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Uttalelse til søknad om konsesjon for regulering og utbygging av 
vassdrag i Ullsfjord, Tromsø kommune i Troms fylke. 
 
Vi viser til høringsbrev 24. august 2010 fra NVE, vedrørende søknad fra Småkraft AS om 
konsesjon for å bygge Turrelva I og Turrelva II kraftverk i Ullsfjord, Tromsø kommune. 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF-Troms) er et forum for natur og friluftsorganisasjonene i 
Troms. FNF Troms arbeider for å ta vare på naturen og miljøet rund oss og for å sette friluftslivet 
og dets behov på dagsorden. Vi arbeide for å fremme et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv 
for alle. Gjennom egen aktivitet og naturopplevelser fremmer vi helse, trivsel og økt forståelse av 
naturens egenverdi. Vi arbeider for å ta vare på et tradisjonelt friluftsliv og for at det naturlige 
mangfoldet i Troms sin natur blir bevart. 
 
Kort om prosjektet 
Småkraft AS vil bygge ut Turrelva I og Turrelva II, det søkes om 2 ulike kraftverk. Turrelva I vil 
gi 13,3 GWh og Turrelva II vil gi 12,0 GWh. 
 
FNF sin vurdering: 
Det bør utarbeides en plan over bygging av småkraftverk 
I Troms er det flere konsesjonssøknader inne til høring og flere forventes sendt til høring. På NVE 
sine nettsider (nve.no) kan man se på statistikken, at 60 søknader er i kø eller under forberedelse i 
Troms Fylke. I 2010 er det gitt konsesjon til 8 av 8 søkere så langt, nå ligger det 7 til høring. 
 
I ”Soria Moria-erklæringen” kapitel 12 ”Norge som miljønasjon” står det: 
 Regjeringen vil at ”fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise 

planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store 

landskapsverdier går tapt. 

 
Så vidt vi vet, eksisterer det ingen plan for bygging av småkraftverk for Troms fylkeskommune, ei 
heller for Tromsø kommune. For å kartlegge ønsker og behov hos kommunen og lokalmiljø er 
dette nødvendig. 
 
FNF-Troms mener at alle konsesjonssøknader bør sees i sammenheng, og det må utarbeides en 
plan over bygging av småkraftverk både i kommunen og i fylkeskommunen for konsesjon vurderes 
gitt. Når fylkesplan og kommuneplan foreligger ønsker vi nye høringsrunder. 
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Naturlandskapet 
Naturlandskapet er ofte et bortglemt begrep når vi omtaler naturinngrep. Vi snakker om 
betydningen av å bevare Kulturlandskapet, men vi er også brukere av naturlandskap. Det 
landskapet som ikke er berørt av menneskelig aktivitet. Norge, og spesielt kanskje deler av Nord 
Norge, er kjent for sitt flotte naturlandskap, hvor man kan ferdes fra kyst/fjord og opp i høyalpint 
område uten å se spor av menneskelig aktivitet. Norge har et internasjonalt ansvar for å verne om 
og forvalte denne naturarven. Et naturlandskap kan aldri igjen bli et naturlandskap etter en 
menneskelig påvirkning. 
 
Friluftsliv 
Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Friluftslivet bidrar også til en 
bedre forståelse for naturens mangfold og vil gi brukere forståelse for hvordan vi kan utvikle den 
på et bærekraftig vis, og ikke nødvendigvis som en ressurs som må utbygges. Tromsø kommune er 
i vekst. Behovet for uberørte friluftsområder vil øke i takt med utviklingen. Byen som by, blir 
større og stadig flere får opp interessen for den urørte naturen og betydningen av friluftsliv øker. 
Det omsøkte området er lett tilgjengelig for friluftsliv. Det er bynært og har et godt potensial for 
friluftsaktivitet for Tromsøs befolkning. 
 
Det framkommer i søknaden at tiltaket vil redusere landskapskvalitetene, og dermed 
opplevelseskvalitetene i det omsøkte område med tanke på friluftsliv og turisme. Det er ikke et 
inngrep som muligens gjør skade, men det er det store antallet av dem. Inngrep i landskapet er med 
på å redusere opplevelseskvaliteten. 
 
