogsa for store tilgrensende fjellom-
råder, er udiskutabel. Dette gjelder ikke minst for elg
der store deler av Stormdalen med sidedaler og nedre de-
ler av Tespdalen og Bjøllådalen utgjør det viktigste pro-
duksjonsområdet for elg i hele Saltfjellet. Disse dalfører
er sammen med Blakkådalen trekkveiene mellom det beste
produksjonsområde og det beste overvintringsomradet i
Saltfjellet. Også for småvilt er omrddet produktivt.

Stormdalsåga, Tespa og Bjøllåga er mye benyttede inn-
landsfiske-elver. Særlig gjelder dette Stormdalsåga som
har en fin ørretbestand godt tilpasset næringsgrunnlaget.

For Ranaelvas muligheter som lakselv har disse tre nevnte
elver avgjørende betydning. Føres disse vestover vil 42
km. av elvas totale 55 km. lakseførende strekning miste
det meste av produksjonsmulighetene.Restvannføringenvil
bli for liten.
Det fiskes idag ca. 3 tonn laksefisk. Med full utnyttelseav elvas øvre deler vil det årlig utbytte kunne økes til
minst 10 tonn. Med andelen som taes i sjøen vil det totale
utbytte fra elvas produksjon da kunne ligge på ca. 100 tonn
til en førstehåndsverdi på ca. 3 mill.kr. pr. år.
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Arbeidsutvalget for viltnemnda i Nordland har i møte 6. og 7. mai 1981

uttalt bl.a.

Stormdalen Tespdalen T - Storlia Bjøllådalen. 


Dette er det viktigste kalvingsområde, oppvekstområde og

sommer- og høstområde for Saltfjellet's elgbestand. Da

elgen trekker mye mellom forskjellige områder til for-

skjelliger-stider, har produksjonen i disse dalfører betyd-

ning for elgbestanden også i andre kommuner, spesielt Beiarn

og Saltdal. Senhøstes forlater en god del elg området og

dalførene brukes da som trekkveger. Mye elg trekker nord-

over mot Beiardalen og en del sørover mot midtre deler

av Dunderlandsdalen.

Også for småviltet er området meget viktig. Bjøllådalen

er det beste helårsområdet for lirype.

Det søkes om å bygge en stor dam i Stormdalen som vil sette

den rikeste delen av Saltfjellet's mest produktive dal under

vann. Betydelige inngrep vil ellers finne sted, særlig i

Bjøllådalen. Dette området som DVF hevder har størst vilt-

biologisk verneverdi av samtlige områder som berøres av de

planlagte utbygginger i Vefsna, Kobbelv og Saltfjell/Svart-

isen, blir dermed sterkt innskrenket. Alle inngrep reduserer

kvaliteten betydelig på de gjenværende viltbiotoper og

tillegg stenges flere viktige trekkveier som forbinder nord-

og sørsiden av Saltfjellet.

I denne forbindelse må også de planlagte inngrep i øvre del

av Røvassdalen sies å være svært uheldig for elgen. Den kan

vanskelig bruke dalen etter en eventuell gjennomføring av

Nord-Ranaprosjektet.

Når det gjelder de store konsekvenser for viltet som her

er omtalt må dette også sees i sammenheng med de meget

omfattende vassdragsreguleringer som tidligere er gjennom-

ført i Rana og som har redusert beiteområdene og produksjons-

mulighetene betydelig. Over 50.000 da produktive beiteområder

er allerede neddemt. I tillegg har veier, kraftlinjer, over-

foringer og diverse andre tekniske inngrep tatt store areal

og ellers va'rt til forskjellig hinder og skade for viltet.
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Fellesmøtet for viltnemndene i Nordland går derfor, både ut

fra viltbiologiske og rekreasjonsmessige kriterier, sterkt imot

hele Nord-Rana utbyggingen, Møtet går videre imot Beiarn-

utbyggingen av hensyn til den store elgbestanden langs elva

om vinteren. Reguleringen av Kjemåvatn og overføringer fra

Dypendalen kan fellesmøtet heller ikke godta.4

4

Kåre Storrødvann peker i brev av februar 1982 på muligheten av å bygge

en anleggsveg opp gjennom Blakkådalen til Beiarn for på den måten å få

en helårsveg fra Mo i Rana til Beiarn. Denne skulle også være en bedre

helårsveg enn den over Saltfjellet.

Nordland Venstre uttaler i brev av 9.8.81 bl.a.:

a) Nord-Rana-utbyggingen.

Dette prosjektet medfører at 7.200 dekar svært
produktive arealer i Stormdalen neddemmes, og at
det blir foretatt store inngrep i Bjøllådalen.
Dette er områdei- m2d den største betydning både
for plante- og dyreliv, reindrift, jakt, innlands-
fiske og friluftsliv. I området er det også flere
høgprioriterte kuturminner. Utbyggingen vil også
føre til at store deler av den lakseførende Rana-
elva får sterkt redusert vannføring og økt tilgroing,
mens utslippet i Røvassdalen kan føre til store
problemer for jordbruket bå'de sommer og vinter.

Nordland  Venstre må dc?rfor 2.g.a.  de store verne-
verdiene i området manc uheldige konsekvensene
sterkt fra.rå aL konSeSjon bilr5ith for dette dro-
slekteL L ou  vil Stedet OreSlå aL store deler av
omrciet blir variq vornelk.it

ti

Om konsesjonsbetingelsene uttales:

Nardland VEfltte vil komme tilbake til nærmere spesificerte
kom.;esjonsbtinerl'er når uttalelsen fra de berørte kor~ner
foreligtjr. YirL vil L:nkome tilbke til spørsml 01
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Di rektoratet for statskraftverkene har i brev av 27. 02. 84 under-
rettet Vassd ragsdirektoratet om at det hydrologiske grunnlags-
materialet er revidert. Nord- Ranautbyggingens produ ksjonsgrunnlag
er redusert med 5%. Brevet lyder slik:

Somnevnt
fr re visjonav

vår plan av
fullførtut

vårt brev av 16. 11. 83arbeidesdet med en
de hydrologiskedata som ligge rtil grunn for
desember1977. Dette arbeidetventes å være
på sommeren1984.

Vl har Laidlertidpå det nåværendestadiumnokså gode
indisierpå hvordandet revidert ehydrologiskegrunnlaget
vil bli, og finnerdet derfor riktigå informereom dette
før Hovedstyretsbehandlingav søknaden.

Saltfjell- Svartisområdeter relativtgod t dekket av
vannmerkermed langob servasjonsserienår det gjelderde
st orevassdragene. For de mindredelfelten ederimotvar
det inntilh enimotsluttenav 1960-årenefå eller in gen
observasjon er.Det vil si at man hadde gode data for den
to taleavrenningenfra de storenedbørfelt ene,men
manglet kunnskapom hv ordandenne fordelteseg innende
enkeltefelt ene. I sarliggrad mangletobservasjoner fra
høytliggendenedbørfelter.

Da Statskraftverkeneforberedtesin planle ggingi området
ble det derf oroppretteten rekkevannmerkeri de øvr e
deler av vassdragene.Da planen skulleferdigstilles
haddedisse nye vannmerkeneen observasjonstidpå 5-6 år.

Somkjent er begrepet"normalti lsig"eller "midlereårs
tilsig" knyttettil en bestemtob servasjonsperiode,her
1930- 60. For å beregneet slikt t all for disse nye vann-
merkene, ble de observertevannf øringenesammenlignetmed
samtidigevannføringerved et el drevannmerkefor å kunne
rekonstruerevannførin gsdataenefor perioden1930- 60ved
de nye vannmerkene. Beregningsmåtener beskreveti ut red-
ning S-83.

Det vannmerketsom ble brukt til denne sammenligningen
var VM 720, Skarsvatn i Lakselva. Her er det nå oppdaget
en profilfor andringsom har medført feilobservasjon er,
også i denne sammenligningsperioden,slik at de bereg nede
vannføringsserienefor de nye van nmerkenehar fått for
høye verdier.

Vannføringsmålingi en elv utføressom kjent ved at man
daglig (ellerkontinuerlig)måler vannstan denet sted i
elva der man på forhåndhar målt seg fram til en rela sjon
mellomvanns tandog vannføring(vannføringskurve) .Denne
relasjonene r bare riktigdersomelvas bunngeometri
holder seg uforandretved vannmerketsbestemmendepro fil.



dette tilfellet er utløpsosen ved Skarsvatn vannmerkets
bestemmende profil. Her har elva i slutten av 1960-årene
gravd seg litt ned 1.bunnen, sannsynligvis over en lengre
periode. Rndringen i vannstand har vært så liten at ingen
merket det eller reagerte på det. Det var først etter en
grundig analyse 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 observa-
sjonsserier, bedre isreduksjoner, bedre kjennskap til
breenes nettobalanse etc.

I hovedtrekk vil det nye hydrologiske grunnlaget vise
større avrenning fra de lavereliggende felter og mindre
fra høyfjellsfeltene. Endringene er størst for de sen-
trale delene av Saltfjellet og minst for de vestlige
delene av planområdet. Dette medfører mindre produksjon
de planlagte kraftverk og større restvannføringer i de
nedenforliggende elvestrekninger. Av nedenforstående
tabell framgår at endringene er størst for Beiarn- og
Saltdalsutbyggingen. Det må presiseres at dette er fore-
løbige tall, et endelig og fullstendig datasett vil først
kunne beregnes når det nye hydrologiske grunnlaget er
ferdigbehandlet.

