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Innspill til rullering av kommunedelplan for småkraftverk – Storfjord kommune 
 
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FNF Troms, er et nettverk for 8 natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Troms, med til sammen over 10 000 medlemskap, samt 2 friluftsråd. 
FNF Troms 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 Troms 
arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og 
friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang viktige 
talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 
 
FNF Troms er kjent med at kommunedelplanen for småkraftverk i Storfjord kommune er til 
rullering. Vi ønsker å komme med følgende innspill og råd: 
 
Oppsummering: 
FNF Troms anbefaler en ”time-out” i byggingen av småkraftverk i Storfjord kommune inntil en 
helhetlig plan for verdifulle naturtyper, landskap, friluftsområder og kulturlandskap foreligger. 
Kunnskapsgrunnlaget om verdiene av landskap og naturområder, samt om risiko og erosjon må 
forbedres og tas i bruk. Inntil videre må føre-var-prinsippet legges til grunn.   
Dersom den nye kommunedelplanen likevel gir rom for videre utbygging ser vi behovet for at: 
- Erfaringene fra de store inngrepene fra utbyggingen av Mortendals- og Bentsjordelva må tas med 
- Kvalitetssikring av kommunedelplanen, samt av godkjente utbygginger må gjøres grundigere 
- Kunnskapsgrunnlaget må bedres 
- Samlet vurdering av miljøkonflikt må bli mer konsistent 
- Lyngenhalvøya og andre viktige attraksjoner må bevares framfor småkraftutbygging 
- Utbyggingsomfanget må reduseres kraftig 
FNF Troms anbefaler Storfjord kommune å satse på sin fantastiske og verdifulle natur til gode for 
allmennheten og reiselivet, framfor massiv kraftutbygging. 
 
Utbyggingspresset i Troms er stort, og vannkraftsaker er en av hovedårsakene til dette. Per i dag 
har NVE gitt 65 konsesjoner i vannkraftsaker i Troms, kun 2 er avslått. I tillegg ligger 81 nye 
søknader inne, 74 av disse gjelder småkraft, dermed er Troms nr. 4 av fylker i Norge med flest 
småkraftsaker. Utbyggingen er preget av en usammenhengende bit-for-bit gjennomføring, etter 
”først til mølla” prinsippet, hvor verdifulle områder for natur, friluftsliv, kultur, reindrift og 
biologisk mangfold går tapt. Vi ser at beslutningene svært ofte blir gjort på mangelfullt grunnlag 
hva gjelder verdier av natur, landskap og friluftsområder. Dette berører regionens omdømme, samt 
vesentlige kvaliteter for trivsel og bolyst for mange. Dette ser FNF Troms på som meget alvorlig.  
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At Storfjord forsøker å se helhetlig på utfordringene knyttet rundt kraftutbyggingen i egen 
kommune gjennom en kommunedelplan ser vi på som positivt. Når det ikke er gjort noen samlet 
kartlegging og verdivurdering av natur og landskap, og utbyggerinteressene opptrer som en 
pressgruppe, kan en slik handlingsplan likevel bli problematisk. Vi er derfor glade for at 
kommunen nå skal revurdere planen, og viser til våre bemerkninger. 
 
Erfaringer så langt 
 
Storfjord kommune er per i dag den kommunen i Troms med flest godkjente småkraftkonsesjoner, 
med fem i antallet. En av disse, Elsneselva, er påklaget. I tillegg er Storfjord også på topp-tre-listen 
i fylket om en ser på antall søknader til småkraftutbygging i kommunene, med 8 søknader inne hos 
NVE. Presset i Storfjord er stort, mens kommunen har svært mye verdifull natur som må tas vare 
på for framtiden.  
 
