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INNSPILL TIL KONSESJONS- OG KLAGEBEHANDLING I OED AV
KRAFTURBYGGINGENE I TOSBOTN
Vedlagt følger til orientering innspill fra Naturvernforbundet til OED.
Naturvernforbundet imøteser en grundig og brei debatt om disse spørsmål når OED skal behandle
klagesaken. Vi forutsetter Miljøverndepartementet engasjerer seg aktivt i arbeidet med behandlingen og
vurderingen av hvordan Naturmangfoldloven skal legges til grunn for kraftutbyggingene i Tosbotn.
Vi vil også oppfordre reindrifta og Sametinget til å engasjere seg i den videre behandling og kreve
konsultasjon.
Sammen med Tosdalen utgjør Holmvassdalen og Kjelvika et stort sammenhengende inngrepsfritt område.
Det er en nasjonal målsetning å ta vare på denne naturtypen. Spesielt verdifulle er store og
sammenhengende områder med variasjon i naturtyper og som strekker seg fra fjell til fjord. Vi mener
NVE har tatt hensyn til dette når de har frarådd kraftutbygging i Tosdalen. Naturvernforbundet støtter
NVE sine begrunnelser. Vi vil også tilføye at det ikke er behov for denne krafta i overskuelig framtid, og
det forsvarer på ingen måte naturinngrepene en kraftutbyggingen medfører.
Utbygger, Helgelandskraft AS jobben nå hardt for å få OED til å tillate kraftutbygging i Tosdalen i strid
med NVE sin tilråding.
St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, slår fast: ”Norge har sluttet seg til det
internasjonale målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Nedbygging, bruk og
bruksendring av arealer regnes som den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i Norge.”
Vi mener NVE ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til dette når de har sagt ja til kraftutbygging i Kjelvika.
De hensyn som NVE vektla i forhold til Tosdalen gjelder i høyeste grad også for Kjelvika, storslått natur
og viktig for reindriftsnæringen. Kjelvika er i enda større grad enn Tosdalen dårlig undersøkt i forhold
naturverdier og samiske kulturminner.
Tosdalen med sin villmarkspregede og varierte natur er også et viktig område for reindriftsnæringen, som
lenge har vært under stort press på grunn av kraftutbygging på østsiden av Tosenfjorden.
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Naturmangfoldloven § 8. har en tilføyelse:
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.”
Man kan spørre om kunnskapsgrunnlaget er gått gjennom grundig nok og om samisk tradisjonskunnskap
er vurdert som aktuell for inngrepsområdet? Samisk bruk er et meget bredt begrep, som går langt ut over
reindriftas bruk, f. eks hellige fjell, offerplasser, boplasser m.m. Tosbotn var et samisk kjerneområde på
1700-tallet!
Det vil etter Naturvernforbundets mening være et svik mot disse verdier og nasjonal politikk om OED lar
seg presse til å tillate ei unødvendig kraftutbygging.
Under befaringen signaliserte både ordføreren i Brønnøy og representantene for Marin Harvest at de ville
fortsette arbeidet med å støtte Helgedandkraft for å få gjennomført sine utbyggingsplaner.
De ultimative krav Helgelandskraft har stilt ved fremming av 6 søknader og om at fire av utbyggingene
måtte med i vedtaket om utbyggingen, derav de to største, har utvilsomt påvirket høringsinstansene.
Utbygger var også meget aktiv i høringsprosessen ved direkte innblanding i Brønnøy kommunes
saksbehandling. Etter NVE sitt avslag har Helgelandskraft truet med å ikke gjennomføre tiltak som bedrer
forsyningssikerheten av strøm i Tosbotn. Brønnøy kommune har ikke fulgt sine egne miljømål ved å tilrå
alle 7 utbygginger, Kjelvika inkludert:
”Overordna miljømål for Brønnøy (vedtatt 10.11.93)
Kommunen vil gjennom aktiv bruk av ”føre var prinsippet”, arbeide for ei samfunnsutvikling som
ikke forringer naturens produksjonspotensial og uten at viktige natur- og kulturverdier går tapt
Miljøvernhensyn skal legges til grunn for kommunens virksomhet ved planlegging og
politikkutforming. Kommunen vil på kort og lang sikt ivareta naturverninteressene ved
planlegging og arealdisponering, sikre biologisk mangfold, viktige naturområder og
landskapstrekk og sørge for å gjennomføre restaureringstiltak i forbindelse med tidligere
naturinngrep.”
For Naturvernforbundet er sakene om kraftutbygging i Tosbotn prinsipielt viktig med tanke på at føringer
skal legges for konsesjonsbehandlingen etter at Naturmangfoldloven er trådt i kraft. Krav til
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, sumvirkninger, plikter og ansvar for tiltakshaver og
samfunnsnytten i forhold til Vannrammedirektivet må bli prøvd.
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