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Uttalelse til alternativ rørtrasé for Skavlhaugelva kraftverk i
Bodø kommune.
Småkraft AS har lansert et nytt alternativ til rørtrasé for Skavlhaugelva kraftverk i Bodø
kommune. I det nye forslaget er det gjort endringer i vannveien, adkomstveien trukket lengre
vekk fra strandsonen for å skjerme inngrepet. Kraftlinje strykes fra opprinnelig omsøkt
alternativ og det planlegges kabel i vei eller fjord.

FNF Nordland kan ikke se at det nye alternativet vil redusere konfliktgraden med natur og
friluftsliv i særlig grad. Inngrepene vil fortsatt være negativt for friluftsliv og biologisk
mangfold (jf. vår uttalelse til opprinnelig konsesjonssøknad). Å skjerme rørgatetraséen fra én
vinkel betyr ikke nødvendigvis at den skjermes fra en annen vinkler. Den foreslåtte
rørgatetraséen vil primært redusere noe av de negative effektene på landskapsbildet fra
fjorden. For de som ferdes i området vil konsekvensene i stor grad være de samme uansett
alternativ. Tiltakshaver mener at konflikten med friluftsliv er mindre negativt enn slik
Multiconsult vurderer det. Tiltakshaver begrunner dette med at ”det gir en bedre tilkomst til et
lite brukt område, på en relativ skånsom måte”. Denne problemstillingen er velkjent i
vannkraftsaker og de inngrep som dette medfører. FNF Nordland poengterer at det er en vei
inn til Børvatnet og Bodø og Omegn Turistforening har merkede stier hvor bl.a.
parkeringsplassen ved Børvatnet er et utgangspunkt. FNF Nordland kan ikke se at det er et
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reelt behov for å lette tilkomsten til dette svært viktige friluftslivsområde (jf. Salten
Friluftsråds friluftslivskartlegging). Til det er tapet av INON, biologisk mangfold og
naturopplevelse for stort. FNF Nordland forventer at slike urørte og bonære områder blir tatt
vare på også for kommende generasjoner. I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra
Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som går ut på ”å sikre at
gjenværendenaturområder med urørt preg blir tatt vare på”. Som et statlig sikra
friluftslivsområde skal området bidra til å lette tilgangen til et variert friluftsliv og fortsatt
være et viktig ufartsområde i Bodø kommune. Disse områdene må sikres for å bidra til fysisk
aktivitet, trivsel og bedre folkehelse.

Vi viser for øvrig til tidligere uttalelse fra FNF Nordland om denne saken.

Konklusjon
FNF Nordland mener konfliktgraden med natur og friluftsliv er uakseptabelt og henstiller med
dette at konsesjon for Skavlhaugelva ikke blir gitt.
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