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Klage på konsesjonsvedtak gitt Markenesdalen kraftverk i Balsfjord kommune 
 

 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms viser til Norges Vassdrags- og Energidirektorats 

(NVE) konsesjon til Tinfos AS datert 20.01.2015 for bygging og drift av Markenesdalen kraftverk 

i Balsfjord kommune.  

 

FNF Troms viser til vår tidligere uttalelse fra 27.06.2014 hvor vi understreket friluftskvalitetene til 

områdene knyttet til «småkraftpakke Balsfjord». Hva gjelder avslaget av Leirelva, er FNF Troms 

fornøyde med at NVE i stor grad vektlegger landskapskvalitetene, friluftsverdiene og reindrift i 

området.  

 

FNF Troms er av den oppfatning av at Markenesdalen også har gode frilufts- og 

landskapskvaliteter som vil bli merkbart forringet ved en eventuell utbygging. I tillegg har det 

kommet fram tilleggsopplysninger og kunnskap som ikke er tatt hensyn til i saksbehandlingen. 

Naturvernforbundet i Troms hadde begrenset kapasitet i den ordinære høringsperioden, og FNF 

fikk i så måte ikke fanget opp alt av relevant kunnskap for saken. Under følger en liste over 

momenter som organisasjonene og Naturvernforbundet mener har relevans for saken, og som gjør 

at den bør sees i nytt lys. 

 

- Historisk betydning og ferdselsveier 

Markenesdalen har historisk betydning og verdi hva gjelder gamle ferdselsveier. Her gikk 

den gamle ferdselsveien sommerstid mellom Markenes og Øverbygd og svensk side, samt 

mellom Markenes og Storfjord via Kjusakdalen. Markenes var en tidligere markedsplass, 

og dalen ble brukt til reinflytting når føreforholdene lå til rette for det. Historiske 

ferdselsveier har en stor verdi for friluftslivet i Troms. Det historiske og kulturelle 

perspektivet beriker naturopplevelsen. Det pågår et arbeid i Troms hvor en ønsker større 

satsing på nettopp ferdselsveier som friluftsliv- og reiselivsopplevelser. Et småkraftinngrep 

vil forringe verdien av ferdselsveiene.  

   

- Tilrettelegging 

Det ble nevnt at Balsfjord Turlag har «10-på-topp»-post i området, men ikke at stien opp 

gjennom dalen er lagt til rette med skilt og informasjonsplakater. Sistnevnte er et vesentlig 

punkt. Markenesdalen er også innfallsport for en rekke populære toppturer, blant annet 

Rakeltind og Innertinden. Dette bør tas i betraktning. 
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- Tømmerelva 

Tverrelva som kommer fra Markenesdalen renner inn i Tømmerelva. Tømmerelva er kjent 

og kjær for sportsfiskere i Troms, og populær for mange turfolk. Tømmerelva er en av tre 

elver som drenerer ut på Sørkjosleira, et naturreservat og Ramsarområde. Loddebukta er 

gyteområde for den lokale loddestammen. Denne delen av fjorden er biologisk meget viktig 

og sårbar, og Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på biotopen. Vi kan ikke se at 

disse momentene er diskutert. 

 

 

FNF Troms håper at den nye kunnskapen vektlegges i videre saksbehandling, og ønsker særlig å 

trekke frem verdiene av de historiske ferdselsveiene.  
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