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Tilleggsuttalelse til Reinskardelva småkraftverk i Karlsøy kommune  
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms takker for deltakelse på nyttig befaring av 

Reinskardelva kraftverk 26.08.2015. Som en oppfølging ønsker vi å komme med noen 

tilleggskommentarer. 

 

Befaringen bekreftet at området har betydelig verdi for friluftsliv, samt viktige landskapskvaliteter. 

Dalen ligger lett tilgjengelig fra fergeleiet, slik at en kan sette igjen bilen på Hansnes for å vandre 

rett inn i et lavterskel og tilnærmet urørt dalføre. I starten av dalen er det satt opp turskilt til 

Stortindvann, som er et populært turmål og fiskevann. Vi oppleve en rekke større og mindre stier 

som befant seg både på østsiden og vestsiden av elven, samt at det var flere bålplasser langs elva. 

 

Reinskarddalen er en relativt langstrakt dal hvor et eventuelt terrenginngrep ikke blir like synlig fra 

fjordsiden som hos en rekke andre kraftverk i Troms. Likevel har dalen et særpreg ved at den er 

relativt åpen, samt at elva er lett synlig i store deler av dalen. Dette står i kontrast til en rekke andre 

kraftverksprosjekt hvor elva er mer bortgjemt i gjel, bratte sider og i tett skog. Langs starten av 

elva preges terrenget av tørre rabber og rygger, mens det etter hvert åpner seg større myrområder 

med tuer og litt sprett bjørkeskog. Elva er synlig, har karakteristiske flåg/terskler flere steder og er 

et viktig landskapselement i store deler av dalen innover.  

 

På befaringen viste det seg utfordrende å finne riktig lokalitet for inntaksdam, og vi undersøkte tre 

ulike steder. Vår oppfatning var at begge de to nederste alternativene var uaktuelle, da dammen 

ville bli meget stor og dominerende i landskapet. FNF Troms fraråder dette, og forstod det slik at 

det heller ikke er aktuelt for tiltakshaver. Det øvre inntaker vil gi minst sår i terrenget, dersom 

konsesjon skulle gis. En ny grunneieravtale er en forutsetning for at alternativet kan vurderes. Selv 

om grunneieravtale oppnås, vil et inntak ved øvre alternativ likevel være utfordrende, særlig da 

rørgaten må gå gjennom bratte løsmasserygger. En oppdemning vil også kunne påvirke nedre del 

av et kildeområde negativt, da dette vil stå under vann. I tillegg vil en utbygging uansett forringe 

landskapet ved å bygge vei og rørgate gjennom en åpen og urørt dal, samt redusere vannføringa i et 

synlig landskapselement.  

 

På bakgrunn av tidligere uttalelse, samt overnevnte tilleggsopplysninger om friluftsliv, landskap, 

urørthet, tilgjengelighet, utfordringer med inntakt m.m., anbefaler FNF Troms at konsesjonen 

avslås. Vi mener at prosjektet er unødig konfliktfylt vurdert opp mot andre alternative 

småkraftprosjekter i fylket, samt de allmenne verdiene området har i dag og vil få i tiden framover. 
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Konfliktene knyttet til reindrift kommer i tillegg, noe andre aktører har understreket. Vi ønsker 

også å trekke fram den samlede belastningen i regionen og fylket som et viktig poeng.   

  

FNF Troms har forståelse for at Karlsøy kommune ønsker å finne en drikkevannskilde på Reinøya, 

og at de ønsker å se på samkjøringsmuligheter med Bekk og Strøm AS. Vi mener likevel at det 

ikke er en forutsetning at småkraftprosjektet realiseres for at Karlsøy kommune skal få ivaretatt 

vannsikkerheten i kommunen. Vi tar ikke stilling til bygging av vannverk på nåværende tidspunkt, 

men ønsker å fremheve at det uansett blir mindre inngrep om kun dette bygges, enn om 

småkraftprosjektet realiseres med inngrep langt innover dalføret. 

 

FNF Troms ønsker NVE lykke til med saksbehandlingen. 
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