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Vedr. konsesjonssøknad til 3 småkraftverk i Balsfjord kommune
Forum for natur og friluftsliv i Troms, som er et nettverk for 13 natur- og friluftslivsorganisasjoner
i fylket, har vurdert konsesjonssøknadene fra Tinfos AS vedr. planene om utbygging av
Markenesdalen kraftverk, Potraselva kraftverk og Leirelva kraftverk i Balsfjord kommune, Troms.
Det har vært gjennomført befaring i de tre områdene samt innhentet innspill og merknader fra
organisasjoner og privatpersoner.
FNF Troms har ikke vurdert søknadene med utgangspunkt i konsekvensene for landbruk, reindrift
samt nasjonens totale kraftsituasjon, da dette ligger noe utenfor FNF Troms primære arbeids- og
ansvarsområde. Men etter det vi har fått kjennskap til vurderes de to prosjektene på
Malangshalvøya (Potraselva og Leirelva) som konfliktfylte i forhold til reindriftsnæringen og
reinens vandringsruter.
Malangshalvøya
I utgangspunktet framgår prosjektene Potraselva og Leirelva som små og forholdsvis konfliktfrie.
Elvene har ikke store fiskebestandene og rekreasjonsfisket etter ørret er begrenset. Med utgangspunkt i en samlet vurdering av natur og friluftsliv er likevel FNF Troms sin anbefaling at det ikke
gis konsesjon for utbygging av disse elvene på Malangshalvøya.
Områdene egner seg for et allsidig friluftsliv året rundt. Turkassetrim, slik som ”10 på topp” og
tilsvarende opplegg, har utviklet seg til populære aktiviteter rundt om i hele fylket. Harehaugen
282 moh. er et turmål som inngår i turkassetrimmen Telltur som har med turmål i Balsfjord og en
rekke andre steder i Troms, og i landet for øvrig (se telltur.no). At Harehaugen er med i årets
turkassetrim er et bekreftelse på områdenes kvaliteter når det gjelder friluftsliv. Det å kunne utøve
friluftsliv i områder uten inngrep vurderes som en framtidig kvalitet som bør vektlegges.
___________________________________________________________________________
FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer.
Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

Ryaforbindelsen vil i årene som kommer gjøre Malangshalvøya til et mer attraktivt og tilgjengelig
område for befolkningen i Tromsø.
Når det gjelder miljøvern og biologisk mangfold konkluderer miljørapporten med at
konsekvensene ved en utbygging vil bli forholdsvis begrenset. Det er registrert en lokalitet med
gråor-heggeskog som er vurdert som viktig (B) og ei mindre bekkekløft som er vurdert som lokalt
viktig (C).
Fossen i Skaidielva (prosjekt Potraselva) har et fall på om lag 20 meter, og er det største fossefallet
i området.
Skal NVE gi konsesjon til ett, begge eller ingen av disse prosjektene to prosjektene på Malangshalvøya? Det er grunn til å anta at hensynet til reindriftsnæringen vil resultere i at det ikke blir gitt
konsesjon til noen av disse prosjektene. Også i friluftslivssammenheng vil det være å foretrekke.
FNF Troms ønsker å delta på NVE-befaring for å drøfte konsekvenser og eventuelle alternativ når
det gjelder kraftutbygging på Malangshalvøya.
Konklusjon:
FNF Troms anbefaler at det ikke blir gitt konsesjon til utbygging av Potraselva kraftverk og
Leirelva kraftverk.
Markenesdalen, Balsfjord
Med sin nærhet til kommunesenteret Storsteinnes er Markenesdalen et viktig friluftslivsområde for
lokalbefolkningen og andre. Området benyttes både som gåtur- og skiturområde. Det vurderes som
en kvalitet for landskapet og friluftslivsinteressene å bevare området.
Som det framgår i rapporten er det også negativt med inngrep i naturen i form av inntaksdam,
rørtrasé ned til kraftverket, jordkabel og adkomstvei.
Miljørapporten konkluderer med samlet liten negativ konsekvens for biologisk mangfold og
verneinteresser i området.
Innenfor influensområdet til planlagte tiltak er det registrert to naturtyper, en lokalitet med gråorheggeskog, og en lokalitet med bekkekløft og bergvegg. Begge lokalitetene er vurdert som lokalt
viktige (C).
Minstevannføringen vurderes som for lav av hensyn til landskap og friluftsliv. Dersom en eventuell
konsesjon blir gitt må det i sommerhalvåret stilles krav til høyere minstevannføring i forhold til det
som framgår i søknaden.
FNF Troms ønsker å delta på NVE-befaring for å drøfte konsekvenser og eventuelle alternativ
knyttet til friluftsliv og landskap i Markenesdalen.
Konklusjon:
FNF Troms anbefaler at det ikke blir gitt konsesjon til utbygging av Markenesdalen kraftverk slik
konsesjonssøknaden nå foreligger.
For alle søknadene mangler vurderinger av verdi og konsekvens for landskapet, og vurdering av
konsekvenser i større sammenheng for INON-areal.
Med hilsen
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