Kommunedelplanen for småkraftverk ble gjort i en tidlig fase der de fleste mente at 
fornybarsatsing med småkraft var viktig og at inngrepene var små. Etter hvert som saksomfanget 
har eksplodert og store og skjemmende inngrep blir gjort, er betenkelighetene også blitt større. Fra 
en nærmest romantisk tankegang om at småkraft gir små inngrep og verdifulle bidrag til fornybar 
energi ser en i dag et omvendt bilde. Omfanget på inngrepene er store, irreversible og omfattende, 
og den reelle effekten er svært liten, særlig i forhold til hvor mye det koster natur, miljø, landskap 
og friluftsliv. Om fornybar kraft er miljøvennlig avhenger av i hvilken grad den går ut over andre 
miljømål som for eksempel vern av biologisk mangfold, INON, landskap osv. Verken 
kraftsituasjonen i Troms eller Norge tilsier nye inngrep som forringer de store verdiene for natur og 
friluftsliv som ligger i Storfjord.  
 
Av det FNF Troms kjenner til er to av de fem konsesjonsgitte småkraftprosjektene startet opp. 
Dette gjelder Bentsjordelva og Mortendalselva. Inngrepene som er gjort i sammenheng med 
Bentsjordelva preger hele fjordlandskapet og er svært synlig fra mange hold, blant annet E6, 
fjorden, og Lyngen landskapsvernområde (Vedlegg 1). Dette er et tydelig eksempel på at den 
vanlige oppfatningen om at småkraft gir små inngrep ikke stemmer overens med det vi kan se i 
virkeligheten. Hogstgater, veier og rørgater gir store og markante inngrep i naturen. Nedgravde 
rørgater slik som i Bentsjordelva, gir store naturinngrep og erosjonsfare, og virker mot sin hensikt. 
Faren for skred og løsmasseutglidning er stor og nylig ble småkraftutbyggingen i Dittielva, Bardu, 
foreløpig stanset grunnet dette risikomomentet og sikkerheten til arbeiderne. Kvalitetssikringen i 
godkjente utbygginger er generelt dårlig, og må håndteres grundigere både hva gjelder risiko og 
miljøhensyn.       
 
Spørsmålet er om kommunen var klar over de store inngrep som småkraftverk egentlig gir den 
gangen kommunedelplanen ble vedtatt? De oppstartede utbyggingene viser tydelig at omfanget og 
konsekvensene for naturen og landskapet fort kan bli betydelige mye større i virkeligheten enn på 
papiret.  
 
FNF Troms er kjent med at mange reagerer negativt på inngrepenes dimensjoner i Mortendalselva 
og Bentsjordelva. Skadene i landskapet står i stor kontrast til merkevaren knyttet til natur og 
friluftsliv av internasjonal kvalitet som Storfjord innehar og ønsker å prioritere i reiseliv (J.fr. 
Reiselivsplanen for Lyngenfjorden). De står også i kontrast til sjøsamiske tradisjoner og åndelige 
landskap, noe som har ført til reaksjoner. Vi vil også påpeke at utbyggingene og inngrepene ser ut 
til å ha blitt en kilde til konflikt i lokalsamfunnet, der de som ønsker å ivareta sine storslåtte 
nærområder og utbyggerinteressene står på hver sin side. Dette er urovekkende i små lokalsamfunn 
der naboskap og samhandling er viktig.  
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FNF Troms har inntrykk av at utbyggingsproblematikken rundt småkraft er relativt sensitiv i 
Storfjord, og at dette ikke har minket med disse to omtalte prosjektene. I Storfjord kommune, som i 
mange andre kommuner, er forholdene små og relasjonene mange. En stor andel kjenner 
grunneiere og har bekjente med fallrettigheter, samt at noen kommunepolitikere også er 
grunneiere. FNF Troms ønsker å poengtere at selv om saksbehandling kan være utfordrende i tette 
relasjonssituasjoner, kreves det habilitet og forsvarlig behandling av denne typen planer. Vi håper 
dette har vært tilfelle og tilrår at det vektlegges bevisst også i denne behandlingsrunden. Vi 
anbefaler at erfaringene hva angår utbyggingen av Bentsjordelva, Mortendalselva og reaksjoner i 
lokalsamfunnet tas med når kommunedelplanen nå skal rulleres.  
 
