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Høringsuttalelse søknad om bygginga av Messingåga
kraftverk i Rana 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.

Nøkkeldata om det omsøkte tiltaket
Messingåga kraftverk vil utnytte et fall på 178 m fra inntaket på kote 408 ned til
kraftstasjonen som får utløp på kote 230. Inntaksdammen er tenkt som en 20 m lang og 5 m
høy platedam i betong. Vannet i Messingåga skal føres til kraftstasjonen gjennom et 2 km
langt nedgravd rør. Eksisterende skogsbilveg opprustes og forlenges (500 m) for å sikre
tilkomst til inntaket. Det søkes også om bygging av ny permanent vei til kraftstasjonen (400
m).
Middelvannføringen ved inntaket er 2,35 m3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal
slukeevne på 3,4 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5 MW, og vil etter planene gi
en årsproduksjon på 16,8 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2 km lang
strekning i Messingåga. For å bøte på dette har søker planlagt å slippe en differensiert
minstevannføring lik 5-persentilen på 476 l/s om sommeren og 29 l/s om vinteren.
Elva danner en bekkekløft mellom kote 295 og kote 165 som er avmerket som verdifull
naturtype, særlig for området nedenfor kote 225, der jernbanen krysser elva.
Kraftstasjonsutløp er derfor plassert ovenfor jernbanen. Messingåga er en sideelv til Ranaelva
og ligger like nedstrøms planlagte Hjartås kraftverk. Messingåga planlegges å knytte seg til
bygging av ny 132kV linje i forbindelse med Hjartås kraftverk, og en utbygging av
Messingåga vil bare gjennomføres dersom Hjartås kraftverk blir bygget.
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FNF Nordlands vurdering og konklusjon
Som følge av at en utbygging av Messingåga er avhengig av at Hjartås kraftverk blir utbygd,
så viser vi til vår høringsuttalelse til Hjartås kraftverk. Vi mener det omfattende
utbyggingspresset i Rana og den samlete belastningen på vassdragsnaturen er for stor til å
tillate inngrep som vil, eller kan ha negative konsekvenser for viktige naturverdier. For
Hjartås kraftver er det særlig for potensialet for utvidet anadrom strekning ved opprustning av
laksetrappa i Reinforsen, og naturtypene Fossesprøytsone og Bekkekløfter, er for stor til at
inngrepene bør tillates.
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