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Tilleggsuttalelse etter befaring til søknad om bygging av Veiski kraftverk i Sørfold kommune i 

Nordland. 

 

 

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. 

 

Det vises til tidligere avgitte uttalelse fra FNF Nordland av 1. september 2010 vedrørende Veiski 

kraftverk.  

Alle merknader i denne uttalelsen opprettholdes. I tillegg ønsker vi å komme med følgende tillegg 

etter å ha vært med på befaringen den 13.09.11: 

 

 

FNF Nordland opprettholder at INON-tap som berører svært viktige verneområder både på norsk og 

svensk side er utilbørlige samfunnsmessige tap som ikke på noen måte kan forsvares. Særlig med 

tanke på det kraftoverskudd fylket har og de begrensninger som ligger i linjenettet med tanke på 

overføringer ut av fylket. Fylkeskommunen som regional planmyndighet, naturforvalter og 

næringsutvikler har da også varslet innsigelse mot prosjektet nettopp med dette som begrunnelse. 

Selv om alternativ A utgjør et betydelig mindre tap av INON enn alternativ B, er et tap av hele 4 km2 

villmarkspreget natur ikke akseptabelt. 

 

Under befaringen ble det gjort kjent hvordan norske og svenske reindriftutøvere deler dette 

beiteområdet, og vi fikk forklart hvorfor området er viktig beiteland både for Duokta reinbeitedistrikt 

og Tuorpon sameby. De store verneområdene på svensk side av grensen har siden 1996 hatt status som 

et av UNESCO’s verdensarvområder. UNESCO har godkjent området som et kombinert natur- og 

kulturområdet.  Av 940 verdensarvområder er det kun 27 områder som har oppnådd denne statusen. 

Kulturdelen består av samisk tamreindrift og bosetning, mens naturdelen består som sagt av 9500 km2 

vernet arktisk natur. De områder som det omsøkte tiltaket omfatter hører naturlig sammen med 
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verneområdene i øst og nord både med tanke på landskap, friluftsliv og ikke minst med hensyn til 

reindrift og samisk kultur. Verden anerkjenner disse områdene som unike og verneverdige og dette 

skal selvfølgelig ivaretas også av norsk areal- og ressursforvaltning. 

 

FNF Nordland påpeker videre at utredningene mangler dybdedata for Veiskivatn. Med den senkning 

av vannstanden som planlegges på nesten 1 meter vil trolig viktige områder i strandsone og på grunner 

i vannet bli tørrlagt. Dette vil skape problemer både for vannorganismer og for båtferdsel på vannet. 

Mye av friluftslivsutøvelse i området baserer seg på å kunne ha båt på vatnet, og Fauske og Sørfold 

JFF har tilrettelagt dette for allmennheten gjennom rimelig utleie av hytte med båt ved Veskivatnet.  

Kunnskapsgrunnlaget omkring konsekvenser av vannstandsendring er for dårlig jf 

Naturmangfoldlovens §8. 

 

Under befaring framkom det at det var relativt dårlig utredet hvordan rørgatetraseer skulle skules i 

terrenget mellom Veiskivatn og Rundvatn. I tillegg til at traseene vil kunne komme i konflikt med 

kulturminnefunn i området vil bratt terreng og skrint jordsmonn representere store utfordringer i 

forhold til å skule rørgater av så store dimensjoner. Problemstillingen forsterkes ytterligere gjennom at 

revegetering i mellomalpin-høyalpin sone er svært vanskelig og tar lang tid. Utredningene oppfattes på 

dette punktet også som mangelfulle. 

 

Den samlede belastning som vannkraftutbyggingen i området utgjør for andre interesser er allerede 

mer enn stor nok.  Tap av naturverdier/biologisk mangfold, forringelse av landskap, forringelse av 

naturopplevelse for friluftslivet, tap av beiteland og flyttveier for reindrifta blir større for hvert nytt 

inngrep. Som en merknad kan nevnes at siden denne søknaden var ute på høring har Fagerbakken 

kraftverk nedstrøms i samme vassdraget fått konsesjon. Av hensyn til samlet belastning både i 

vassdraget , i reinbeitedistriktet og i kommunen som friluftslivsarena bør det ikke bygges flere 

kraftstasjoner, anleggsveier og rørgater eller legges flere vannfall i rør i dette området Jf. 

Naturmangfoldsloven §10.  Det er nå viktig å ivareta noen restområder som ikke er forringet av 

vannkraftutbygging. 

 

 

Konklusjon: 

 

FNF Nordland henstiller om at konsesjon for Veiski kraftverk ikke blir gitt. 

 

 

 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang 

Arbeidsutvalgsleder     Sylvi Katrin Brandsæther 

       Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 
Kopi til: Sørfold kommune, plan og miljø, folkehelse 

Nordland fylkeskommune, folkehelse 

      Nordland fylkeskommune, Plan og Miljø 

  Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen 
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  Samarbeidsrådet for Naturvernsaker 

  Friluftslivets Fellesorganisasjon 

  Sametinget 

  Reindriftsforvaltningen i Nordland 

  Duokta Reinbeitedistrikt v/Mats Pavall 

  Salten Friluftsråd 

  Fauske og Sørfold JFF v/Svein E. Johansen 
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