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Høringsuttalelse – søknad om bygging av Hoffmannselva
kraftverk i Hamarøy kommune
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 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.

Viser til NVEs høringsbrev av 23.03.2017 – Nord-Salten Kraft AS – Søknad om konsesjon
for bygging av Hoffmannselva kraftverk. FNF Nordland har følgende innspill til søknaden:

Hoffmannselva kraftverk er tidligere søkt inn med en annen løsning og fikk avslag fra NVE
26. februar 2014. Begrunnelsen for NVEs avslag var følgende: «En bygging av
Hoffmannselva kraftverk vil ha negative konsekvenser for regionalt verdifulle krigsminner og
for gyte- og oppvekstområder for laks, sjøørret og ørret. Det er likevel hensynet til reindrift
og trekkleia som krysser elva ved det planlagte inntaket som har vært avgjørende for NVEs
vedtak i denne saken. Området mellom de to vannene Fjerdevatnet og Sandnesvatnet, der
prosjektet er planlagt, er så kort at det ikke finnes alternativ til å tilpasse Hoffmannselva
kraftverk for å bøte tilstrekkelig på disse ulempene. NVE mener derfor at en utbygging av
Hoffmannselva kraftverk vil ha uakseptable negative konsekvenser for reindrift på grunn av
stenging av trekklei.».
FNF Nordland finner det naturlig at de samme interessene og temaene som ble lagt til grunn i
NVEs vedtak av 26. februar 2014, og hvordan disse blir ivaretatt i ny søknad, er avgjørende
for konsesjonsspørsmålet også i denne omgang. Det forutsetter at det i etterkant ikke har
kommet frem ny kunnskap som skulle tilsi noe annet.
I henhold til ny søknad er den omsøkte utbyggingsløsningen beskrevet etter følgende måte:
«Hoffmannselva kraftverk vil utnytte det kombinerte avløpet fra et regulert og et uregulert

felt. Samlet sett er nedbørfeltet til kraftverket 176,9 km2 stort. Tilsiget utnytter 22,5 m fall i
Hoffmannselva mellom kote 69,5 og kote 47. Installasjonen vil være på 3,2 MW med en
estimert årsproduksjon på 16,6 GWh.
Fjerdevatn forutsettes ikke regulert.
Anlegget vil bestå av inntak i Hoffmannselva, vannvei i tunnel og kraftstasjon i fjell, samt
adkomstvei og adkomsttunnel. Det legges kabel fra Falkelv trafostasjon langs trase for
fiberkabel og ned til adkomsttunnel. Ny adkomstvei etableres nord for alle
krigsminnesmerker, fra E6 mot Hoffmannsgården. Fra denne veien blir det avkjøring og
adkomsttunnel til kraftverket. Midlertidig adkomst til damområdet blir fra trafostasjonen
langs gammel traktorvei på østsiden av Hoffmannselva. Inntaksdammen bli plassert så langt
nede i elva at den ikke kommer i konflikt med flyttleia for rein.
Planlagt slipp av minstevannføring er 1,61 m3/s fra 1. mai – 30. september (sommer) og 0,91
m3/s fra 1. oktober – 30. april (vinter).»
I ny søknad er det gjort noen justeringer for å imøtekomme de berørte interessene. I henhold
til utredningen vil en utbygging medføre konsekvenser for:
•
•
•

Fagtema kulturminner og kulturmiljø og landskap: Middels negative konsekvenser
For rødlistearter, terrestrisk miljø, akvatisk miljø og brukerinteresser (friluftsliv):
Liten til middels negativ konsekvens.
For reindrift: Liten/ubetydelig negativ konsekvens i driftsfasen. Liten/middels negativ
konsekvens i anleggsfasen – dialog og enighet mellom tiltakshaver og
reindriftsinteressene om tidsplan etc. vil være avgjørende for hvor store konsekvenser
anleggsvirksomheten vil medføre.

Når det gjelder kulturminner og reindrift så mener FNF Nordland at det er av avgjørende
betydning for konsesjonsspørsmålet at innkomne innspill fra disse berørte interessene og
forvaltningsmyndighet blir ivaretatt.
Når det gjelder naturmangfold så er det særlig vanntilknyttede organismer som vil bli negativt
påvirket som følge av sterkt redusert vannføring på strekningen. I Hoffmannselva ligger
vandringshinderet for fisk litt mer enn 130 m oppstrøms utløp fra den planlagte
kraftstasjonen. En utbygging etter foreliggende søknad vil derfor medføre en reduksjon i
oppvekstområder i nedre del. De gode gyteområdene er imidlertid fra Hoffmannselvas utløp i
Sandnesvatnet og opp til angitt kraftstasjonsplassering. Selv om undersøkelser har vist at
tettheten av ørret og laks er lav, er FNF Nordland opptatt av at det naturlige økosystemet
holdes i balanse og at vanntilknyttede organismers livsbetingelser opprettholdes. FNF
Nordland ber om garantier for dette blir opprettholdt, og at søknaden avslås dersom en finner
at det ikke vil la seg gjøre.
Når det gjelder friluftsliv viser FNF Nordland til vår uttalelse til tidligere søknad (link).
Berørt område er lett tilgjengelig for enkle former for friluftsliv, og som det kommer frem av
utredningen (samt under NVEs befaring i 2013 av daværende søknad) er nedre del av
Hoffmannselva godt egnet til fiske.

Avslutningsvis ber vi om at det gjøres en grundig vurdering av den samlete belastningen på
vassdragsnaturen i området og i Hamarøy for øvrig.
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