Reduksjon Produksjon i GWh Red.
tilløp Oppr. Nytt i %

grunnlag grunnlag

Stor-Glomfjord 3 1326 1270 4
Beiarn 19 452 370 18
Saltdal 17 577 480 17
Nord-Rana 4 1049 1000 5
Melfjord 3 692 680 2

Sum Svartisen




4096 3800 7

Tilsvarende får endringene virkning på prosjektenes øko-
nomi, her uttrykt ved rentabilitet (foreløpige tall):




Opprinnelig Ny




Stor-Glomfjord 14,0 % 13,5 %
Beiarn 17,5 % 14,5 %
Saltdal 14,5 % 12,0 %
Nord-Rana 14,5 % 14,0 %

Melfjord 11,0 % 11,0 %
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Kravet til rentabilitet ut fra lønnsomhetsbetraktninger
er 7,5 %. Det er derfor klart at selv om rentabiliteten
for f.eks. Saltdal-prosjektet går ned fra 14,5 % til 12
%, er det fortsatt et økonomisk gunstig prosjekt. Det er
heller ingen prosjektdeler som blir ulønnsomme på grunn
av endringen i det hydrologiske grunnlaget.

Ingen av dimensjonene (reguleringsgrenser, installasjoner
etc.) som har betydning for behandling av søknaden vil
bli endret.

Vi vil komme tilbake med de endelige tall så snart disse
foreligger, men vi venter ikke at de vil avvike vesentlig
fra den som her er presentert»

Direktoratet for statskraftverk ene har i brev av 05.06.84 kommen-

tert de innkomne uttalelser for s5 vidt angår Melfjord-, Nord-Rana-

og Saltdalutbyggingen. Nedenfor siteres det som angår Nord-Rana-
utbyggingen:

2 NORD-RANAUTBYGGINGEN

Kostnader


I vår plan av desember 1977 har vi oppgitt kostnadene til
843 mill kr ref. prisnivå pr 3. kvartal 1976. Heri var
medregnet 10% kalkulasjonsrente som utgjorde 161 mill. kr.

Vårt siste overslag baserer seg på prisnivå pr 01.01.83.
Her er kostnadene eksklusiv renter beregnet til 1548 mill
kr. Inklusiv 7% kalkulasjonsrente er kostnadene beregnet
til 1841 mill kr. Dette tilsvarer en midlere årlig pris-
stigning på ca. 12 %. Dette beløp brukes ved verdi-
vurderinger. Det må ikke forveksles med budsjett-tall,
som tillegges en nominell rentebelastning etter regler
bestemt av Stortinget, for 1984 12,5 %.

Hvdroloqi. Produksjon. Rentabilitet


Som beskrevet i vårt brev av 27.02.84 er det hydrologiske
grunnlag endret i forhold til vår plan av desember 1977.
Dette medfører at egenproduksjonen ved Nord-Rana blir:

Stormdalen kraftverk
Røvatn kraftverk
økninq i Lanqvatn/Reinforsen
Sum Nord-Rana

103 Gwh
881 Gwh
16 Gwh

1000 Gwh
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Fastkraftøkningen pga. Nord-Ranautbyggingen er beregnet
til 854 Gwh.



Basert på vårt siste overslag og en energiverdi på 27
øre/kwh fastkraft,blir rentabiliteten14% (forutsatt
idriftsettelsemot midten av 1990-årene).

FlomkraftverkBjøllåga/Tespa

Som et alternativtil den omsøkteNord-Ranautbyggingen,
kan det bygges et kraftverksom utnytterde omsøktened-
børfeltenei Bjøllågaog Tespa i fallet ned til Ranaelva
ved Bjøllånes. midlere brutto fallhøydeblir 295 m og
midlere års produksjoner beregnettil 475 Gwh. Maga-
sinet blir identiskmed det omsøkte inntaksmagasineti
Bjøllågaog vil utgjøre ca 0,3 % av tilsiget. Kostnadene
er beregnet til 635 mill kr uten renter og til 770 mill
kr inkl. 7% rente.

På grunn av den ekstremt lave magaSinprosentener vi
usikre på hvor mye denne kraftener verd, og i hvilken
grad hele produksjonener salgbar,men vi antar at kraft-
verket har en rentabilitetpå 12-14 %.

På grunn av de topografiskeforholdkan Stormdalsågaikke
tas med i dette kraftverket,og siden det ikke er andre
magasinmuligheterenn det omsøkteStormsjø,ser vi ingen
realistiskealternativeutbyggingsmåterfor dette vass-
draget.

Inntak på 2 nivåer i Stormsjø

Rana kommune har krevet at det skal bygges et inntakpå
et høyere nivå i Stormsjøslik at det kan tappesvann fra
nærmere overflatennår magasineter fyllt. Derved oppnås
lavere temperaturi driftsvannetom vinterenog høyereom
sommeren (dersomøvre inntak kan brukes).

Det er teknisk mulig å utføre et slikt inntak,og vi har
beregnet kostnadentil ca 5 mill kr. Men vi tror virk-
ningen på temperatureni vannet blir svært beskjedenog
at den ikke står i forhold til kostnadene.

Røvatn kraftverkmed utløp i Lanqvatnet 


Røvassdalen grunneierlag ber om at et slikt alternativ
blir vurdert med tanke på frostrøykproblemene om vinteren.

Dersom Røvatn kraftverk skal ha utløp i Langvatnet, må
kraftstasjonen legges på sørsida av Røvassåga. Av hensyn
til vassføringen i Røvassåga om sommeren, måtte man også
anordne et utløp nær Storrøvatnet. Total forlengelse av
tunnelsystemet ville bli ca 9 km og det måtte etableres
et tverrslag med masseuttak mer Røfsholm.

Brutto fallhøyde ville øke med 3 m, men pga. økt falltap
ved lengre driftstunnelville produksjonsøkningenbli
ubetydelig.
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Bru ved Bløllånes. VelutløsningRødfjell


Statskraftverkenehar etter nmrmerevurderingkommet til
at anleggsveientil Bjøllådaleni sin helhet bør gå på
vestsiden av Bjøllåga. Derved kan man finneen trasesom
tilfredsstillerRana kommuneskrav om bru Storvoll-
Bjøllånes. Derimot kan denne veien ikke benyttes i for-
bindelse med veiutløsningfor gårdenRødfjell.

Stormslø. Båtferdsel


Statskraftverkenekan etter nmrmere avtale anordne opp-
trekksplass for båter i området ved Stormsjødammen. Men
vi kan ikke påta oss fremtidigdrift av denna eller av en
evt. båtrute på Stormsjømagasinet.

Bredek ciård

Statskraftverkenevil vmre åpne for nmr kontakt med Rana
Museum under planleggingog utførelseav anleggetmed
tanke på at de negativevirkningerfor gården blir minst
mulig.

Tilskudd til div. forsamlingshus 


Statskraftverkenevil følge vanlig praksis og yte de til-
skudd til forsamlingshussom blir pålagt av departementet:

Statskraftverkene har senere i brev av 21.06.84 korrigert
produksjonstallene for et flomkraftverk ved Bjøllånes, slik
at disse nå skal være ca 400 Gwh i et middel år og ca 320
Gwh/år som fastkraft.
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En foreløpig beregning viser at et slikt kraftverk vil kunne bygges
for ca 770 mill kr (pr. 01.01.83) og vil kunne produsere ca 400 Gwh
et middels år og ca 320 Gwh/år som fastkraft. Magasinet er fore-

slått identisk med det omsøkte inntaksmagasinet i Bjøllåga. Prisen
på slik flamkraft er imidlertid usikker, og en har foreløpig antatt
at kraftverket kan gi en rentabilitet på 12-14%. Stormdalsåga vil
ikke kunne utnyttes i forbindelse med et slikt kraftverk. Da det
ikke finnes andre magasinmuligheter enn det omsøkte Stormsjø, vil
Stormdalsåga vanskelig kunne bygges ut alene.

Det nå omsøkte prosjekt utnytter sidevassdragene i de nordlige
deler av Ranavassdraget, hvor det ikke har vært noe kraftanlegg før.

Den regulerings- og utbyggingsplan som søknaden omfatter, er et
resultat av en samlet planlegging av kraftressursene i Saltfjell/
Svartisområdet i samsvar med Stortingets forutsetning under behand-
lingen av Verneplan I i 1973.Nord-Rana-prosjekteter ett av fem
prcsjekter som den samlede planlegging omfatter. Hovedstyret frem-
mer nå separate innstillinger om hvert prosjekt. Disse er sett i
sammenheng i den samlede vurdering som Hovedstyret gir i vedlagte
uttalelse om det verneplanforslaget for Saltfjell/Svartisområdet
som Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet.

Planleggingen av Saltfjell/Svartisprosjektet har pågått siden 1973
i vesentlig grad parallelt med utarbeidelsen av en areal- og
ressursdisponeringsplan ved Saltfjell/Svartisutvalget oppnevnt som
en samarbeidsnemnd i henhold til Bygningslovens S 18 nr 2 etter
initiativ fra kommunenei Saltenregionen.

Plan og søknad


Nord-Ranaprosjektet omfatter samlet utbygging og regulering av
Bjøllåga, Tespa, Stormdalsåga og Røvassåga, som alle er sidevass-
drag til Ranaelva.

