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Supplerende uttalelse Skamdal kraftverk i Rana kommune 
 

Ref. befaring 26.09.12 

Erling Solvang, Naturvernforbundet, deltok på en godt opplagt og gjennomført befaring. 

 

FNF vil nå forsterke frarådningen om å innvilge konsesjon. Samfunnsnytten av utbyggingen 

står ikke i rimelig forhold til den risiko naturverdiene utsettes for.  

 

Kraftverket vil bidra årlig med 6,1 GWh ny fornybar energi, og kun gi 1,9 som vinterkraft og 

4,2 GWh som sommerkraft. Samfunnsnytten vil derfor være minimal da utbyggingen befinner 

seg i produksjonsområde 3 der kraftoverskuddet allerede er 40 % og kapasiteten på 

overføringsnettet er begrenset. Positiv klimaeffekt kan ikke dokumenteres. 

 

Vi er også betenkt over at en så lang elvestrekning, 2,8 km, med betydelige naturverdier 

utsettes for risiko for å gi lønnsomhet selv om kraftverket blir subsidiert gjennom grønne 

sertifikater. 

 

Opprinnelig utbyggingsløsning for Skamdal kraftverk med inntak på kote 88 og utløp på kote 

3 har tidligere fått vassdragskonsesjon (5.12.2007), men er ikke realisert grunnet svak 

økonomi. I den nye søknaden vil Skamdal kraftverk utnytte et fall på 142m i Skamdalselva og 

en lengre en elvestrekning på 2,8 km. Fra inntaket på kote 145 føres nå en vannet ut av 

vassdraget uten tilbakeføring, noe vi mener er å betrakte som en vassdragsregulering.  

 

Det er registrert to bekkekløfter som berøres av tiltaket. Den øverste er verdisatt til lokalt 

viktig (verdi C), mens den nederste er verdisatt til verdi B (regionalt viktig) / på grensa mot 

verdi A (nasjonalt viktig). Flere kravfulle og dels rødlistede arter forekommer i den nederste 

kløfta, og det er klart potensial for ytterligere funn av slike. 

 

Nedenfor kote 100 renner elva flatt i en lengre strekning, gjennom en relativt godt utviklet  

flommarksskog. Skogen kan betegnes som en veksling mellom flommarksskog og sumpskog, 

og er gitt verdien C (lokal verdi). Det er ikke synliggjort verken i miljørapporten eller 
søknaden at disse verdier blir sikret om utbyggingen gjennomføres. 
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Selv om det ikke er registrert stor friluftslivsaktivitet i området, så er området brukt av 

beboerne i området til jakt, fiske og bær- og soppsanking. Det er også satt opp kasse for 

registrering av trimturer. Området brukes også av besøkende på Yttervik camping. 

 

Ågskar kraftverk, lenger opp i Skamdalselva, er allerede etablert med sterkt redusert fossefall 

i bekkekløft. Sumvirkninger er ikke vurdert i forbindelse med Skamdal kraftverk. Det samme 

gjelder samlet belastning i en kommune som allerede har regulert det meste av 

vassdragsnaturen. Dette må gjøres dersom konsesjon tenkes innvilget. 

 

Konsekvensene for vannkvalitet er ikke vurdert i forhold til vanndirektivet. NVE må stille 

krav om dette også fordi drikkevann hentes til beboerne i området og Yttervik camping. 

 

FNF Nordland viser ellers til vår ordinære høringsuttalelse og mener føre-var-prinsippet bør 

legges til grunn da det er overhengende fare for irreversibel skade på viktige naturtyper og 

sårbare, fuktkrevende arter. FNF Nordland henstiller med dette at søknaden ikke gis 

konsesjon. 

 
 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang 

Arbeidsutvalgsleder     Gisle Sæterhaug 

       Daglig leder 
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