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Uttalelse til søknad om konsesjon for Langvasselva kraftverk i Rødøy 

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. 
 

Denne uttalelsen er gitt i nært samarbeid med Naturvernforbundet. 

 

Sammendrag 

FNF Nordland mener søknaden innehar manglende data om forholdene for anadrome 

fiskeslag, brukerinteressene og friluftsliv. Det omsøkte tiltaket vil ha store negative 

landskapseffekter, og bortfallet av INON for begge alternativ er uakseptable. Manglende 

kunnskapsgrunnlag tilsier at føre-var-prinsippet legges til grunn. Vi kan heller ikke se at 

Rødøy eller regionen har behov for mer kraftutbygging slik kraftsituasjonen er nå. De 

konsekvensene tiltaket vil ha for miljømål som biologisk mangfold, landskap og INON er 

etter vår oppfatning så store, at produksjon av fornybar energi i dette tilfellet ikke vil ha en 

særlig miljøgevinst. FNF Nordland henstiller med dette at konsesjon for Langvasselva 

kraftverk ikke blir gitt. 

 

 

Generelle merknader 

Det foreligger svært mange planer om småkraftutbygging i Nordland. I tillegg til inngrepsfri 

natur og biologisk mangfold ser vi stadig at bygging av småkraftverk kommer i konflikt med 

friluftsliv gjennom at landskap, naturkvaliteter og opplevelsesverdi forringes. Vannstrenger 

og vannfall/fosser forsvinner og blir erstattet med rørgater, reguleringsterskler, anleggsveier 

og kraftstasjoner. Fysiske inngrep og arealbruksendringer er den viktigste årsaken til tap av 

biologisk mangfold i Norge.  
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Nordland har et kraftoverskudd på over 40 %, og en begrenset overføringskapasitet. Det er 

ingen hastesak med en storstilt småkraftutbygging i Nordland. FNF Nordland ser det som en 

viktig målsetting at de minst konfliktfylte tiltakene prioriteres. Og at prioriteringene blir gjort 

gjennom gode vurderinger om tiltakets konsekvenser på vassdragsmiljøet og naturmangfoldet. 

Det er viktig at det enkelte tiltak ses i sammenheng med andre inngrep og menneskelig 

påvirkning. Alle tiltakshavere plikter å kvittere ut at de bygger sine søknader og utredninger 

på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Dersom det er knyttet usikkerhet til tiltakets effekter på 

naturmangfoldet, og kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, skal føre – var - prinsippet legges 

til grunn. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 omhandler hvilke forvaltningsprinsipper som skal 

utgjøre rammene for forvaltningen. 

 

 

 

 

Behovet for mer kraft 

Som nevnt innledningsvis har Nordland et stort kraftoverskudd og begrenset 

overføringskapasitet. Siden det omsøktet tiltaket vil gå utover andre miljømål som inngrepsfri 

natur og biologisk mangfold, kan vi ikke se at samfunnsnytten av en eventuell realisering av 

Langvasselva kraftverk står i et rimelig forhold til ulempen ved naturinngrepet. Vi savner 

også en samlet vurdering av all kraftutbygging i Rødøy. 

 

 

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) 

Det planlagte tiltaket vil medføre et bortfall av INON med ca 7,3 km² for alternativ 1. For 

alternativ 2 vil 2,5 km² forsvinne. 

 

FNF Nordland ser med bekymring at inngrepsfrie naturområder forsvinner bit for bit. 

De mange planene for bygging av vannkraftverk kan medføre at energiproduksjon blir 

en av de viktigste årsakene til tap av inngrepsfrie naturområder i årene som kommer. 

Tap av INON og et økende press på inngrepsfrie områder er i strid med nasjonal 

arealpolitikk, hvor det i flere stortingsmeldinger de senere årene er uttrykt at det skal 

planlegges på en måte som tar hensyn til at inngrepsfrie naturområder i størst mulig 

grad bevares for framtida. I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra 

Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som går ut på ”å sikre at 

gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på”. 

 

 

Friluftsliv 

Friluftslivsområder forringes gjennom en storstilt utbygging. I et folkehelseperspektiv er det 

viktig at vi klarer å ivareta disse områdene slik at de beholder sine kvaliteter og appell også 

for nye generasjoner med friluftslivsutøvere. Det finnes mye forskning som bygger opp under 

påstanden om at det enkle friluftslivet er nordmenns viktigste arena for fysisk aktivitet. Og 

fysisk aktivitet er en av de viktigste grunnpilarene i folkehelsearbeidet. 

 

FNF Nordland er sterkt uenig til søkers fremstilling om at atkomstmuligheten vil bedres p.g.a. 

rørtraseen og anleggsveien. En anleggsvei vil i stor redusere naturopplevelsen og 

opplevelseskvaliteten, og kan dermed stor negativ effekt på friluftsliv og brukerfrekvensen. 

