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Uttalelse til endelig konsesjonsbehandling av Vassenden kraftverk i Leirjord 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. De frivillige naturog friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør
for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark. Fellesmøtet er FNF Nordlands
øverste organ. Fellesmøtet 2010 ble avholdt i Bodø den 13. mars og vedtok da følgende uttalelse:
Flere av våre medlemsorganisasjoner har vært engasjert i denne saken om Leirelvvassdragets videre
skjebne da det berørte området er viktig både for biologisk mangfold, uberørt natur, prioriterte
naturtyper og sjørøyebestand. Området er mye brukt som friluftslivsområde også til rekrutterings- og
opplæringsformål. Det vises til tidligere innsendte uttalelser fra Naturvernforbundet, Leirfjord JFF og
Vern Leirelvvassdraget.
Under siste fylkestingssamling vedtok fylkestinget i Nordland å tilrå at konsesjon for bygging av
Vassenden kraftverk blir gitt. Dette vedtaket er i strid med faglige vurderinger fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling, med Reindriftsforvaltningens vurderinger og med de innspill som er kommet fra
allemannsrettighetshaverne. Vedtaket tar heller ikke inn over seg de forvaltningsprinsipper som nå er
gjeldende etter at naturmangfoldloven trådte i kraft.
Denne saken om Vassenden kraftverk er en av de første naturforvaltningssakene som Fylkestinget i
Nordland behandler etter at de som følge av forvaltningsreformen overtok forvaltningsansvaret for
blant annet vilt, innlandsfisk, allemannsrett og friluftsliv. FNF Nordland er svært bekymret med
hensyn til den praksis med å tilsidesette faglige vurderinger som Fylkestinget nå ser ut til å legge opp
til i sin forvaltning av naturressurser.
FNF Nordlands fellesmøte av 13. mars 2010 anmoder på det sterkeste om fylkestingets tilråding
ikke blir tatt til følge, og om at konsesjon for Vassenden kraftverk i Leirfjord ikke blir gitt.

Kopi til:

Fylkestinget i Nordland
Nordland Fylkeskommune, folkehelse
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Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland
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Tlf: 952 26425

www.fnf-nett.no/nordland

nordland@fnf-nett.no

Medlemmer i FNF Nordland: Turistforeningene i Nordland, KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland, Norges speiderforbund i Salten,
Norges Jeger og Fiskeforbund Nordland, Nordland Orienteringskrets, 4H Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, NOF Nordland,
Syklistenes Landsforening Bodø, Salten Naturlag, Leknes Padleklubb, Polarsirkelen Friluftsråd, Ofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd
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