Inkonsekvens i klassifisering av konfliktgrad mellom kart og kommunedelplan 
 
I gjennomgangen av kommunedelplanen og vedlagt kart oppdaget vi ved flere tilfeller at 
konfliktgraden konkludert med i kommunedelplanen og konfliktgraden presentert på vedlagt kart 
ikke stemte overens. Dette gjelder i følgende tilfeller: 
 

- Kjeldalselva (3.1.3 i Storfjorden) er merket gul (middels konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels til stor 
negativ konsekvens” (noe som ville tilsvare blå fargekode). 

- Røykneselva (3.1.9 i Storfjorden) er merket rød (stor konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels til stor 
negativ konsekvens” (noe som ville tilsvare blå fargekode).        

- Vassdalselva (3.2.1 i Signaldalen) er merket grønn (liten konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels til stor 
negativ konsekvens” (noe som ville tilsvare blå fargekode). 

- Storelva (3.2.4 i Signaldalen) er merket blå (middels til stor konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”stor negativ 
konsekvens” (noe som ville tilsvare rød fargekode). 

- Sørdalselva (3.3.1 i Kitdalen) er merket grønn (liten konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels negativ 
konsekvens” (noe som ville tilsvare gul fargekode). 

- Midterdalelva (3.3.2 i Kitdalen) er merket grønn (liten konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels negativ 
konsekvens” (noe som ville tilsvare gul fargekode).  

- Kidelva med Reindalen (3.4.1 i Skibotndalen) er merket rød (stor konflikt) på kartet, men i 
kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels til stor 
negativ konsekvens” (noe som ville tilsvare blå fargekode). 

- Biedjojohka/Didnojohka (3.4.2 i Skibotndalen) er merket grønn (liten konflikt) på kartet, 
men i kommunedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt står det ”middels 
negativ konsekvens” (noe som ville tilsvare gul fargekode).   

 
Hele 8 av 33 prosjekter (24 %) er feilmerket. 6 av de 8 elvene er merket av på kartet slik at de gir 
inntrykk av et lavere konfliktnivå enn det som er tilfelle ut i fra kommunedelplanen. Hva som er 
årsaken for dette er vi usikre på. Men det kan tyde på en utilfredsstillende kvalitetssikring, samt 
hastverksarbeid med planen. Kart er et visuelt, viktig og effektivt arbeidsverktøy som må gi en 
rettmessig framstilling av planene. Det er særlig viktig når folk skal danne seg oversikt og samlet 
inntrykk. En plan for småkraftverk krever høy kvalitetssikring for å være troverdig. Dette kan se ut 
til å ha sviktet litt i den første utgaven. 
 
Et annet moment er at alle elvene (som 3.1.5 Mortendalselva og 3.1.6 Bergselva) som i 
kommundedelplanen under samlet vurdering av miljøkonflikt er blitt vurdert til ” liten til middels 
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negativ konsekvens”, nedjusteres til grønn farge på kartet, noe som kun indikerer ”liten konflikt”. 
”Liten til middels negativ konsekvens” har ingen egen fargekode, men å putte disse prosjektene i 
en kategori på kartet som indikerer ”liten konflikt” er en forenkling vi mener må endres på. 
Fargene og kartet har et visuelt sterkt uttrykk og i slike tilfeller er det viktig å være presis. I følge 
FNF Troms har dessuten ingen av prosjektene ”liten konfliktgrad”, det laveste nivået må være 
middels konflikt. Alle de foreslåtte prosjektene har så mange interessemotsetninger og ulike sider 
at ”liten konfliktgrad” og ”liten til middels konfliktgrad” blir for mildt.  
 