Det er planlagt følgende magasiner:

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

354
1

93 395 18 320
38 465 13 440

Stormsjø 302
Innt. mag. Byellåga 427

Det søkes videre om tillatelse til følgende overføringer:
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Midlere avløp

Feltets navn

Ca. inn
takskote Areal

m.o.h. kin2 m-3/sek mill m-/år




13,31

0,18
5,58
2,12
0,18

419,5

5,8
175,9

66,7
5,8

Bjollåga
Storbekken
Tespa

Kvitvasselva
Bredekåga

427
470
470
470
470

341.4
4.6
96.0
28.3
2.8

Sum Stormdalen
kraftverk




473.1 21,37 673,7

Stormdalsåga 302 225-0 15,06 474,6
Røvassåga 400 31.7 2,80 88,2
ø. Tverråga 400 5.2 0,41 12,8
N. Tverråga 400 1.6 0,15 4,6

Sum Røvatn
kraftverk




736 .6 39,79 1253,9

Stormdalen kraftverk utnytter 93 m fallhøyde mellom inntaksmagasin-
et i Bjøllåga og den kunstige sjøen i Stormdalen kalt Stormsjø.
Røvatn kraftverk utnytter 322 m fallhøyde mellom Stormsjø og Store
Røvatn i Røvassdalen. Den midlere energiekvivalenten (kwh/m3) er
ca 0,221 og 0,732 for henholdsvis Stormdalen og Røvatn kraftverk.

Overføringen av vatn til Stormdalen kraftverk skjer gjennom en tun-
nel fra magasinet i Bjøllåga, som ligger nord-øst for den planlagte
Stormsjø. Samlet lengde på tunnelen blir ca 9720 m, med et tverr-

snitt på ca 35 m2. Underveis tas Bredekåga, Kvitvasselv og Tespa
inn via sjakter med lengder på 40-60 m. Storbekken tas inn via en
450 m lang grentunnel. Disse elver har i dag avløp sydover mot
Bjøllånes. Stormdalen kraftverk er en kombinasjon av en overfør-
ingstunnel og et kraftverk. På grunn av fallforholdene i tunnelen
har det vist seg lønnsomt å bygge en kraftstasjon med forbitapp-
ingsanordning i tunnelen. Tunnelens primære oppgave er ellers å
overføre vatn til Stormsjø og derfra videre til Røvatn kraftverk.
Totalt overføres avløpet fra ca 473,1 km2 nedbørfelt med et mid-
lere årlig avløp på ca 674 mil1 m3. Overført vassmengde gjennom
tunnelen er ca 509 mill m3. Stormdalen kraftverk får en instal-
lasjon på 40 MW, og middelproduksjonen er beregnet til ca 103 Gwh/
år. Inntaksmagasinet i Bjøllåga er på ca 1 mill m3.

Røvatn kraftverk er plassert i fjell nord for Store Røvatn. Til-
løpstunnelen fra Stormsjø blir ca 17,6 km lang og får et tverrsnitt
på ca 45 m2. Avløpstunnelen blir ca 900 m lang med et tverr-
snitt på ca 45 m2. Fra utløpet til Røvassågas samløp med Blakk-
åga må elvefaret renskes opp og rettes ut ved hjelp av en kanal.
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Tilløpstunnelen drives fra tre steder fra stasjonen, fra et
tverrslag i øvre Røvassdalen og fra inntaksområdet i Stormdalen.
På tilløpstunnelen vil det bli tatt inn tre bekker, alle i øvre Rø-
vassdalen, idet Røvassåga, øvre og nedre Tverråga tas inn via korte
sjakter med minstetverrsnitt. Totalt vil Røvatn kraftverk utnytte
avløpet fra et nedbørfelt på 736,6 km2 med et årlig middelavløp
på ca 1254 mill m3. I denne sum er da også inkludert det avløp
som føres fra Bjøllåga mv. til Stormsjø. Røvatn kraftverk er plan-
lagt med en installasjon på 200 MW, fordelt på 2 aggregater, ett på
70 MW og ett på 130 MW, og middelproduksjonen er beregnet til ca
881 Gwh pr år. Kraftverket har en magasinprosent på ca 28. Nord-
Ranaprosjektet vil også som nevnt medføre en midlere økning i pro-
duksjonen i Langvatn og Reinforsen kraftverker på ca 16 Gwh/år.
9/kningeni fastkraftproduksjonen i det samkjørende system er bereg-
net til ca 854 Gwh/år ved utbygging av Nord-Ranaprosjektet. An-
leggskostnadene pr 01.01.83 er beregnet til 1841 mill kr inklusive
7% renter. Anleggets nye rentabilitet er beregnet til 14%, mens
kravet er minimum 7,5 %. Hovedstyret vil betegne det som et meget
godt rentabelt anlegg.

Etter at søknaden ble lagt fram har det vist seg nødvendig å redu-
sere de beregnede avløp fra de utnyttede nedbørfelter, jfr. Stats-
kraftverkenes brev av 27.02.84. Det er de reduserte avløp og den
reduserte produksjonen mv. som Hovedstyret har angitt ovenfor, og
som også vil ligge til grunn for Hovedstyrets innstilling. Den
samlede reduksjon for Nord-Ranaprosjektet utgjør ca 4%, mens mid-
delproduksjonen går ned ca 4,7 % i forhold til søknadens produk-
sjonstall.

I Røvassdalen, i nedre del av Ranaelva, samt et elveparti ved Dun-
derland stasjon, er fallrettighetene i privat eie, forøvrig eier
staten fallrettighetene i de elvestrekninger som berøres.

Skader, ulemper og fordeler 

Magasinområdene


Inntaksmagasinet i Bjøllåga

Magasinet dannes ved at det bygges en steinfyllingsdam i Bjøllåga
ca 2 km nedenfor samløpet med Raufjellelva. Elva demmes opp 38 m
til HRV k. 465, og reguleres mellom denne høyde og LRV k. 440. Det
neddemmes ved dette ca 300 dekar, og magasinet vil få en lengde på
ca 1,5 km. Da magasinet er meget lite i forhold til tilsiget, vil
vasstanden stadig pendle, men i sommerhalvåret vil den for det
meste være relativt høy. Arealet består av myr og spredt bjerke-
skog. Bjøllåga blir tørrlagt umiddelbart nedenfor dammen, men det
er fra fiskerisakkyndige opplyst at det ikke vil bli ødelagt noen
fiskeplasser i elva, pga. stor grad av utilgjengelighet. Det kan
bli skader på produksjonsområdene for fisken i elva nedenfor.
Magasinet vil heller ikke demme ned arealer av særlig stor verdi
for viltet i Bjøllådalen totalt sett. Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk har konkludert med at dersom en ser Bjøllådalen
under ett, må skadevirkningene av inntaksmagasinet vurderes som
ubetydelige. Magasinet kan ha positiv verdi for ender og vadere.
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Virkningen på viltet av redusert vassføring nedenfor magasinet er
totalt sett ubetydelig. DVF er mer opptatt av de skader anleggs-
vegen opp til magasinet (8,5 km) kan medføre for dyrelivet i vegens
nærområder. Disse arealer er viktige sommer- og vinterbeite for
elg og vinterbeite for lirype. Elgen bruker også området i nedre
Bjøllådalen til kalveplass og trekkveg mellom Bjøllådalen og
Dunderlandsdalen. Tidligere islegging av elva pga. redusert vass-
føring kan lette elgens kryssing i forbindelse med trekket. Maga-

sinet ligger i et område som har liten fotturist-trafikk pga.
vanskelig terreng. Turistruten opp til Bjøllådalen går opp Tesp-
dalen og over i Bjøllådalen ved Lappflytterskaret. Magasinet blir
ikke synlig fra denne ruten.

Bjøllådalen er botanisk spesielt interessant med en variert og rik
flora. Det neddemte magasinområdet inneholder ikke særlige inter-
esser som ikke finnes i den umiddelbare nærhet. Spesielle amråder
som f.eks. Krukkimyra, blir ikke berørt av anlegget.

Det neddewte arealet (ca 300 dekar) i Bjøllådalen har et meget bra
reinbeite. Dette gjelder også for arealene langs den planlagte an-
leggsvegen. De beiter som går direkte tapt, er i første rekke vår-
og høstbeiter. Tørrlegging av elva nedenfor magasinet kan medføre
at elvas virkning som selvgjerde opphører. Det er også vist til at
magasinet og de øvrige inngrep i Bjøllådalen i stor grad vil sperre
og skape problemer for flytting, driving og trekk av rein gjennom
dalen. Hovedstyret vil peke på at på det kart som var vedlagt

reindriftsrapporten (s-158), synes det å framgå at det vesentligste
av flyttingen samt trekk og driveleiene går nord og øst for det
planlagte magasinet.

Magasinet i Stormdalen, kalt Stormsjø


Magasinet dannes ved at det bygges en ca 100 m høy fyllingsdam ved
Skarpnesen i Stormdalen, med HRV k. 395 og LRV k. 320. Reguler-
ingshøyden blir da 75 m. Magasinvolumet blir på ca 354 mill m3,
hvilket tilsvarer ca 28% av tilløpet (magasinprosent 28). Magasin-
et er inntaksmagasin for Røvatn kraftverk, og det eneste reguler-
ingsmagasin i Nord-Ranautbyggingen. Stormsjømagasinet vil demme

ned et areal på ca 7,2 km2 (7200 dekar) som strekker seg fra dam-
stedet ved Skarpnesen til noe ovenfor samløpet mellom Store og
Lille Stormdalsåga.

Stormdalen er frodig med rik vegetasjon, og ca 1000 dekar av det
neddemte areal kan karakteriseres som dyrkbart. Dalen er flat, og
interessene ligger stort sett nede i dalbunnen. Dette medfører at
skadene vil inntreffe allerede ved en liten oppdemming, og i grove
trekk kan derfor sies at skadevirkningene i Stormdalen blir de sam-
me enten man demmer opp lite eller mye. Vasstanden i magasinet vil
stort sett være jevnt synkende utover vinteren, relativt rask opp-
fylling i vårflommen og vasstand nær HRV resten av sommerhalvåret.

Pga. den lave magasinprosenten må man i sommerhalvåret regne med
hyppige mindre vasstandspendlinger.

