
          

 

 

 

 

 

 

 

Fauske, 21. november, 2013 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201  FAUSKE 

E-post: postmottak@fauske.kommune.no 

 

 

Vurdering av samlet belastning for åtte omsøkte småkraftverk i Fauske 

kommune. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 medlemskap. FNF Nordland 

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 Nordland arbeider 

også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er 

med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av 

allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 

 

På folkemøtet i Sulitjelma samfunnshus den 6. november, i forbindelse med åtte søknader om 

bygging av småkraftverk, informerte NVE om at disse skal behandles samlet. Begrunnelsen for 

pakkebehandling var en bedre mulighet for vurdering av den samlede belastning. 

 

Naturmangfoldloven (NML) § 10 presiserer at nye inngrep ikke kan tillates uten at påvirkninger fra 

tidligere utbygginger og naturinngrep også vurderes. Det skal stilles strengere krav, og utbygger og 

planmyndighet må legge til rette for vurdering av den samlede miljøbelastningen.  

 

Ingen av de åtte småkraftverkene som er ute til høring har gjort utredninger på samla belastning. 

Naturen i Fauske er allerede hardt belastet med inngrep og tap av naturverdier og biologisk 

mangfold fra kraftutbygging, veianlegg og gruvedrift. FNF Nordland holder fast på at NVE som 

planmyndighet har plikt til å legge tilrette for vurderinger i forhold til samlet belastning med 

oversikt over prioriterte arter og utvalgte naturtyper, eller områder med store landskapsverdier, 

verdifulle naturtyper og økosystemer (naturmangfoldloven § 4 og 5) som er gått tapt eller blitt 

marginalisert i vassdragsnaturen som følge av tidligere utbygginger og naturinngrep. 
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Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig og 

erfaringsbasert kunnskap. Tap, forringelse og fragmentering av leveområder (habitat- eller 

arealbruksendring) er den største trussel mot biologisk mangfold, og energisektoren står for det 

største bortfallet av inngrepsfri natur i Norge som følge av en bit-for-bit utbygging. Dagens system 

med begrensede konsekvensutredninger der naturmangfoldloven og vanndirektivet tillegges liten 

vekt bidrar til ytterligere marginalisering av viktige naturverdier. Miljødirektoratet og 

Riksantikvaren har advart mot at de tematiske konfliktvurderingene og nasjonale miljømålene 

overkjøres. 

 

 I NVE sine egne retningslinjer gis høringspartene et selvstendig ansvar for vurdering av samla 

belastning. Det er utfordrende. Fauske kommune er en viktig høringspart som skal sørge for å 

ivareta de lokale verdiene. Den geografiske utstrekningen for de omsøkte kraftverkene omfatter et 

område og landskapsrom der det er knapphet på inngrepsfrie vassdrag og fremtredende 

landemerker. Området omfatter det største og viktigste friluftslivsområdet i kommunen. 

Folkehelsekommunen Fauske må vurdere de omsøkte vassdragsinngrepene slik at friluftsliv, 

kulturarv, naturgrunnlaget og landskapselementer som utgjør vesentlig del av naturopplevelsen blir 

ivaretatt også for fremtidige generasjoner rett og adgang til å oppleve inngrepsfri vassdragsnatur.  

 

Vedtak om el-sertifikatsubsidier innen 2020 legger et press på tempo og kvalitet i behandlingen. 

I Nordland er det grunn til å minne om det store overskudd av kraft. I sektoranalysen for 

fornybarsatsinga i landsdelen som Nærings, og handelsdepartementet (NHD) har gjennomført, 

peker kraftbransjen selv på at manglende etterspørsel etter fornybar kraft er en flaskehals for mer 

utbygging av ny fornybar energi og opprusting av gamle kraftverk. Det er derfor ingen hast med 

tildeling av nye konsesjoner. Vi har god tid til å finne de minst konfliktfylte områder i forhold til 

natur, reindrift, friluftsliv og folkehelse. 

 
 

 

For FNF Nordland 

 

Erling Solvang 

Styreleder 

        Gisle Sæterhaug 

        Daglig leder 
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