Samlet vurdering av miljøkonflikt 
 
FNF Troms mener at det er vanskelig å se en rød tråd i den samlede vurderingen av miljøkonflikt 
for de ulike prosjektene. Vi synes variasjonene er store i forhold til konfliktvurdering av miljøtema 
og hvilken samlet vurdering prosjektet får. Konfliktvurderingen kan til tider virke mer eller mindre 
tilfeldig. Noen eksempler er: 
 
For Kitdalselva (3.3.3 i Kitdalen) er tre miljøtema (INON, biologisk mangfold og reindrift) vurdert 
til å ha ”middels negativ konsekvens” og et tema (fisk) er vurdert å ha ”middels til stor negativ 
konsekvens”, men samlet vurdering av miljøkonflikt slår fast ”liten til middels konsekvens”. FNF 
Troms mener at dette ikke harmonerer og er kritiske til at samlet vurdering ikke påvirkes mer av 
disse viktige miljøtemaene.  
 
For Bergselva (3.1.6 i Storfjord) er samlet vurdering av miljøkonflikt også satt til ”liten til middels 
negativ konsekvens”. Likevel har alle de tre miljøtemaene landskap, INON og biologisk mangfold 
konfliktvurderinger som ”middels negativ”. At disse tre miljøtemaene ikke kan løfte en samlet 
vurdering til ”middels negativ konsekvens” er uforståelig.  
 
I Paraselv (3.2.2 i Signaldalen) er konfliktvurderingen av INON og biologisk mangfold satt til 
”middels til stor”, likevel er samlet vurdering av miljøkonflikt bare ”middels negativ”.  
 
I konfliktvurderingen for landskapet ved Slåttelva (3.4.3 i Skibotndalen) har en utbygging blitt 
vurdert å ha stor negativ konsekvens. Likevel er den samlede vurderingen av miljøkonflikt kun satt 
til middels negativ konsekvens. Dette harmonerer ikke. Og selv om det er snakk om en samlet 
vurdering, burde samlede vurderinger påvirkes klart mer i retningen av de miljøtema med størst 
negativ konsekvens. Det samme gjelder for Kidelva med Reindalen (3.4.1 i Skibotndalen) som har 
”høg” konfliktvurdering av landskap, men kun ”middels til stor” i samlet. I kommunedelplanen 
står det til og med at store landskapseffekter skal legges spesiell vekt på. 
 
Olderelva (3.4.6 i Skibotndalen) har samlet vurdering av miljøkonflikt ”stor” med kun et miljøtema 
(landskap) konfliktvurdert til ”stor negativ konsekvens”. To miljøtema (INON og friluftsliv og 
reiseliv) er vurdert til ”middels til stor negativ konsekvens”.  Kidalselva med Reindalen har samme 
antallet miljøtema med ”stor-” (landskap) og ”middels til stor negativ konflikt” (INON og 
biologisk mangfold), men er konfliktvurdert samlet til ”middels til stor”. Dette virker 
inkonsekvent.  
 
FNF Troms mener også at konfliktvurderingen av miljøtema ”landskap” av Indre Markuselv (3.2.5 
i Signaldalen) medfører feil. I konfliktvurderingen står det ”Stor landskapsmessig påvirkning med 
daminntak, kraftstasjon, vei og redusert vannføring. Sterkt synlige inngrep og redusert 
opplevelsesverdi.” Dette mener vi kvalifiserer til en konfliktvurdering for landskap som gir ”stor 
negativ konsekvens” som må etterfølges av en samlet vurdering av miljøkonflikt også med ”stor 
negativ konsekvens”. Vassdraget ligger i åpent landskap og med stor synlighet fra omgivelsene. 
Nabovassdragene på hver side, Nedre Markuselv og Storelva (1 og 2), er begge samlet 
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konfliktvurdert til ”stor negativ konsekvens”. Denne kategoriseringen burde helt klart også Indre 
Markuselv få med sin flotte beliggenhet i den ville og verdifulle Stordalen. Vi ønsker også å 
presisere at store og verdifulle elvekløfter som en finner i Stordalen har nasjonal verdi og må forbli 
intakte. Stordalen er også definert som viktig viltområde, blant annet for jerv og kongeørn. Lokale 
informanter påpeker Stordalens spesielle opplevelsesverdi, særlig da nabodalen Paras har 
scooterløype. Uberørtheten som preger område må ivaretas. 
 
