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Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Blakkåga kraftverk 

i Rana kommune 

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland 

arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og 

livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider 

også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er 

med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av 

allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 
 

 

Viser til NVEs vedtak av 03.07.2015 om å gi tillatelse til bygging av Blakkåga kraftverk. FNF 

Nordland påklager med dette vedtaket. Klagen er utformet i samarbeid med 

Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Rana. 

 
 

Bakgrunn 

Rana kommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune var i mot en 

utbygging av Blakkåga kraftverk. FNF Nordland med våre medlemsorganisasjoner, Rana 

Jeger og fiskerforening og Naturvernforbundet i Rana og omegn, var også i mot en utbygging. 

 

Mye av den lokale motstanden skyldes den omfattende utbyggingen av vassdragsnaturen i 

Rana. De store utbyggingene ble gjort i en tid med et reelt kraftbehov til blant annet 

kraftkrevende industri. I dag er det ikke noe behov for den krafta som kan produseres 

gjennom en eventuell utbygging av små vannkraftverk i Rana. Rana kommune poengterer 

også dette i deres uttalelse. 

 

Til tross for den massive motstanden har NVE valgt å tillate en utbygging i Blakkåga. I sin 

begrunnelse for vedtaket legger NVE særlig vekt på kraftproduksjonen (28 GWh) som et 

bidrag til å oppfylle kravet om el-sertifikatordningen. NVE mener at en utbygging kan 

realiseres med begrensete miljøkonsekvenser, med minstevannføring og flomoverløp. At elva 

ligger relativt skjult i terrenget vurderes at vil begrense konflikten med landskap og friluftsliv. 

 

Store deler av nedbørfeltet overført til Storglomvatnet, som tilsvarer en reduksjon i 

årsavrenningen ved det planlagte inntaket på ca. 40 %. Vassdraget er derfor påvirket fra før, 

og en utbygging vil følgelig påvirke vassdraget ytterligere. NVE er derimot tilfreds med 

omsøkt prosjekt med maksimal slukeevne, flomoverløp og minstevannføring. FNF Nordland 

er ikke enig i NVEs vurderinger på dette området. 
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NVE skriver i sitt vedtak at småkraftsøknadene i Ranapakken ligger i et større område som er 

sterkt berørt av vannkraftutbygging, og mener videre, i likhet med de fleste høringsparter, at 

mengden av vannkraftpotensialet som er utnyttet i Rana kommune er høyt. NVE synes også at 

det vanskelig å sette en tålegrense for hvor mye av vassdragsnaturen i Rana som kan utnyttes 

til kraftformål. FNF Nordland hadde sett at når den lokale motstanden er så stor, så skulle den 

ivaretas på en bedre måte enn det NVE gjør gjennom å vedta å bygge Blakkåga kraftverk og 4 

andre prosjekter i ”småkraftpakken” i Rana. NVE har i tidligere avslag om bygging av 

småkraftverk vektlagt nettopp lokal motstand, og FNF Nordland mener at NVE i alt for liten 

grad vektlegger den store motstanden i deres vedtak om å tillate utbygging av Blakkåga 

kraftverk. 

 

Den verdifulle bekkekløfta (verdi B) vil bli påvirket, men etter NVEs syn vil det biologiske 

mangfoldet knyttet til bekkekløfta ivaretas i tilstrekkelig grad med avbøtende tiltak som 

minstevannføring. FNF Nordland mener NVE ikke utøver varsomhet og legger for lite vekt på 

samlet belastning ved å tillate det omsøkte inngrepet i Blakkåga. Det er ikke å komme foruten 

at bekkekløfta og naturverdiene knyttet til den vil bli berørt selv med fastsatt 

minstevannføring hele året. Det er også et potensial for blant annet rødlistede kryptogamer, og 

i miljøutredningen erkjenner jo Sweco at det er mangelfull kunnskap på flere temaer og at det 

er vanskelig å forutsi virkningen av redusert vannføring på fuktighetskrevende vegetasjon. 

Som følge av de mange vannkraftutbyggingene i kommunen så skal de gjenværende 

naturtypene og restverdier gis økt beskyttes mot inngrep. Naturmangfoldloven § 10 blir etter 

vår vurdering ikke tilstrekkelig ivaretatt og ikke riktig tolket. 

 

Konklusjon 

FNF Nordland mener at samla belastning er mangelfullt utredet og blir i liten grad ivaretatt i 

NVEs vedtak om å tillate bygging av Blakkåga kraftverk. Vi er uenig i vurderingen og 

påklager vedtaket. 
 

 

 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang    Gisle Sæterhaug     

Styreleder    Daglig leder    
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