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Høringsuttalelse til søknad om Tennvasselva kraftverk i Hamarøy kommune 

 

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

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 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. 

 

Denne uttalelsen er gjort i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland. 

 

 

 

Sammendrag 

FNF Nordland forventer at konsesjonssøknaden om Tennvasselva kraftverk vurderes i forhold 

til samlet belastning, og at ytterlige inngrep i vassdragsnaturen ikke må tillates dersom dette 

har direkte negative konsekvenser for viktige friluftslivsområder og/eller naturverdier. Når det 

ikke er foretatt utredninger av prioriterte og utvalgte naturtyper, prioriterte og rødlistede arter, 

eller områder med store landskapsverdier, naturtyper og økosystemer som er gått tapt eller 

blitt marginalisert i Hamarøy og regionen for øvrig, så mener vi at konsesjonsbehandlingen 

må avventes til dette foreligger. 

 

 

Generelle merknader 

NVE behandler nå flere søknader innenfor et geografisk område og vurderer disse samlet. For 

ytterligere kraftproduksjon i et fylke og region med et stort kraftoverskudd, og de negative 

følger dette har hatt for vassdragsnatur, landskap, biologisk mangfold og friluftsliv, må den 

samlete belastningen vektlegges. FNF Nordland registrer stadig at søknader om småkraftverk 

ikke blir vurdert i forhold til tema samlet belastning. Særlig med tanke på prioriterte og 

utvalgte naturtyper, prioriterte og rødlistede arter, eller områder med store landskapsverdier, 

naturtyper og økosystemer (§ 4 og 5 i naturmangfoldloven) som er gått tapt eller blitt 

marginalisert i berørt område og kommune. FNF Nordland mener at det er uakseptabelt å la 

de resterende, inngrepsfrie vannstrengene utnyttes til kraftproduksjon uten at det er foretatt 

tilstrekkelig kunnskapsinnhenting og utredninger av samlet belastning. 

 

Dagens system med begrensede konsekvensutredninger i regi av utbygger, særlig i 

småkraftsaker, fungerer dårlig og bidrar til marginalisering av viktige verdier. Det er også slik 

at feltundersøkelsene alt for ofte foregår til en tid på året som begrenser betydningen av 

datainnhentingen. Det er derfor positivt med den nasjonale kartleggingen av naturverdier og 

naturmangfold som nå er startet i Nordland. Videre konsesjonsbehandling må avvente denne 



 

kunnskapsinnhenting i tilfeller der kunnskapsgrunnlaget er dårlig. Kraftoverskuddet i 

Nordland er allerede svært stort. I sektoranalysen for fornybarsatsinga i landsdelen som NHD 

gjennomfører, peker kraftbransjen selv på at manglende etterspørsel etter fornybar kraft er en 

flaskehals for videre utbygging av ny fornybar energi og opprusting av gamle kraftverk. Det 

er ingen hast med tildeling av nye konsesjoner. Vi har god tid til å finne de minst konfliktfylte 

områdene i forhold til natur, friluftsliv og folkehelse. 

 

 

Kort om det omsøkte tiltaket 
Tennvasselva kraftverk vil utnytte avløpet fra et felt på 6,8 km² av Tennvatnet og Tennvasselva i 

et 330 m høyt fall i Tennvasselva mellom kote 345 og kote 15. Installasjon vil være på 1,9 MW 

med en estimert årsproduksjon på 6,6 GWh. Det planlegges minstevannføring i perioden 1.5-

30.9, tilsvarende 0,07 m3/s (tilsvarende 5-persentil sommer). 

 

 

FNF Nordlands kommentarer til søknaden 

Det omsøkte tiltaket vil blant annet ha konsekvenser for bunndyrsfauna og på nedre del som 

gyte- og oppvekstområde for ørret og ål. FNF Nordland mener søknaden må vurderes i 

forhold til den samlete belastningen for disse tema. Det må tas særlig hensyn til biologisk 

mangfold og konsekvenser dette vil ha for sportsfiske og friluftslivsutøvelsen i kommunen. 

 

Det er knyttet store negative konsekvenser for INON og landskap. Utbyggingen vil medføre 

bortfall av 4,1 km
2
 INON sone 2, mens 3,2 km

2
 INON sone 1 omdefineres til sone 2 og 0,9 

km
2
 av villmarkspregede naturområder omdefineres til sone 2. 

FNF Nordland mener det må foretas mer utredninger av hvilke landskapsverdiene og hva som 

har gått tapt gjennom andre inngrep før det foretas videre konsesjonsbehandling. 
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