Verneområder 
 
Fire prosjekter (3.1.1-3.1.4) berører innfallsporter til Lyngen landskapsvernområde. Dette er i 
kommunedelplanen konfliktvurdert å ha ”liten negativ konsekvens”. FNF Troms er av en annen 
oppfatning.  Selv om tiltaket ikke vil ligge innenfor selve verneområdegrensen ligger alle fire 
tiltakene svært nære og vil oppleves som forstyrrende element i et internasjonalt anerkjent og 
verdifullt område. Tilreisende og folk flest vet ikke nøyaktig hvor grensen til landskapsvernet 
ligger, men får en helthetsopplevelse av Lyngsalpene allerede fra de kommer til området.  
 
Disse fire (Steindalselva, Elvevoll/Langdalselva, Kjeldalselva og Tverrdalselva) representerer 
vakre elver og alle flotte og naturlige innfallsporter til ulike deler av landskapsvernområdet. Dette 
burde vektlegges tungt og konfliktvurderes langt sterkere enn ”liten negativ konsekvens”. Flotte og 
innbydende innfallsporter til det internasjonalt kjente Lyngen landskapsvernområde må prioriteres 
langt høyere enn å forringe dem ved kraftbygging. FNF Troms mener det må legges føringer i 
kommunedelplanen som hindrer etablering av kraftverk i tilknytning til Lyngen 
landskapsvernområde.    
 
Røykeneselva (3.1.9 i Storfjord) ligger i sin helhet inne i Røkeneselva naturreservat og må ha 
samlet konfliktvurdering som ”stor negativ konsekvens”. I kommunedelplanen er den samlede 
miljøvurderingen kun ”middels til stor negativ konsekvens”. Vi antar at dette er en glipp, da den er 
merket av i rødt (stor konflikt) på kartet. Vi må likevel presisere at utbygging i et naturreservat har 
stort konfliktnivå og er uaktuelt. 
 
I kommunedelplanen står det at en rekke vannkraftanlegg er lokalisert i områder som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (lnf). FNF Troms 
ønsker å presisere de nasjonale forventninger om at fylkeskommunen og kommunene skal bidra til 
å hindre nedbygging av verdifulle lnf-områder.    
 
Kunnskapsgrunnlaget  
 
Det er betydelige mangler i deler av kunnskapsgrunnlaget vurderingene er gjort ut i fra. Vi ønsker 
særlig å trekke fram miljøtema ”biologisk mangfold” som det er knyttet stor usikkerhet til i 
vurderingene. Naturmangfoldloven legger føringer for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag 
gjennom § 8. Om ikke kunnskapsgrunnlaget er av tilstrekkelig kvalitet skal føre-var-prinsippet (§ 
9) følges. Mer utførlige undersøkelser kreves for et godt nok beslutningsgrunnlag. 
 
Naturmangfold omfatter også geologisk mangfold. Storfjord har store geologiske verdier, se 
uttalelsen fra Universitetet i Tromsø til NVE (Vedlegg 2). Vi kan ikke se at geologiske verdier er 
vurdert i kommunedelplanen. 
 
Friluftsliv og reiseliv burde også kartlegges bedre. Det kan nevnes to konkrete eksempler. 
Mortendalen er en historisk ferdselsåre hvor elva ligger under Otertinden som er et nasjonalt 
landskapsikon, og både dalen og Mortendalsfossen har vært et yndet turmål. Vi kan ikke se at 
vurderingen som er gjort i planen reflekterer denne typen verdi på noe vis. I tillegg er Rovvijokk en 
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internasjonal tursitattraksjon, og denne elva og flere andre elver i Storfjord (Paraselva, 
Signaldalselva) brukes av naturturister til avansert rafting (se video her). Dette er heller ikke 
vurdert. Vår konklusjon er at de kriterier og metoder man har brukt, ikke er i samsvar med reelle 
verdier. 
 