Ved en oppdemming i Stormdalen vil det bli bølgeerosjon fra LRV og
opptil I m over HRV. Det vil kunne foregå små utglidninger langs
strandkanten, og det er også fare for steinsprang i magasinet, men
neppe større steinskred. Etter at finmaterialet er vasket ut vil
forholdene stabilisere seg. Store snøskred vil kunne gå ned i
magasinet, men det forventes ikke skader pga. dette.
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Som det framgår av det ovennevnte vil en oppdemming av Stormdalen

påvirke mange interesser og medføre store ulemper.

Vegen opp til magasinområdet og anleggsområdet vil også komme i
konflikt med Granneset skogreservat, som omfatter landets nord-
ligste, sammenhengende, naturlige granforekomst. Det er også ut-
trykt frykt for skadelig forstyrrelse for vilt og reinen pga. bruk-
en av vegen.

Elvestrekningene 


Stormdalsåga nedenfor dammen 


Stormdalsåga blir fraført et felt på ca 225 km2 med midlere vass-
føring ca 15 m3/s (475 mill m3 pr år). Utenom flomperiodene
vil elva bli tørrlagt på den øverste del nedenfor dammen, og ved
samløp med Ranaelva vil vassføringen etter regulering bli ca 3% av
naturlig. Skadevirkningene ved redusert vassføring i. elva vil være
skadelig for oterbestanden i området, ellers regnes skadevirkning-
ene å bli små. Pga. liten vassføring og derved tidligere is1egging
kan elgen lettere forflytte seg i området om vinteren.

Ellers er det, som før nevnt, uttrykt frykt for den forstyrrelse
anleggsvegen i området vil medføre for vilt og rein. Rent estetisk
kan en si det er et tap at vassføringen blir så sterkt redusert.

Tespa  med sideelver nedenfor overføringsstedene

Foruten inntak i selve Tespa blir det inntak i sideelvene Stor-

bekken, Kvitvasselv og Bredekåga. Inntakene blir mindre sperre-

dammer av betong som utføres uten fremføring av veg.

Storbekken blir inntatt med et nedbørfelt på ca 4,6 km2 med en
midlere vassføring på 0,18 m3/s, Tespa med et felt på ca 96 km2
med en midlere vassføring på 5,58 m3/s, Kvitvasselv med et felt
på ca 28,3 km2 med en midlere vassføring 2,12 m3/s og Bredekåga
med et felt på ca 2,8 km2 med en midlere vassføring på ca
0,18 m3/s. Overført vassmengde blir etter dette ca 254 mill m3
pr år. Umiddelbart nedenfor inntakene vil elvene bli tørrlagt, og
det vil bli sterkt redusert vassføring helt ned til utløpet. Ved
samløpet med Stormdalsåga vil vassføringen etter en regulering bli
ca 2% av det naturlige.

Tespa har en tett bestand av ørret. De beste fiskeplassene ligger
ovenfor overføringsstedene, og blir derfor ikke påvirket av regu-
leringen. Elveområdene nedenfor overføringsstedene mister sin be-
tvdning som produksjonsområder for fisk. Skadevirkningene på vil-
tet er vurdert til å bli små, fordi elva renner i en trang dal.
Tidligere islegging som følge av redusert vassføring kan være av
positiv verdi for elgens passering av Tespa i dalens nedre deler.
Redusert vassføring vil ødelegge livsmiljøet og redusere nærings-
tilgangen for oter, som en antar finnes i vassdraget. Nedre del av
Tespa virker i dag som gjerde for rein.

Fotturistruten mot Bjøllådalen går delvis langs den berørte delen

av Tespa, og redusert vassføring vil estetisk ha negativ virkning
her. Man passerer den berørte strekning på ca en halv time.
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Generelt kan sies at etter en regulering vil vintervassføringen bli
noe høyere, mens sommervassføringen blir nce lavere enn før. Det
regnes med at vintervassføringen kan økes til det 4-5 dobbelte av
dagens vassføring. Midlere årstilløp øker med ca 12%. Da det bre-
dominerte tilløpet til Røvassåga og de brefrie feltene i Ranavass-
draget er en del tidsforskjøvet, kan en tilpasse kjøringen av
kraftverket slik at de store, årlige flommene blir betraktelig
redusert etter utbygging.

Blakkåga og Røvassåga har pga. brepåvirkning liten eller ingen be-
tydning som fiskeområder i dag. Det er noe fisk i Store Røvatn, og
denne antas å bli negativt påvirket av utbyggingen. Det brepå-

virkete vatnet i disse elvene vil bli ført vekk, og produktiviteten
vil derfor øke. Vassføringen blir imidlertid så liten at det er
tvilsomt om disse elvene får ncen betydning som sportsfiskeelver
etter en evt. regulering.

Den reduserte vassføring i Røvassåga nedenfor inntakene vil kunne
gi vegetasjonsforandringer langs elvebredden, men dette vil totalt
sett ikke få særlig virkning for dyrelivet. Redusert vassføring i
de øvre deler av Røvassåga vil føre til tidligere islegging, og
dette vil lette viltets passering av elvene vinterstid. Nedenfor
utløpet av Røvatn kraftstasjon og ned til Langvatnet vil den økte
vintervassføring føre til at Røvassåga ikke vil islegges. Dette

vil gi frostrøyk i middel 17 ganger i løpet av ett år. Elgen vil
få vansker med å passere elva om vinteren, og elgbeitene i dalen
kan bli dårligere utnyttet. råktnormalvassføring, redusert vårflom
og kanalisering av elva ved Store Røvatn vil kunne endre vatnets
betydning for ender på trekk. Endringen behøver ikke være negativ.
Anleggsvegen i øvre deler av Røvassdalen (totalt ca 6,5 km) vil

virke forstyrrende inn på dyrelivet i vegens nærområder, og det er
derfor anbefalt at vegen stenges etter anleggsperioden.

Det antas at de forurensningsmessige virkninger pga. utbyggingen på
Røvassåga er små.

Røvassdalen vil steintipper og anleggsområder legge beslag på
400-450 dekar produktiv barskog av middels bonitet. Det er mulig-
heter for at steintippene kan plasseres på mindre produktive områd-

er og tilsås, slik at de blir brukbare som beiter o.l.

Det er registrert flere verneverdige kulturminner i dalen, men det

synes ikke sam om noen blir direkte berørt av planene.

Når det gjelder forholdene for jordbruket er det en fordel at flom-
toppene blir borte. De laveste arealene vil ha fordel av senkning-
en om sommeren, mens det kan bli noen ulemper for noen høyereligg-
ende arealer. Arealer som har vatningsbehov, vil antakelig få
dette forsterket ved en senkning av elvevasstanden. Totalt regnes
det ikke med at planene vil medføre store problemer for jordbruks-
produksjonen.

For reindriften vil veger, tipper, anleggsområder mv. legge beslag
på beiteland i Røvassdalen. Nedenfor kraftstasjonen krysser en
gammel flyttelei mellom rårtfjelletog Blakkådalen, denne vil bli
sperret av kanalen. Ellers vil det bli forstyrrelser i anleggs-
perioden. Ornitologisk har Røvatnet betydning for ender på trekk i
flamtiden.
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Vurderinger fra andre

Her omtales noen av de viktigste uttalelsene. Disse er for en stor
del sitert foran i denne innstillingen.

Rana kommune har med 35 mot 26 stemmer anbefalt søknaden innvilget
på visse betingelser. Kommunen krever bl.a. en jevn sysselsetting

anleggsperioden, bruk av lokale tjenester, spesiell manøvrering i
flomsituasjoner, minstevassføringer av hensyn til forurensninger og
fisk, ekstra inntak i Stormsjømagasinet for tapping av overflate-
vatn, ekstra aggregat i Stormdalen kraftstasjon for å motvirke
pendling i Bjøllågamagasinet, kjøring av kraftverkene av hensyn til
fiskeoppgangen, krav om terskler og laksetrapper, bygging og utbed-
ring av veger, tiltak til fordel for ferdsel i Stormdalen (båter-
båtruter o.1.), forbyggingstiltak, tiltak for landbruket, samt fond
og avgifter mv.

Nordland Wkesting anser skadevirkningene på store regionale
bruker- og verneinteresser for å være for store til å kunne anbe-
fale prosjektet. Det uttales videre at prosjektet er blant de mest
konfliktfylte kraftutbyggingsprosjekter i fylket.

Fylkesmannen i Nordland viser hl.a. til at skadene og ulempene for
de store nasjonale verneverdier, for reindriftsnæringen og rein-
driftskulturen og for de store nasjonale friluftslivsinteressene i
området er betydelige. Utbyggingen vil dessuten få store konse-
kvenser for Ranaelva. Fylkesmannen fraråder prosjektet i sin hel-
het.

Fylkesfriluftsnemnda mener at på grunnlag av de mange og store
dokumenterte verneverdier i området og de mange uheldige konse-
kvenser prosjektet vil medføre, kan de ikke godta planene, og anbe-
faler store deler av området vernet med hjemmel i naturvernloven.

Statens Naturvernråd vil på det sterkeste fraråde Nord-Ranautbygg-
ingen pga. de helt spesielle verneverdier, friluftsinteresser, opp-
levelsesverdier og også pga. reindriftsinteressene.

Nordland fylkeslandbruksstyre mener skadene er for dårlig utredet
til at en kan ta stilling til bl.a. Nord-Ranaprosjektet.

Nordland Bondelag mener bl.a. at det bør utredes et alternativ uten
overføring av vatn til Røvassdalen. De mener ellers at skadene for
landbruket er for dårlig utredet til å tilrå prosjektet nå. Særlig
er de redd for ulemper i Røvassdalen.

