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Nordland fylkeskommune 

Fauske, 21.12.2020 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland, 

Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Midtre Hålogaland Friluftsråd, Syklistenes landsforening Bodø, 

Bodø og Omegns Turistforening. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til andre gangs høring av regional plan 
om bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland. FNF Nordland ble tilsendt høringen den 
28.10.2020 med høringsfrist 21.12.2020. Til grunn for planforslaget ligger det en god planprosess der 
vi deltok i prosjektgruppa og sendte høringsinnspill til planforslaget. FNF Nordland er tilfreds med at 
noen av våre innspill fra planforslaget er ivaretatt og tatt til følge. 
  
Ved fylkeskommunens behandling av høringsinnspill foreligger det nå et planforslag som inneholder 
to vesentlige endringer: 
1. Planen kun skal ha ett sett med retningslinjer. 
2. De regionale planbestemmelsene for vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag gjøres om til 
retningslinjer. 
 
Den 25. november 2020 ble det avholdt et digitalt høringsmøte der vi ble orientert om endringene i 
planforslaget og konsekvensene av disse, som var følgende: 

• Planbestemmelsene gjøres om til retningslinjer 
• Retningslinjer er ikke juridisk bindende, men kan legges til grunn for innsigelser 
• Bidrar til en forenkling av planen 
• Samme saksgang for alle vannkraftsaker. Mer forutsigbart og effektivt. 
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Bakgrunnen for endringen av planbestemmelsen var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
som mener planbestemmelser ikke kan legge til grunn et strengere forvaltningsregime enn hva som 
er fastsatt av Stortinget. NVE mener videre at det ikke bør tas inn planbestemmelser som på generelt 
grunnlag styrer NVE sin konsesjonsbehandling med rettslig virkning. 
 
FNF Nordland er bekymret for at NVE fortsetter å utnytte det skjønnsrom som ligger i de statlige 

føringer slik at lokale og faglige innspill blir uten betydning. Etterprøving av gitte konsesjoner viser 

dette i forhold til småkraft og ikke minst i forhold til vindkraft. Naturkrisen er minst like alvorlig som 

klimakrisen. Det er derfor avgjørende at konsesjonsbehandlingen i NVE tar tilstrekkelig hensyn til 

leveområder for planter og dyr, samt naturens tjenester til oss mennesker. 

Fylkeskommunens faglige argument for planbestemmelsene var potensielle sumvirkninger for 
vassdragsnaturen og for å hindre utbygginger med negative virkninger for laksebestandene. Dette er 
en faglig og riktig vurdering, blant annet fordi arbeideidet med vannforvaltningen har påvist at 
vannkraft er den klart største påvirkningsfaktoren på vannmiljøet i Nordland. Vassdragsnaturen i 
Nordland er allerede så sterkt påvirket av inngrep og reguleringer at flere laksebestander sliter. I 
tillegg truer aktivitet utenfor planens virkeområde i form av lakseoppdrett og lakselus. 
 
Nordland fylkeskommune må gi et tydelig signal om at det er politisk vilje og et sterkt behov for å ta 
vare på vernede vassdrag og laksebestandene i Nordland. Det er svært viktig at fylkeskommunen har 
en restriktiv holdning når det gjelder nye tiltak og inngrep i den gjenværende vassdragsnaturen og i 
anadrome strekninger. Det er heller ikke slik at Nordland fylkeskommune må imøtekomme innspillet 
fra NVE. Vi er bekymret for at en «nedjustering» fra planbestemmelse til retningslinje innebærer en 
langsiktig svekkelse av vassdragsvernet.  
 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 
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Vedlegg 1. Uttalelse til planforslag i 2018 

 