INON-områder 

 
Tap av INON og et økende press på inngrepsfrie områder er i strid med nasjonal arealpolitikk, hvor 
det i flere stortingsmeldinger de senere årene er uttrykt at det skal planlegges på en måte som tar 
hensyn til at inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. I 
Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som 
går ut på ”å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på”. Ifølge DN 
forsvinner det aller mest inngrepsfri natur i Nord-Norge, noe som gir oss et særlig ansvar for å ta 
godt vare på restene. 
 
FNF Troms ønsker også å spesifisere at INON er basert på en standard metodikk som i 
utgangspunktet er beregnet for flate landskap og som ikke tar hensyn til bratt terreng og kystalpine 
fjordlandskap/høgfjell. I Storfjord, hvor det er mye bratt areal, er opplevelsen av urørthet med 
villmarkspreg derfor ofte gjeldene i større områder enn hva som presenteres på de offisielle 
kartene. Konsekvensene ovenfor INON ved eventuelle inngrep vil dermed bli større enn hva den 
reelle grensa tilsier. Ifølge DN må det derfor gjøres skjønnsmessige vurderinger og eventuelle 
justeringer av INON ut fra faktiske forhold i hvert tilfelle. I bratt terreng blir den reelle opplevelsen 
av inngrepsfrihet større, og dermed vil også det faktiske tapet av INON i Storfjords tilfelle bli 
betydelig større enn slik det framstilles ut fra en flat landskapsmodell. Dette tilsier at en ofte må 
være mer restriktiv enn det en er i dag, og det betyr også at de presenterte konfliktvurderingene i 
kommunedelplanen hva gjelder tap av inngrepsfri natur i Storfjord må oppjusteres. Verdien av 
urørt natur er et av kommunens store fortrinn og merkevare hva gjelder både friluftsliv, folkehelse 
og reiseliv. Den må prioriteres. 
 
Natur og friluftsliv som merkevare 
 
Storfjord kommune har en storslått og variert natur som strekker seg fra ville dalfører, til en vakker 
fjordarm og forrevne og internasjonalt kjente tinder. Landskapet er av internasjonal klasse og 
tiltrekker seg tilreisende fra hele verden. På Storfjord kommune sine egne hjemmesider er ”vakker 
og spektakulær natur med fjord, fjell, daler og vidder” noe av det første som trekkes fram. I tillegg 
legges det vekt på de lakseførende elvene, den rike fjorden og tilrettelagte turstier. Det er tydelig at 
naturen og friluftslivet er en viktig merkevare for Storfjord og at dette er noe det legges stor vekt 
på å formidle. For at dette skal kunne være et viktig satsingsområde også i framtiden, både for 
reiseliv og lokal trivsel, identitet og gode opplevelser, må de gjenværende naturområder ivaretas og 
gis omsorg. Dette har mye større verdi enn forhastede småkraftutbygginger.  
 
Undersøkelser fra andre kommuner viser at deres befolkning i stor grad definerer bonære 
friluftsområder som ”svært viktige”. Dette stemmer godt med all forskning som viser at friluftsliv 
er den viktigste formen for fysisk aktivitet vi nordmenn har. Forringelse av bonære friluftsområder 
kan virke negativt på friluftsutdøvelsen og folkehelsearbeidet i Storfjord. 
 
Utbyggingsomfang 
 
I kommunedelplanen antas det at 40-50 % av de 33 prosjektene blir realisert. Det vil si at 13-16 
elver skulle bygges ut bare i Storfjord. Det er dramatisk. 
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Storfjord grenser til fire andre kommuner i Troms hvor til sammen 27 søknader for småkraft er 
inne hos NVE per i dag. I hele Troms er det som nevnt tidligere 74. Det er her perspektivet må 
ligge. Så mange prosjekt som Storfjord skisserer i egen kommune er langt utover det som er 
forsvarlig i et fylke hvor ”vilt, vakkert og vått” er det store mottoet. FNF Troms ønsker en helhetlig 
regional plan for verdifulle landskap, friluftsområder og kulturlandskap som kan ligge i bunn før 
videre utbygginger skjer.  
 