Etter hva vi får opplyst av lokale brukere, er friluftsinteressene er større enn det som kommer 

frem i søknaden. FNF Nordland mener søknaden har mangler og innehar et svakt 

kunnskapsgrunnlag for brukerinteressene innen friluftsliv. 
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Anadrom laksefisk 

På grunn av sitt store antall, og ofte høye fiskeproduksjon per arealenhet, står de små 

vassdragene for en stor del av laks-, sjøørret- og sjørøyeproduksjonen i Nordland. For fylket 

sett under ett har bestandssituasjonen for laksen vært svak over lengre tid. 

Vannkraftutbygging er en av de viktigste truslene mot laks- og sjøørretbestanden i Nordland. I 

årene som kommer vil oppfølging av EU’s vanndirektiv sette fokus på en helhetlig 

forvaltning av våre vassdrag. Det vil bli en gjennomgang av både økologisk og kjemisk status 

for vassdragene, og det vil bli satt i gang nødvendige tiltak for å bedre forholdene der det er 

nødvendig.  

 (http://nordland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=1367).  

Det kommer frem i søknaden at det er en begrenset strekning for anadrom laksefisk i 

Langvasselva. FNF Nordland har fått opplyst fra lokalbefolkning at laks og sjøørret vandrer 

lengre opp enn fossen på høy vannstand. På den berørte strekningen av Langvasselva vil 

redusert vannføring medføre bunnfrysing på enkelte partier om vinteren, mens det om 

sommeren kan bli høyere temperatur enn normalt. Med redusert vannføring og høyere 

temperaturer vil fisken som konsentreres i kulper være sterkt utsatt for vann med lavt 

oksygeninnhold, sjukdomspredning og fiskedød. Resultatet blir en enda dårligere 

miljøtilstand i vassdraget. 

 

Og den ødelagte laksetrappa hindrer laks og sjøørret å vandre opp til potensielle gyteområder. 

For å bedre miljøtilstanden i elva ser vi helst at utbyggingsplanene stoppes, eller blir satt på 

vent til det foreligger tilleggsutredninger om konsekvenser for anadrom laksefisk og 

iverksettes forvaltningstiltak som skal bedre miljøtilstanden. 

 

 

Landskap 

En eventuell realisering av det omsøkte tiltaket vil medføre store visuelle inngrep:  

• En rørtrase på totalt 1100 meter 

• I traseen for tilløpsrøret regnes generelt et ca. 15-20 meter bredt ryddebelte der skogen 

må fjernes og en enkel atkomstvei etableres  

• Ny anleggsvei på 1450 meter. Med byggebredde ca. 6 m blir arealet ca. 8,4 da. Veien 

antas også brukt for drifts- og vedlikeholdsformål etter at kraftverket er ferdig.  

• Kraftstasjon. Kraftstasjonen vil ligge ca. 1700 m i luftlinje fra eksisterende 22 kV 

linje. En kabel vil gå langs adkomstveien til kraftverket, før den går langs eksisterende 

vei fra Forsdal til RV 17. Total lengde vil være ca 2000 meter. 

 
Ser man helheten av det omsøkte tiltaket, vil det ha negativ effekt på landskapet og 

opplevelsesverdi. Og det er vanskelig å gjøre om en forringelse av et friluftslivsområde. Det 

er ikke alltid slik at naturen vil revegetere seg og komme tilbake i opprinnelig tilstand etter 

inngrep. 

 

 

 

Konklusjon 

FNF Nordland mener søknaden baserer seg manglende kartlegging om brukerinteressene og 

friluftsliv. Det omsøkte tiltaket vil ha store negative effekter på landskapet og bortfallet av 

INON for begge alternativ er uakseptable. Vi kan ikke se at Rødøy eller regionen har behov 

for mer kraftutbygging. De konsekvensene tiltaket vil ha for miljømål som biologisk 

http://nordland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=1367
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mangfold, landskap og INON er etter vår oppfatning så store, at produksjon av fornybar 

energi i dette tilfellet ikke vil være et miljøvennlig tiltak. FNF Nordland henstiller med dette 

at konsesjon for Langvasselva kraftverk ikke blir gitt. 
 

 

 

 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang 

Arbeidsutvalgsleder     Gisle Sæterhaug 

       Koordinator arealforvaltning 

 

 

Kopi til 

 

Rødøy kommune 

Nordland fylkeskommune, Folkehelse 

Nordland fylkeskommune, Plan og Miljø 

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen 

Friluftslivets Fellesorganisasjon 

Sametinget 

Reindriftsforvaltningen i Nordland 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 


