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Tilleggsuttalelse til Gjerdelva kraftverk i Lyngen kommune 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms takker for en interessant sluttbefaring av Gjerdelva 

kraftverk i Lyngen kommune, 19. august 2014. Vi ønsker å komme med noen tilleggsopplysninger 

som et resultat av befaringen.   

 

Befaringen bekreftet at området er svært populært og har høy verdi for friluftsliv. Tre ulike stier 

går opp til planlagt inntak. Stien vi benyttet gikk på vestsiden av elven og fulgte aksla oppover. I 

starten har man nærkontakt med elva og flotte småstryk, og den utgjør en viktig del av 

turopplevelsen. Etter et parti hvor elva har vært lite synlig i en bratt elvedal får man igjen et 

imponerende møte med elva når man kommer over tregrensa. Terrenget åpner seg og en foss trer 

fram og utgjør et viktig landskapselement som beriker opplevelsen videre oppover. Den ligger i en 

kløft, og bak kan man se Rørneshytta som ble satt opp sommeren 2013. Fossen er i så måte med 

på, sammen med den hesteskoformede fjellrekken, å ramme inn et yndet turmål. Den andre stien 

følger østsiden av elva oppover, og den tredje går fra Lyngseidet og møter elva lengre oppe, 

omtrent over skoggrensa. Fossen er også et viktig element fra denne siden. 

 

Ved besøk i den nyoppsatte hytta fant vi følgende brukerstatistikk: 

- I FYSAK-boka (trimsturpostkasse satt opp av kommunen) var det siden august i 2013 

registrert over 1200 besøkende (47 sider med 26 navn på hver side).  

- I hytteboka var siden juli i fjor skrevet 104 A4-sider, samt at i treukers-perioden 1.august – 

19. august 2014 var det skrevet inn 144 besøkende.  

 

Dette viser tydelig at området er mye i bruk. Brukerne var også godt fordelt hva gjelder sommer og 

vinter, samt at man også kunne se at det var både lokale, tilreisende og turister som tok i bruk 

hytta. FNF Troms minner om at det også er mange brukere i området som ikke nødvendigvis 

besøker hytta eller som skriver seg inn i bøkene. I tillegg ligger det en hytte til (skihytta) lengre 

ned i skoggrensa, og denne forventes å være enda hyppigere besøkt. FNF Troms mener at dette er 

med å bekrefte den viktige rollen dette området har som tilgjengelig og lavterskel innfallsport, og 

smakebit, til de kjente Lyngsalpan.    

 

FNF Troms bemerket seg at inntaket lå svært nære den populære turhytta.  Det er snakk om et sted 

rundt 200 meter. Elva og inntaket er meget synlig fra hytta og vil forringe det storslagne 

landskapsrommet og uberørtheten en møter når en kommer opp hit. Dette vil være tilfelle til tross 

for at det ikke er planlagt utbygging med tradisjonell dam. Også et coandainntak, med platting og 1 
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meter i diameter tunnellinnhugg, vil føre til tydelige inngrep i terrenget med negativ påvirkning på 

friluftsutøvelsen og landskapet.  

 

FNF Troms mener at elva er et essensielt og attraktivt landskapselement i sammenheng med hytta. 

Det er vanlig å søke til elva når den ligger i nærheten av et turmål. Det kan man anta er tilfelle i 

denne sammenhengen også. Å komme til et inngrep vil svekke naturopplevelsen for mange. Slik 

det ble snakket om på befaringen, vil sannsynligvis en del forsøke å krysse elva over inntaket, da 

det per i dag ikke finnes noen bru i området. Dette kan medføre farlige situasjoner, og dersom 

konsesjon blir gitt anbefaler FNF Troms at tiltakshaver bygger en liten bro over elva, gjerne i 

samråd med relevante frivillige lag og foreninger. Vi understreker at en konsesjon ikke er en 

forutsetning for dette tilretteleggingstiltaket, og at det finnes midler tilgjengelig for slike formål. 

 

FNF Troms minner også om at vi så fjellvåk like i nærheten av planlagt inntak, som så ut til å bli 

noe stresset av vårt nærvær. 

 

Angående sumeffekter er Rottenvik, Tyttebærelva og Forneselva allerede bygd ut eller gitt 

konsesjon. Disse ligger i nærmest umiddelbar nærhet til Gjerdelva og Lyngseidet. Dette bør 

tilleggs stor vekt i saksbehandlingen videre, etter § 10 i naturmangfoldloven om 

økosystemtilnærming og vurdering av samlet belasting ved inngrep i norsk natur. FNF Troms 

mener det blir en overbelastning av inngrep i vassdragene rundt Lyngseidet dersom konsesjon blir 

gitt. I Storfjord og Kåfjord er også mye vassdragsnatur allerede utbygd.  

 

Under befaringen ble det snakk om jakt og fiske i influensområdet. FNF Troms har snakket 

nærmere med Lyngen JFF om tematikken. De bekrefter at det ikke blir solgt rypejaktkort i 

området, men at det foregår noe rypejakt, hovedsakelig av lokale som spør grunneiere om lov. 

Reineieren som var med på befaringen fortalte at han hadde sett godt med rype i området i år. I 

tillegg er det 2 elgjaktfelt i skogbeltet. I følge Lyngen JFF er jakten ikke av et slikt omfang, også 

hva gjelder geografi, at en eventuell utbygging vil ha stor negativ påvirkning på selve jakten.  

 

Befaringen bekrefter at en eventuell utbygging vil få klare negative konsekvenser for friluftsliv og 

landskap i området. Dette kommer i tillegg til utfordringene for reindriften, samt sjansespillet ved å 

bygge ut Lyngseidet og omegns eneste drikkevannskilde. Natur- og friluftsorganisasjonene 

anbefaler fremdeles å bytte den fjerde kraftutbyggingen rundt Lyngseidet ut med fortsatt 

storslagen, inngrepsfri natur og rike friluftsmuligheter i en av de viktigste og mest lavterskel 

innfallsportene til Lyngsalpan. Vi anbefaler at konsesjon ikke gis.  
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