Ved utløpet av kraftverket i sjøen antar man at det kan bli en råk i isen. Dette vil kunne gjøre det 
farlig at bedrive friluftsliv og turisme i området. 
 
Et grunnleggende prinsipp er at vår egen generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner 
like god tilgang til naturopplevelse som vi selv har. Stadig færre områder er uberørt av tekniske 
inngrep. 
 
Geologiskeundersøkelser 
Naturen kan vi ikke styre, men vi kan lære oss å leve med den. Det er det befolkningen i området 
rundt Lyngenfjellene prøver. Til deres hjelp kan vi utrede og undersøke en del naturlige 
konsekvenser ved eventuell menneskelig påvirkning. 
 
Vi noterer at det i Småkrafts konsesjonssøknad, bare er en kort beskrivelse av geologien i området. 
Det savnes en mer detaljert geologisk konsekvensutredning, da man faktisk med denne typen av 
inngrep vil mer eller mindre påvirke grunnvannet og dens transport. Hvordan det kan medføre 
forstyrrelser i grunn og eventuelle sprekksystem. 
 
Miljøvern 
Miljøvern handler om å forstå at ressursene på jorden er begrenset. Om vi produserer mer energi så 
vill ikke vårt forbruk gå ned, og disse kraftverken vil neppe komme Nord Norges befolkning til 
gode, dette er enkelpersoners og enkeltbedrifters interesse for penger. Inntjening på bekostning av 
vår natur. 
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I ”Soria Moria”-erklæringen fra 2005 Kap.12 ”Norge som miljønasjon” står det: 
”Skal vi løse miljøutfordringene, må vi blant annet:  
 
- Opprettholde naturmangfold og kulturlandskap. 
- Begrense bruk av ikke-fornybare ressurser og unngå overforbruk av fornybare ressurser.” 
 
Disse miljøutfordringene krever endringer i vårt produksjons og forbruksmønster. Derfor er det 
viktig at naturen tas vare på for framtiden. Vi mennesker er avhengig av den både som natur 
ressurs og som ren naturopplevelse. 
 
Sammendrag/konklusjon: 
Tromsø Kommune står fortsatt i etableringsfasen når det gjelder småkraftutbygging, men det er en 
massiv planlagt vannkraftutbygging i området. De bør lages en plan på hvordan man ønsker en 
eventuelle utbygginger og i hvilke områder. Alle ikke vernede områder må ikke bygges ut. I 
planleggingen bør man ha med seg at friluftslivet er i vekst i likhet med Tromsø by. Uberørte 
landskap bør bevares til framtidige generasjoner. 
 
Det foreligger ikke en geologisk konsekvensutredning for området. Dette anser vi burde vare på 
plass for en eventuell utbygging vurderes. Området er dessuten geologisk sett veldig spesielt med 
sin knytning til Lyngenfjellene, med tanke på vårt naturlandskap som naturarv.. 
 
Ullsfjord er et område som er særegent og har unik vill natur med et betydelig potensial for både 
turisme og friluftsliv, sommer som vinter. Å legge småkraftverk i elver nært knyttet til store 
utfartsområder/vernede områder (Lyngenverneområde) med tanke på friluftsliv og turisme, vil 
kunne være en stor negativ konsekvens for opplevelsesverdien av et område både visuelt og etisk. 
 . 
Vi i FNF-Troms mener at en eventuell utbygging i området må planlegges bedre, fylkesplaner og 
kommuneplaner må foreligge. I disse planer må lokalmiljø og andre interessenter kjenne seg 
delaktige. Det må foreligge geologiske konsekvensutredninger. Ut fra føre-var-prinsippet som sier 
at tvilen skal komme naturen til gode, så anbefaler vi at konsesjon ikke blir gitt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Maria Hannus 

For FNF - Forum for natur og friluftsliv Troms  
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