Landbruksdepartementet går vesentlig av hensyn til reindrifts-
interessene imot bl.a. Nord-Ranaprosjektet. Subsidiært kan de god-
ta en delvis utbygging av Beiarnprosjektet og atter subsidiært kan
de godta en delvis utbygging av Nord-Ranaprosjektet.

Statens forurensningstilsyn anbefaler primært at denne utbyggingen
ikke gjennomføres pga. forurensningsvirkningene på Ranavassdraget,
særlig mellom Storforshei og Reinforsen, samt på forurensningsvirk-
ningene pga. Stor-Glomfjord-, Melfjord- og Nord-Ranautbyggingens
virkning på Ranaelva nedenfor Reinforsen. Ved en evt. utbygging
stilles krav til minstevassføring.
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Direktoratet  for  vilt og ferskvannsfisk fraråder denne utbyggingen.
Ut fra direktoratets mening er dette den mest skadelige utbyggingen

i forbindelse med planene for utbygging i Saltfjell/Svartisen. Det

er spesielt pekt på laksefiskeinteressene i Ranavassdraget og vilt-
interessene i Stormdalen. Hele vassdraget ovenfor samløpet med
Langvassåga anses verneverdig.

Fiskeridepartementet med underliggende etater har ikke spesielle
merknader til dette prosjektet, men mener at det generelt må vises
forsiktighet med inngrep som vil medføre vesentlige endringer i
vasstilførselen til marineresipienter.

Det_qa:slionale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer fraråder
sterkt Nord-Ranautbyggingen, og mener bl.a. at Stormdalen og Bjøl-

lådalen bør inngå i en nasjonalpark på Saltfjellet ut fra det store
mangfold av interesser som finnes her.

Reindriftsinteressene Norsk Sameråd, Norske Reindriftsamers Lands-
forbund,  Nordland Reindriftsamers lkesla , Norske _Samers Riksfor-



bund, Nordisk Samisk Institutt, Nuorrta-Sålto Samij Sijjda,  Rein-

driftsagronomen og Lappefogden  i Nordland motsetter seg sterkt
Nord-Ranautbyggingen bl.a. pga. inngrepene i Stormdalen, Bjøllådal-
en, Tespa og Røvassdalen. De er også bekymret over den aktivitet
anleggsvegene fører med seg. Flere av dem har også påpekt at Same-
rettsutvalget bør ha avsluttet sitt arbeid før beslutning tas i
saken.

Adv. Geir Haugen har på vegne av bl.a. to familier som driver rein-
drift i området påpekt betydelige skader for reindriften dersom
Nord-Ranaprosjektet blir gjennomført. Stormdalen og Bjøllådalen er
spesielt trukket fram.

Røvassdalen grunneierlag viser bl.a. til at hvis Nord-Ranautbygg-

ingen ikke blir gjennomført, må en av hensyn til vassføringen i Rø-
vassåga ikke tillate noen overføring fra Blakkåga til Melfjord.
Grunneierlaget krever at Var'dogaskjåkka og Tverråga holdes utenfor
overføringen til Melfjord mv.

For resten av uttalelsene vises til omtale tidligere i innstilling-
en.

Hovedstyrets  vurdering 


For så vidt angår kraftbehovet i Nordland, Troms og Finnmark viser
Hovedstyret til sine anførsler under den samlede vurdering av pro-
sjektene i forbindelse med behandlingen av utkast til Verneplan for
Saltfjell/Svartisområdet ved Fylkesmannen i Nordland.

Når det gjelder skader, ulemper og fordeler viser Hovedstyret til

amtale av dette tidligere.

I Nord-Ranaprosjektet berøres flere områder av stor verdi, og sær-
lig er Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen framhevet. Storlia
knytter disse dalene sammen.
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På denne bakgrunn finner Hovedstyret det rik tig å anbefale Nord-
Ranaprosjektet med magasin i Stormdalen som omsøkt. Hovedstyret
viser også til sin analyse av kraftbehovet i Nordland, Troms og
Finnmark som er gitt i forbindelse med Hovedstyrets sa mlede vurder-
ing av planene og de begrunnelser som Hovedst yret har gitt der.
Hovedstyret viser også til at Rana kommune, som hele Stormdalen
ligger i, har gått inn fo r en full utbygging av Nord- Ranaprosjekt et
med Stormsjø. Hovedstyret vil imi dlertid foreslå klare vilkår for
at skadevirkningene skal bli minst mulig. Dette vil en komme til-
bake til i forb indelse med vilkårene for utbygging.

Hovedstyret fin ner å kunne anbefale at Bjøllåga, Tespa, Storbekken,
Kvitvasselv og Bredekåga blir overført til Stormsjø som omsøkt. Av
disse er det inntaksmagasinet i Bjø llådalen som berører flest
interesser. Hovedstyret viser særl ig til at DVF har uttalt at ser
en Bjøllådalen under ett, er virkningene av inntaksmaga sinet ube-
tydelig for vilt og fisk. Bovedsty ret viser ellers til at magasin-
et er planlagt bygget slik at det bare demmer ned områder opp til
samløpet ved Raufjellelva, og berør er således ikke de mer verdi-
fulle områdene ved Krukkimyrene. Det neddemte areal har heller
ikke spesielle verdier som ikke finnes i området utenfo r magasinet.
På grunn av inn taksmagasinets lave magasinprosent vil vasstanden
stadi g pendle, men i sommerhalvåret vil den f or det meste være
relativt høy. På grunn av elvenes store fall nedenfor inntakene er
det ikke spesielle fiskei nteresser her slik at ulempene går mer på
det rent estetiske, samt bl. a. prak tiske ting som bortfall av selv-
gjerdevirkningen.

Røvatn kraftver k anbefales likeså bygget som omsøkt.

Ulempene nedenfor kraftverket vil vesentlig være at den åpne elva
vil gi noe fros trøyk vinterstid, idet vintervassføringe n kan bli
4- 5 ganger det normale. Fra grunneierhold er det pekt på at dersom
Nord- Ranaprosjektet ikke blir bygget, må overføringen av Blakkåga
til Melfjord utgå, av hensyn til va ssføringen i Røvassåga. For
landbruket elle rs ser en visse fordeler i at flommene blir redu-
sert. Det er forutsatt en så jevn kjøring som mulig om vinteren av
hensyn til bl. a. isleggin gen.

Ranaelva vil bli påvirket ved at vassføringen vil bli redusert fr a
samløp med Bjøllåga og vi dere ned til utløpet. Dette får betydni ng
for bl. a. fisk og forurensning, jfr. tidligere omtale av dette. En
nærmere vurderi ng vil bli gitt i forbindelse med omtale av vilkår-
ene og manøvreringsreglem entet.

Et prosjekt som foreslått av Hovedstyret vil gi en midd elproduksjon
på ca 985 Gwh/år, og en fastkraftpr oduksjon på ca 842 Gwh/år.
Netto nytteverdi er av Energidirektoratet ber egnet til ca 1510 mill
kr.

På grunnlag av en innpassing av prosjektet fra 1991 og ut fra
utbyg gingskostnaden med prisnivå januar 1984 er anleggskostnadene
for hele prosjektet beregnet til 1933 mill kr.

En del fallrettigheter er på private hender og Hovedstyret anbe-
faler ekspropriasjonstillatelse git t i henhold til vassdragslovens

62.
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Hovedstyret foretok i tiden 18. - 19. august 1976 og 1978 orienter-
ende befaring av samtlige prosjekter i Saltfjell/Svartisområdet.
tiden 7. - 11. september 1981 ble befaring foretatt og åpne møter
holdt som ledd i behandlingen av reguleringssøknadene.

Hovedstyrets konklusjon er etter det ovennevnte at betingelsene er
til stede i henhold til reguleringslovens § 8 for å fastsette regu-
leringsbestemmelser for reguleringer og overføringer som omsøkt for
Nord-Ranautbyggingen. Utkast til reguleringsbestemmelser og manov-
reringsreglement vedlegges.

Før Hovedstyret går inn på konkrete krav fra berørte kommuner mv.

vil en kommentere Nordland fylkeskommunes krav i sak 13/83:
Fylkeskommunen krever at den økonomiske gevinst slik utnytting av

fylkets ressurser innebærer skal tilfalle fylket. Det understrekes
også at målet for fylkets energipolitikk er størst mulig eiendoms-
og råderett over fylkets kraftressurser. Fylkestinget setter som
absolutt vilkår for utbyggingen i Saltfjell/Svartisområdet at
interesser i fylket får den langsiktige økonomiske gevinst av
kraftproduksjonen og at den bidrar til å sikre egendekningen av
elektrisk kraft. Fylket forutsetter en nærmere drøftelse med de
sentrale myndigheter om kravet og det er ikke nærmere konkretisert.

Statens prinsippielle syn framgår av tidligere behandling av fyl-

kers medeiendomsrettssaker i St.prp. nr 157 for 1981-82 vedr. med-
eierskap for fylkene Rogaland, Hordaland og Nordland i statens ut-
bygginger i Ulla-Førre, Eidfjord og Kobbelv. Under denne behand-
ling ble det hevdet at spørsmålet om fylkeskommuners medeiendoms-
rett ved framtidige større statlige vasskraftutbygginger vil bli
vurdert i den aktuelle proposisjon om samtykke til regulering og
utbygging. Senere er statens utbygging av Breheimen lagt fram for
industrikomiteen, men det er som egen sak fremmet forslag om Sogn
og Fjordane fylkes eierandel i Jostedalutbyggingen, jfr. St.prp. nr
72 for 1983-84.

