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Uttalelse til konsesjonssøknad Ny Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune i
Nordland.
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.

Det vises til søknad fra Statsnett SF om å få bygge ny transformatorstasjon med tilhørende ny
adkomstvei i Straumvassbotn i Sørfold kommune. FNF Nordland har følgende merknader til
søknaden:
Biologisk mangfold:
I henhold til nasjonal politikk om å stanse tap av biologisk mangfold gjennom bruk av
kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning er det viktig å påse at Naturmangfoldlovens §9
(føre-var-prinsippet) kommer til anvendelse i alle saker hvor biologisk mangfold møter risiko.
I denne saken er det særlig adkomstveien som kan representere en risiko siden den er planlagt
lagt delvis gjennom et område med en naturtypelokalitet av stor verdi med hele 6 påviste
rødlistearter. Naturtypelokaliteten regnes samlet sett som en av de biologisk mest verdifulle
gamle lauvskogene som er kjent i Nordland. FNF Nordland oppfatter at tiltakshaver i for liten
grad har utredet tiltakets faktiske påvirkning av forekomstene av de enkelte rødlisteartene,
samt samlet belastning på lokaliteten som helhetlig økosystem (jf. Naturmangfoldslovens
§10). Kunnskapsgrunnlaget er på dette området for svakt. (jf. Naturmangfoldslovens §8).
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Miljøfaglige utredninger v/Geir Gaarder (2010) konkluderer med at tiltaket vil ha Meget stor
negativ konsekvens i forhold til de biologiske verdiene i området og at mulige avbøtende
tiltak ikke vil kunne redusere konfliktnivået i vesentlig grad.

Friluftsliv:
Området som blir påvirket av tiltaket er kartlagt som et særlig viktig friluftslivsområde i
kommunens egen friluftslivskartlegging gjennomført av Salten Friluftsråd. Området er mye
brukt da det er lett tilgjengelig fra kommunesenteret Straumen. FNF Nordland noterer seg at
tiltakhaver ikke har benyttet tilgjengelige kartleggingsdata når det gjelder friluftslivsbruken i
området men kun støtter seg til observerte turstier i området for å anslå friluftslivsverdien av
området. Kunnskapsgrunnlaget er dermed også på dette området mangelfullt.
I tillegg til å være viktig for kommunens egne innbyggere har området også regional
friluftslivsverdi gjennom at det innehar unike kvaliteter som buldringsområde (Klatring).
Også når det gjelder friluftsliv er det viktig å se på samlet belastning i ett og samme område. I
tillegg til dette tiltaket foreligger det konsesjonsvedtak om bygging av Fagerbakken kraftverk
i samme område. Samlet sett vil alle inngrep redusere områdets verdi som friluftslivsområde.
De bonære friluftslivsområdene er viktige områder å ivareta med hensyn til folkehelsemessige
utfordringer, og dette ligger som viktige prinsipp både i regional og nasjonal
folkehelsepolitikk.

Konklusjon:
På bakgrunn av de konflikter som tiltaket vil ha i forhold til både biologisk mangfold og
friluftsliv henstiller FNF Nordland om at det ikke gis konsesjon til dette tiltaket.
Dersom konsesjon mot henstilling blir gitt må det stilles krav om at veitraseen trekkes så langt
øst som mulig da veibygging i størst mulig grad utenfor naturtypeområdet er det eneste
avbøtende tiltaket som vil kunne redusere konfliktnivået vesentlig.
Videre stiller FNF Nordland seg bak Salten Friluftsråds innspill av 28.03.12 pkt 3 hvor det
foreslås en rassikring av den rasutsatte delen av veien inn til Straumvassbotn som en
kompensasjon for de friluftslivsområder som vil bli forringet dersom det blir gitt konsesjon
for tiltaket. Området helt inn til Røyrvatnet vil da kunne bli tatt i bruk av organiserte grupper
med sikkerhetsansvar for turdeltakerne som for eksempel skoler, barnehager og lignende.
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