Dersom en kommune med Storfjords kvaliteter hva gjelder natur, landskap og friluftsliv, ønsker å 
bygge ut rundt 15 småkraftverk i sine unike og storslåtte omgivelser, ser vi meget svart på hvordan 
situasjonen vil bli i de 24 andre kommunene hvor en planløs bit-for-bit nedbygging er tilfellet. Vi 
oppfordrer Storfjord til å gå fram som et godt eksempel for de andre ved å verdsette kvalitetene i 
en fremragende natur og vise at dette er langt mer verdt enn storstilt småkraftutbygging og 
fortjeneste for særinteresser. Vi understreker at en plan for småkraft ikke nødvendigvis skal være 
en ”utbyggers-plan”, men en plan som i aller høyeste grad ivaretar verdifulle områder for natur, 
landskap, friluftsliv, kultur, reindrift og naturmangfold.    
 
Jobb nr. 1 – kartlegging og verdivurdering  
 
FNF Troms mener at den beste måten å gå fram på er å starte med en helhetlig kartlegging og 
utredning for verdifulle naturtyper, landskap, friluftsområder og kulturlandskap. Denne 
verdivurderingen bør så legges til grunn for utviklingsarbeid, inkludert hvor eventuelle utbygginger 
kan finne sted.  
 
Noen vil argumentere med at en slik utredning allerede er gjort i kommunedelplanen for 
småkraftverk. Vi viser til gjennomgangen av manglene i planen over. I tillegg blir slike planer ofte, 
om en vil eller ei, preget av utbyggernes særinteresser. Mange miljøelement reduseres i verdi for å 
åpne for utbygging. Med en underliggende kommunedelplan for verdifulle naturtyper, landskap, 
friluftsområder og kulturlandskap kartlegger man allmennhetens interesser og på naturens egne 
primisser. I dag skal man gjøre verdi- og konfliktvurdering av alle planer, som for eksempel 
småkraftplan, vindkraftplan, veiplan, osv. Men med en grundig verdikartlegging vil man da ha en 
objektiv verdivurdering i bunnen som ikke er farget av eventuelle særinteresser.  
 
Oppsummering 
 
FNF Troms tilrår Storfjord kommune å ta med seg erfaringene så lang, med særskilt tanke på de 
store og skjemmende inngrepene som er gjort ved utbyggingen av Mortendalselva og 
Bentsjordelva.  
 
Vi anbefaler at Storfjord benytter seg av en ”time out”, og foretar en samlet kartlegging og 
verdivurdering for å utarbeide en kommunedelplan for verdifulle naturtyper, landskap, 
friluftsområder og kulturlandskap, før videre utbygging kan inntreffe i kommunen. Vi vet at dette 
vil vekke oppmerksomhet, regionalt og nasjonalt.  
 
Dersom rulleringen av kommunedelplanen likevel gir rom for videre utbygging anbefaler vi en 
høyere kvalitetssikring av planen enn det som ser ut til å ha vært tilfelle ved første utgave. Vi ser 
også behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag, en mer konsistent samlet vurdering av miljøkonflikt, 
at Lyngenhalvøya og andre viktige attraksjoner ikke blir berørt, samt et sterkt redusert 
utbyggingsomfang i forhold til hva som er forespeilet i den gamle versjonen. 
 
Vi anbefaler på det varmeste at Storfjord kommune satser på sin fantastiske og verdifulle natur 
framfor storstilte utbygginger der gevinsten nasjonalt er liten, mens man lokalt ville sitte igjen med 
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forringede landskap. FNF Troms råder Storfjord kommune å benytte anledningen rulleringen av 
kommunedelplanen for småkraft gir til å sette en ”time out” og deretter sette seg en langt mer 
restriktiv politikk overfor fellesressursene. Småkraftutbygging er verken i Storfjord eller Troms 
noen ”hastesak”, vi har mer enn nok kraft, og vi har god tid til å gjennomføre tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag for våre prioriteringer. Kraftutbygging må ikke skje på bekostning av de gode 
opplevelsene i storslåtte omgivelser for allmennheten og reiselivet.  
 
 
For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 
Eivind Høstmark Borge 
Fylkeskoordinator 
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