Hovedstyret vil også når det gjelder Saltfjell/Svartisutbyggingene
fremme en egen sak om fylkets medeiendomsrett i disse. En vil
imidlertid peke på den analyse over kraftbehovet i Nordland, Troms
og Finnmark som er lagt fram som vurderingsgrunnlag i forbindelse
med denne sak og hvor det bl.a. går fram at 600 Gwh/år er forutsatt
som framtidig leveranse til MOSAL fra Svartisverkene. En viser og-
så til at det pågår forhandlinger om sikring av kraft til industri-
en i Glomfjord.

Om vilkårene bemerkes:

Reguleringstid, post 1

Reguleringsbestemmelsene foreslås gjort gjeldende på ubegrenset tid
med adgang til alminnelig revisjon av vilkårene etter 50 år.

Konsesjonsavgifter og næringsfond, post 2

Rana kommune krever en konsesjonsavgift på kr 30,- pr nat.hk.
Dessuten krever kommunen andel i konsesjonsavgiftene for Stor-Glom-
fjord- og Melfjordutbyggingen, og slutter seg til den avgiftsstør-
relse som er forlangt fra Meløy og Rødøy kommuner for disse utbygg-
inger. Kommurlenfinner det videre naturlig å samle fondskravene i
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Det kreves også nå en prinsippavgjørelse om at anleggsvegene fra
Fisktjønnmoen - Glomdalen Flatisdam (Melfjord-utbyggingen) og fra
E6 opp Bjøllådalen og fra kraftstasjonen i Røvassdalen til tunnel-
tverrslaget blir stengt for alminnelig ferdsel.

Fylket har uttalt at utbyggeren generelt bør ruste opp det vegnett
som nyttes under anleggstiden, og har bl.a. også anbefalt bygget
vegen Snefjellå - Bortvedaven.

Kåre Storrødvatn har pekt på muligheten av å bygge en anleggsveg
opp gjennom Blakkådalen til Beiarn for å få en bedre helårsveg fra
Mo til Beiarn. Røvassdalen Grunneierlag krever at vegstandarden
heves i dalføret, og at det legges fast dekke på vegen. Generelt
er ellers vist til at tapte isveger må erstattes med skogsbilveger.

Fra reindriftsnæringen er det framkommet generelle krav om at alle
anleggsveger inn i reindriftsområdene må være stengt for alminnelig
ferdsel, for å unngå forstyrrelser for reinen. Når det gjelder
reindriften forøvrig, er den omtalt under en annen post i vilkårene.

Fra turistforeninger m.fl. har det kommet krav om rydding av sti
langs Stormdalen over HRV, og at det blir ordnet med båter og båt-
ruter på Stormsjø om sommeren.

Så vidt angår kravet om bygging av veg fra Snefjellå til Bordved-
aven viser Hovedstyret til at NvE ikke selv har noe behov for denne
vegen i forbindelse med anleggsvirksomheten, og at bygging av vegen
heller ikke kan forsvares som tiltak for påførte skader for sam-
ferdselen i området. Hovedstyret kan derfor ikke anbefale vegen
bygget.

Utbyggeren har kommet fram til at anleggsvegen til Bjøllådalen i
sin helhet bør gå på vestsiden av Bjøllåga. Derved kan man finne
en trase som tilfredsstiller Rana kommunes krav om bru Storvoll -
Bjøllånes. Denne vegen kan ikke benyttes i forbindelse med vegut-
løsning for gården Rødfjell.

De vegene som vil bli belastet med anleggstrafikk vil bli forsterk-
et og rustet opp i den grad anleggstrafikken gjør dette nødvendig,
og slik at de etter at anleggene er ferdige har en akseptabel
standard for den trafikk som skal benytte dem. Spørsmål om fast
dekke må vurderes i de enkelte tilfeller.

Så vidt angår kravet fra turistforeninger mv. om rydding av sti
langs Stormdalsmagasinet, finner Hovedstyret det riktig å pålegge
utbygger et slikt vilkår, idet en viser til at de gamle ferdsels-
vegene i området blir sperret av magasinet, og terrenget over HRV
er slik at det kan være vanskelig å ta seg fram uten at spesielle
tiltak gjøres. Trass for stien bør legges i samråd med kommunen og
den lokale turistforening.

Utbyggeren har sagt seg villig til etter nærmere avtale å anordne
opptrekksplass for båter i området ved Stormsjødammen, men vil ikke
påta seg fremtidig drift av denne eller av en evt. båtrute på
Stormsjømagasinet. Hovedstyret viser til at Stormsjødammen vil
gjøre passering av området vanskeligere, og finner det riktig at
utbygger anordner opptrekksplass for båter i magasinet. På grunn
av den store reguleringshøyden finner Hovedstyret det riktig at det
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Dersom utbyggingsplanene blir vedtatt, har SFT foreslått et sett
vilkår etter forurensningsloven. Disse vilkår går på tiltak som
utbyggeren må betale. Det er også stillet krav til slipp av
minstevassføring. Hovedstyret har anbefalt de forslag til vilkår
som SFT har stillet opp. Det bemerkes at reglementet er foreslått
for 5 år foreløpig. Kravet om minstevassføring kan revurderes ved
f.eks. slipping av mindre vatn høyere i feltet eller ved at delned-
børfelt holdes utenfor.

SFT har også foreslått sluppet kortvarige flomvassføringer et par
ganger om sommeren, og foreslått at slik slipping bør skje etter
nærmere kontakt med fiskerisakkyndige. Hovedstyret vil bemerke at
det er vanlig at slipping av slike flemmer blir mengdemessig be-

stemt, både i antall m3 pr sesong og over en 5-årsperiode.
Hovedstyret forutsetter at størrelsene på disse vassmengder blir
avtalt i samråd med DVF før endelige vilkår blir bestemt. Stør-
relsen på vasslippet skal fastsettes av Olje- og energidepartement-
et. Når det gjelder minstevassføring og slipp av flommer, vil
dette bli diskutert i forbindelse med manøvreringsreglementet, og
evt. pålegg blir tatt inn der.

Jordvatning, post 20

Rana kommune understreker betydningen av at ulemper for jord- og
skogbruk i størst mulig utstrekning løses ved tiltak, f.eks. ved
jordvatningsanlegg.

Nordland Bondelag krever at en planlegger som Landbruksdepartement-
et kan godta vurderer behovet for vatningsanlegg og planlegger
slike for skadelidende bruk eventuelt som fellesanlegg - og at
kostnadene bæres av NVE. Dette krav har bakgrunn i uttalelsen fra
det jord- og skogbrukssakkyndige utvalg som har vurdert søknadens
virkning på jord- og skogbruk.

NvE har på forhånd gitt tilsagn om at et vilkår om vatningsanlegg
ville bli stillet opp. En har i den forbindelse hevdet at anlegg
av vatningsanlegg skulle skje ut fra skjønnets vurdering og beting-
es opprettet dersom skjønnet fant at skade ville oppstå og forut-
satt at det også kunne bli gitt kompensasjon for merarbeid som
driften av anlegget ville medføre. Hovedstyret foreslår vilkår i
samsvar med dette.

Tiltak mot  isulemper,post 21

Det er ikke forventet økte isulemper i Ranafjorden pga. Nord-Rana-

prosjektet, og det har derfor ikke vært fremmet krav om tiltak mot
isvansker. Pga. økt magasinkapasitet i Ranavassdraget vil en
vinterstid teoretisk i perioder kunne kjøre ut mer vatn enn før, og
Hovedstyret foreslår inntatt et vilkår om tiltak mot isulemper.

Merking av  usikkeris, post 22

Områdene er mye brukt som utfartsområde også om vinteren, og Hoved-
styret finner det rimelig med vilkår om merking av usikre ispartier.
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Naturvitenskaoelige undersøkelser, post 23

Hovedstyret har i innstillingen om Stor-Glomfjordutbyggingen be-
merket følgende som er en felles behandling av dette tema i hele
Saltfje11/Svartisprosjektet:

"Det nasjonale kontaktutvalg har fremmet krav om bevilgninger til
fortsatte undersøke1ser i fagene botanikk, ferskvannsbiologi,
terrestrisk zoologi og geofag. Generelt er det regnet med 1 år
undersøkelser før anleggsarbeidene settes i gang - dog 3 år for
geofagene - og varierende antall år for etterundersøkelser, men en
regner hovedsakelig med 5 år for alle.

Kostnadsoverslaget av 21.12.83 er ikke eksakt, men ut fra nevnte
forutsetning blir det totale beløp for Saltfjell/Svartisprosjektene:

Botanikk ca




675 000 kr
Ferskvassbiologi ca 2 725 000 kr

Terrestrisk zoologi ca 3 600 000 kr
Geofag ca 1 400 000 kr




ca 8 400 000 kr

Det er ikke gitt slik forklaring at beløpet kan spesifiseres på de
enkelte prosjekter.

Hovedstyret har i.innstillingen i Breheimensaken gitt uttrykk for
synspunkter på de omfattende krav til vitenskapelige undersøkelser
som ble stillet der. Det er synspunkter som i vesentlig grad også
har gyldigheti Saltfjell/Svartissaken.Hovedstyret må ved krav i
en slik størrelsesorden vurdere dem skjønnsmessig i likhet med
økonomiske ytelser som betinges til andre berørte interesser.

Breheimensaken lød det opprinnelige krav til tilsvarende under-
søkelser på 10,5 mill kr for utbygging etter alt. B. I St.prp.nr
7 for 1983-84 er alt. D lagt til grunn og kravet ble redusert til 3
mill kr. Det er bevilget 2 mill kr.

