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Tilleggsuttalelse etter befaring av tre småkraftverk i Bodø
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.

NVE arrangerte befaring av 5 omsøkte småkraftverk i Bodø kommmune den 24.-26. juni
2014. Følgende utbyggingsprosjekt ble befart:
 Øvre Mølnelva og Storvasskråga kraftverk ble befart tirsdag 24. juni kl 09.00
 Åslielva kraftverk ble befart onsdag 25. juni kl 09.00
 Rognlia kraftverk ble befart torsdag 26. juni kl 09.00
 Skredelva kraftverk ble befart torsdag 26. juni kl 13.30
FNF Nordland deltok på befaringene av utbyggingsprosjektene Åselielva, Rognlia og
Skredelva. Vi har følgende tilleggsuttalelse til de omsøkte prosjektene:

Åselielva kraftverk
Det planlegges å bygge en anleggsvei over en strekning hvor det går en merket tursti,
samtidig blir det et riggområde ved parkeringsplassen. Anleggsveien bygges frem til
kraftstasjon som planlegges ved elveutløpet. Det planlegges deponi i tilknytning til
kraftstasjonen og dette vil endre landskapsbildet ved vannet radikalt.
Sprengning av en lengre rørtrase i en strekning med bart fjell og som krysser turstien vil
forringe friluftslivet gjennom støy. Dette vil bli varige sår i landskapet. Folk blir også hindret
å ferdes der i anleggsperioden.
Området er svært viktig for friluftsliv og byr på mange kvaliteter som stillhet, inngrepsfri
natur, unikt landskap mv. Det omsøkte tiltaket er ikke forenlig med et aktivt og allment
friluftsliv og konfliktnivået med friluftsliv er uakseptabelt.

Rognlia kraftverk
FNF Nordland mener det er konfliktdempende at eksisterende vei til planlagt inntak er tenkt å
benyttes, samt at inntaket er lokalisert nedenfor der hvor konflikt med friluftsliv og reindrift
vil oppstå. Vi har ingen kommentarer på rørtrase utover det vi tidligere har skrevet.
FNF Nordland er fortsatt kritisk til planlagt kraftstasjonsplassering, og mener det bør
fremskaffes bedre kunnskap om anadrom fisk og eventuelle konflikter med gyte- og
oppvekstområder. Vi ber NVE vurdere om å pålegge tilleggsundersøkelser på fisk slik at
vedtak kan fattes på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik det forutsettes etter
Naturmangfoldloven.

Skredelva kraftverk
FNF Nordland registrerte at det var konflikter med reindrift knyttet til planlagt inntak, utover
det mener vi at det blir mye inngrep med etablering av rørtrase.
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