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Supplerende uttalelse Tverråga kraftverk i Rana kommune
Ref. befaring 25.09.12
Erling Solvang, Naturvernforbundet, deltok på en godt opplagt og gjennomført befaring.
Kunnskapsgrunnlaget for de biologiske verdier synes å være tilfredsstillende kartlagt.
Landskapets betydning for friluftsliv og turisme er betydelig undervurdert i miljørapporten og
av utbygger, noe som er berettiget påpekt i høringen. Området er den viktigste innfallsport til
Svartisen fra Rana.
Samfunnsnytten er ikke konkret beregnet. Utbyggingen befinner seg i produksjonsområde 3
der kraftoverskuddet allerede er 40 % og kapasiteten på overføringsnettet er begrenset. Positiv
klimaeffekt kan ikke dokumenteres. Utbyggingene vil føre til lavere energipriser, økt sløsing
med energi og mindre interesse for klimatiltak i boliger og næringsbygg.
Sumvirkninger er ikke vurdert i forbindelse med Tverråga kraftverk. Det samme gjelder
samlet belastning i en kommune som allerede har regulert det meste av vassdragsnaturen.
Dette må gjøres dersom konsesjon tenkes innvilget.
Kraftverket vil bidra årlig med 6,6 GWh ny fornybar energi, og kun gi 1,2 GWh som
vinterkraft. Sommerkraft er allerede i stort overskudd. Samfunnsnytten vil derfor kunne være
negativ og står på ingen måte i et rimelig forhold til naturinngrepet.
Ved en utbygging utsettes sårbare arter, også rødlistearter, for risiko, og den kan ikke regnes
som miljøvennlig. Inngrepet for å få fram rørgata blir betydelig, spesielt i den øvre delen mot
inntaket. Høyden på inntaksdammen vil kunne påvirke sprutsonen fra fossen og dermed
naturtypen fosse-eng (nær truet) negativt. Reduset vannføring vil påvirke naturtypen
bekkekløft lenger ned i elva.
I fylkesplanen for småkraft kommer tiltaket i kategorien ”strenge betingelser”. Ut fra dagens
kraftsituasjon lokalt og nasjonalt finner vi det svært urimelig om kraftverket blir prioritert og
naturinngrepet dermed subsidiert gjennom grønne sertifikater.
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Verdiene for friluftsliv og turisme vil alene overstige en eventuell samfunnsnytte av
utbyggingen. FNF Nordland vil nå forsterke frarådningen om å innvilge konsesjon. Vi viser
ellers til vår ordinære høringsuttalelse og mener føre-var-prinsippet bør legges til grunn da
det er overhengende fare for irreversibel skade på viktige naturtyper og sårbare, fuktkrevende
arter. FNF Nordland henstiller med dette at søknaden ikke gis konsesjon.
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