I Sa1tfjell/Svartissaken har Hovedstyret foreslått Saltdalselva
vernet. Nasjonalparken må også inneholde studiemuligheter som
bevares for ettertiden. Hovedstyret finner det rimelig at det sam-
let for alle gjenværende 4 prosjekter blir ytet 4 mill kr. En
foreslår at de fordeles likt på de 4 prosjekter ): 1 000 000,- på
hvert. En har imidlertid intet å innvende mot at kontaktutvalget
disponerer midlene på de enkelte prosjekter uavhengig av denne for-
deling dersom utvalget finner det riktig.

Reindrift, post 24

Reindriftseiernes advokat Geir Haugen har oppsummert skadene og
ulempene slik:

Tap av verdifullt beiteland i Stormdalen, Bjøllådalen
( og Raudvassdalen i forbindelse med magasin og anlegg.

Innsnevring og sperring av flytte- drivings- og trekkleier
for rein i Raudvassdalen, Stormdalen og BjøllåJalen.
Redusert sperreeffekt av Bjøllåga og Tespa.
Tåkedannelse og økt rimdannelse som kan gjøre vinterbeitene
mindre tilgjengelige.
Tap av rein på grunn av usikker is på magasinene.
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Vanskeligere arbeidsforhold og behov for motorbåt i Stormdalen
Stor uro i anleggstida i beiteområdene, ødelagt beitero.
Forstyrrelse av almenheten både under og etter anleggstida
dersom anleggsvegene holdes åpne for almen ferdsel.
Stor slitasje på gjenværende beiteområder, spesielt vår-
og vinterbeiter.
Fare for at rein trekker ut av distriktet og blandes med andre
reinhjorder.
Merarbeid for reineierne i forbindelse med samlinger.

Hovedstyret ser at reindriften får visse ulemper og skader ved den
omsøkte utbygging. Det er framsatt krav om at mest mulig av ulemp-

ene skal rettes opp ved tiltak og ikke bare ved f.eks. økonomiske
tilskudd. Krav om tiltak er til dels store, bl.a. kreves sprengt
en hylle med minst 10 m bredde på begge sider av Stormdalsmagasin-
et, krav om moborbåt, båthus, gjeterhytter, stenging av anleggsveg-
er mv. Det kreves videre ro i anleggsområdet i visse perioder.
Hovedstyret må når det gjelder slike krav henvise de til avgjørelse
ved skjønnet, og forutsetter at en spesielt sakkyndig på reindrift
vil bli oppnevnt til skjønnsretten.

Når det gjelder kravet am et særskilt næringsfond for reindriften

på minimum kr 500 000,- finner Hovedstyret det berettiget med et
tilskudd for å avhjelpe noen av ulempene. Tilskuddet bør imidler-
tid ikke gis som et fend, men som et årlig beløp som indeksreguler-
es. Beløpets størrelse bør fastsettes av skjønnet, og det bør in-
nbetales til lappefogden i Nordland og disponeres etter planer for
området,som godkjennes av departementet.

Når det gjelder kravet om utsettelse med behandlingen av saken til
Samerettsutvalget har fremmet sin innstilling, viser Hovedstyret
til at arbeidet i Samerettsutvalget er en tidkrevende oppgave, og
at fremme av endelig innstilling vil ta tid. Hovedstyret finner
derfor ikke å kunne avvente en slik innstilling.

Vvrige merknader


Rana kommune og grunneierne har pekt på at noen gårdsbruk som er
utgått fra staten har klausul am rett til utbygging og regulering
av vassdraget. Kommunen mener disse må behandles på tilsvarende

måte som ved andre utbyggingssaker i Nordland, bl.a. Røssåga.
Kommunen ber også om at lovens 25% tillegg blir gitt.

Hovedstyret har ikke noe i mot at et likebehandlingsprinsipp blir
lagt til grunn - også dersom det skulle omfatte 25% tillegget. De
konkreteavgjørelserbør treffesav Statskraftverkene.
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Alle kostnadstall i denne innstillingen er referert til prisnivå pr

01.01.83 hvis ikke noe annet er sagt.

Utkast til manøvreringsre2alementvedlegges.

Rana kommune har krevet at vassføringen i Røvassåga ved Lomahaugen
så vidt mulig aldri skal underskride 5 m3/s i tiden 15.10. -
15.05., og i den øvrige del av året ikke underskride 20 m3/s.
Hovedstyret viser til at disse krav vil bli oppfylt ved den vanlige
drift av kraftverket. Hovedstyret viser også til at en i innstill-
ingen for Melfjordprosjektet har anbefalt at Var'dogaskjåkka og
Tverrelva (Brundalselva) skal unntas fra overføring, og disse elver
vil også gi et visst tilskudd til vassføringene i vassdraget, i
middel 2,22 m3/s. Hovedstyret anbefaler at kommunens krav blir
tatt inn som vilkår.

Rana kommune har videre krevet at det fra Stormsjømagasinet til en-
hver tid skal tappes så mye vatn at vassføringen i Rana-elva neden-
for samløpet med Stormdalsåga aldri underskrider 8 m3/s, dog skal
det bestandig slippes minst 2,5 m3/s.

Statens forurensningstilsyn har krevet at det skal opprettholdes
slike vassføringer i Ranaelva:

ved Nevernes
vintervannføring (1.11.-30.4.)
sommervannføring (1.5.-31.10.) :

Ved Storforshei:




vintervannføring (1.11.-30.4.)
sommervannføring (1.5.-31.10.) :

1 m3/s
4 m3/s

3 m3/s
10 m3/s

ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v.:vintervannføring (15.9.-20.5.): lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og sommervannfør-ing (21.5.-14.9.):
minst 20 m3/s. Med lavvannsføring i vinterperioden
mener vi de lavvannsføringer som har vært sluppet ved
dagens reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes

• at lavvannsføringene ikke reduseres eller at
hyppigheten og lengden av perioder med lavvansføringer
nedenfor Reinfossen ikke øker i forhold til det
nåværendeY

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har gått imot prosjektet,
og her derfor ikke foreslått noen minstevassføringer.

Rana Laksefiskerforening har i vinterperioden krevet en

minstevassføring på 6 m3/s så langt oppe i vassdraget som mulig,
dvs. fra Bjøllånes. Ellers må minstevassføringen ved Reinfossen
være den samme som i dag.

Det krav til vassføringer som Rana kommune har stillet, ligge til
dels betydelig over de vassføringer som Ranaelva jevnlig var nede i

vinterstid, før Rana kraftverk ble bygget. Kravet synes derfor å
være for høyt. Et slikt slipp vil medføre et krafttap på ca
100 Gwh/år i middel.

Hovedstyret har, som før nevnt, ikke fått uttalelse fra DVF ang.
krav til minstevassføring. Bovedstyret vil derfor foreløpig
foreslå sluppet slike vassmengder som foreslått av SFT, men at
disse tas opp til ny vurdering i samråd med DVF, før endelig
fastsettelse av størrelsen på vasslippet.





Utkast til

Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av Ranaelva i forbindelse med bygging av

Stormdalen og Røvatn kraftverk i Rana kommune, Nordland

(Reguleringstid)

Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp

til alminnelig revisjon etter 50 år.

2.

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den øking av vasskraften som innvinnes ved reguleringene skal

det betales følgende årlige avgifter:

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

Til konsesjonsavgiftsfondene i de fylkes-, herreds- og bykommuner

som Kongen bestemmer kr 18,00 pr. nat. hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsinter-

valler som loven til enhver tid bestemmer.

9(kingen av vasskraften skal beregnes på grunnlag av den øking av

vassføringen som reguleringene antas å vi1le medføre utover den

vassføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinene utnyttes

på en slik måte at vassføringen i lavvassperioden blir så jevn som

mulig.
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Hva som i hvert enkelt tilfelle skal anses som innvunnet øking av

vasskraften avgjøres med bindende virkning av Olje- og energi-

departementet.

Plikten til å betale disse avgifter inntrer etter hvert som den

innvunne vasskraft tas i bruk. Avgiften har samme pantesikkerhet

som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som

disse. Etter forfall svares 6% rente.

Når reguleringsbestemmelser er fastsatt, plikter reguleringsanlegg-

enes eier å innbetale til Rana kemmune kr 10 000 000,- som avset-

tes til næringsfond for kommunene. Konsesjonsavgiftsmidler og nær-

ingsfond danner ett og samme fond som etter nærmere bestemmelse av

kommunstyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.

Vedtektene for fondene skal være undergitt godkjennelse av Kom-

munaldeparbementet.




(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kon-

troll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.

post 17 skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle

fastsettes av Olje- og energidepartementet.




(Bruk av norske varer)

Reguleringsanleggenes eier skal ved bygging og drift av anleggene

fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like

gede, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all

mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen samt til en

pris som ikke med mer enn 10% overstiger den pris med tillagt boll,

som de kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom

forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som represen-

berer det største innenlandske arbeid og produserte materiale selv

om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell -

10% - i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll og

pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25%
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av den utenlandske varepris (eksklusive toll) I tilfelle av tvist

om dette avgjøres spørsmålet av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere fra reglene om bruk av

norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til de-

partementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leve-

ranse fra EFTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i

samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse

land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne post betaler anleggenes

eier hver gang etter avgjørelse av Olje- og energidepartementet en

mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.




(Forsikring)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr

like fordelaktige betingelser som utenlandske. Olje- og energi-

departementet kan dispensere fra denne bestemmelse.




(Helsetjeneste m.v.)

Reguleringsanleggenes eier er forpliktet til, når Sosialdepartemen-

tet forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet

bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til

legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og deres fa-

milier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeids-

ulykke i anleggstiden, kan anleggenes eier etter nærmere bestem-

melse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle

etterlatte en øyeblikkelig erstatning.




(Husrom for ansatte)

Reguleringsanleggenes eier er i nødvendig utstrekning forpliktet

til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å
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skaffe arbeiderne og funksjonærene og deres familier sunt og til-

strekkelig husrom. Kommunaldepartementet kan gi nærmere bestem-

melser om dette.




(Forsamlingslokale, allmenndannende virksomhet m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter før arbeidet påbegynnes å sørge

for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den

øvrige befolkning som er knyttet til anleggene, eller, hvis Olje-

og energidepartementet måtte finne det mer hensiktsmessig og ikke

vesentlig dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling

av permanent forsamlingslokale, f.eks. samfunnshus.

Reguleringsanleggenes eier skal stille inntil kr. 100 000,- til

rådighet for allmenndannende virksomhet og geistlig betjening etter

Kirkedepartementets nærmere bestemmelse.




(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold

og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt

NvE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

anleggenes eier.

Anleggenes eier plikter å legge fram for NVE/vassdragsdirektoratet

detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kost-

nadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i

gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal

til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter anleggenes eier å plan-

legge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det

landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggs-

veger, massetak og plassering av overskuddsmasser.
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(Terskler m.v.)

de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige end-

ringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartement-

et pålegge anleggenes eier å bygge terskler (grunndammer), foreta

elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både pri-

vate og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget

samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE/

Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av

anleggenes eier.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller

oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil

inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggenes eier

å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene for-

bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjen-

namføres så snart som mulig.




(Rydding av reguleringssonen)

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfreds-

stillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som

praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryddingen må utføres på

snøhar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom intet annet hlir pålagt anleggenes eier, skal regulerings-

sonen holdes fri for trær og busker som er over 1,5 m høye, eller

har over 5 cm stammediameter målt 25 cm fra bakken. I rimelig grad

kan departementet pålegge ytterligere rydding.

Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den

ryddes etter de samme retningslinjene sam ellers er angitt i denne

posten.
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Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført senest 2 år etter

første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden

for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt

NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

anleggenes eier.




(Naturforekomster, fornminner m.v.)

Reguleringsanleggenes eier plikter i den utstrekning det kan skje

uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av

naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskape-

lige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets natur-

skjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unn-

gås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Reguleringsanleggenes eier skal videre i god tid på forhånd under-

søke om faste fornminner sam er fredet i henhold til lov av 9. juni

1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt,

og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum

og/eller Riksantikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i

gang at det kan virke inn på fornminne sam ikke har vært kjent,

skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkommende ingeniører eller ar-

beidsledere nødvendig underretning.

Det skal bevilges et beløp på kr 50 000,- til vedlikehold og tilsyn

av Bredekgården.




(Manøvreringsreglement m.v.)

Vasslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvrerings-

reglement som Kongen på forhånd fastsetter.
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Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skade-

lige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten

erstatning til anleggenes eier, men med plikt for denne til å er-

statte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de end-

ringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som NVE/Vassdragsdirekboratet godtar, skal

forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes

før reglementet er fastsatt.




(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Reguleringsanleggenes eier skal etter nærmere bestemmelse av Olje-

og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i

det offentliges interesse finnes påkrevet og stille det innvunne

materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vass-

standsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som eieren måtte la oppta i anledning av an-

leggene, skal sendes Norges geografiske oppmåling med opplysning om

hvordan målingene er utført.




(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foran-

staltninger for sprengning i krigstilfelle uten at regulerings-

anleggenes eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de

herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til an-

leggene eller deres benyttelse. Reguleringsanleggenes eier må uten

godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigs-

øyemed.













 

(Tiltak mot isulemper)

Olje- og energidepartementet kan pålegge utbyggeren å bekoste

undersøkelser angående eventuelle endrede isforhold i Ranafjorden

som følge av reguleringen. Dersom det viser seg å være nødvendig,

skal utbyggeren bekoste tiltak for å hindre isulemper dersom

utgiftene står i et rimelig forhold til det som vinnes. Omfanget

av tiltakene fastsettes ved avtale mellom havnemyndighetene og

Statskraftverkene. Oppnås ikke enighet, skal spørsmålet om tiltak

avgjøres av skjønnet.

 

(Merking av usikker is)

Reguleringsanleggenes eier skal ved hjelp av skilt satt opp lokalt

orientere om usikre ispartier i magasinområdene. Skiltene skal

også inneholde kart der de usikre partiene er avmerket.




(Naturvitenskapelige undersøkelser)

Når reguleringsbestemmelser foreligger, plikter reguleringsan-

leggenes eier å stille til disposisjon for Kultur- og

vitenskapsdepartementet kr 1 000 000 som skal nyttes til

naturvitenskapelige forhånds- og oppfølgingsundersøkelser i

reguleringsområdene.

 

(Reindrift)

Reguleringsanleggenes eier plikter å innbetale til lappefogden

Nordland et årlig indeksregulert beløp fastsatt av skjønnet til

fremme av reindriften i det reinbeitedistrikt som blir berørt av

reguleringen. Midlene disponeres av lappefogden i samsvar med

planer som han utarbeider i samråd med distriktsformannen i det

berørte reinbeitedistrikt. Planene skal godkjennes av vedkommende

departement.
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(Bruk av reguleringsvatn til annet formål)

Dersom det skulle være behov for å utnytte noe av reguleringsvatnet

til annet formål enn kraftproduksjon utover det enhver grunneier

til vassdraget normalt har rett til å bruke i henhold til vass-

dragslovens SS 14 og 15, kan Olje- og energidepartementet bestemme

at en del av reguleringsmagasinet skal stilles til disposisjon til

annet nærmere bestemt bruk. Brukere av denne del av magasinvolumet

betaler regulantens investeringsutgifter og driftsutgifter i for-

hold til det magasin de disponerer.




(Kontroll med overholdelse av vilkårene)

Reguleringsanleggenes eier underkaster seg de bestemmelser som til

enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til

kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av regulerings-

anleggenes eier etter nærmere regler scn fastsettes av departe-

mentet.




(Tinglysing)

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene

er beliggende. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et ut-

drag av bestemmelsene skal tinglyses som heftelse på de eiendommer

eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre for-

pliktelser.
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Utkast til

manøvreringsreglement for

Stormdalen og Røvatn kraftverk

1.

Reguleringer:

Nat. vannspeil
ved damsted

HRV LRV

opp kote opp kote

Regulerings-



høyde

Stormsjø




302 93 395 18 320 75

Innt. mag. Bjøllåga 427 38 465 13 440 25

Høydene refererer seg til Nordnorsk Null 1957

Overføringer

Avløpet fra Bjøllåga (341,4). Tespa (96.0), Storbekken

(4.6). Kvitvasselva (28.3) og Bredekåga (2.8). til-
sammen 473.1 km2 nedbørfelt overføres til tormsjø.

Avløpet fra tormdalsåga. 225 km2, samt avløpene
nevnt under pkt. a. overføres til Røvatn kraftstasjon
og kan lagres i Stormsjø

Avløpet fra Røvassåga (31.7). ø. Tverråga (5.2) og n.
Tverråga (1,b) tilsammen 38.5 km2 nedbørfelt tas inn
på ti11øpstunne1en og kan lagres i Stormsjø.
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Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragenes naturlige

flomvassføring så vidt mulig ikke økes.

3.

Så vidt mulig skal vassføringen ved Lomahaugen ikke underskride

5 m3/s i tiden 15.10. - 15.05., og 20 m3/s i tiden 16.05. -

14.10.

Det skal opprettholdes følgende minstevannføringer i
Ranaelva:

ved Nevernes
vintervannføring (1.11.-30.4.): 1 m3/s
sommervannføring (1.5.-31.10.): 4 m3/s

Ved Storforshei:
vintervannføring (1.11.-30.4.): 3 m3/s
sommervannføring (1.5.-31.10.): 10 m3/s

ved Reinfossen opprettholdes de minstevannføringer som
er fastsatt i tillatelse til regulering av Langvann
m.v.:vintervannføring (15.9.-20.5.): lavvannsføringen
inntil 10 m3/s og sommervannfør-ing (21.5.-14.9.):
minst 20 m3/s. Med lavvannsføring i vinterperioden
mener vi de lavvannsføringer som har vart sluppet ved
dagens reguleringer i Ranavassdraget. Det forutsettes
at lavvannsføringene ikke reduseres eller at
hyppigheten og lengden av perioder med lavvansføringer
nedenfor Reinfossen ikke øker i forhold til det
nåværende.

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

Til Ranaelva slippes det kortvarige flomvannføringer
et par ganger om sommeren.
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Størrelsen på disse flomvassføringer og minstevassføringer skal av-

tales i samråd mellom utbygger, Direktoratet for vilt og fersk-

vannsfisk og Statens forurensningstilsyn. Vasslippet skal endelig

fastsettes av Olje- og energidepartementet.

Slippingen av vatn skal skje etter forslag fra en kontaktmann som

oppnevnes av DVF/SFT.

Forøvrig kan vasslippingen skje etter Stormdalen og Røvatn kraft-

verkers behov.

Reglementet kan tas opp til ny vurdering etter 5 år og etter at

nødvendige tiltak på forurensningssektoren er utført og vasskvali-

tetsundersøkelser er gjennomført, samt etter forutgående fiskeri-

biologiske undersøkelser.




Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende og

at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Der-

som det forlanges, observeres og noteres regnmengder, temperatur

m.v. Protokollen oppbevares ved Melfjord kraftstasjon.




Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som tilsett-

es av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.




Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skade-

lige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten

erstatning til reguleringsanleggenes eier, men med plikt for denne

til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de

endringer i reglementet som finnes nødvendig.
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