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Innspill - Detaljregulering for Hergot Energipark
Varsel om oppstart

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og
friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer.

Vi viser til varsel om oppstart – Detaljregulering for Hergot Energipark (PlanID 2021008). Det er
Norconsult AS som varsler oppstart på vegne av Nordkraft prosjekt AS.
Planarbeidet omfatter området Hergot i Narvik kommune. Planområdet omfattes av deler av et platå
60-80 m over fjorden og strekker seg fra Olbogfjellet i sør og til Storelva i nord. Hensikten med
reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av «grønne» arbeidsplasser basert på «grønn»
energi produsert i Nordland.
FNF Nordland er ikke negative til at ny industri etableres i et fylke med stort kraftoverskudd som
følge av omfattende utbygging av vassdragsnaturen. Men det forutsetter at ny industri ikke
beslaglegger verdifulle natur- og friluftslivsområder nå som naturkrisen er over oss. Ny industri må i
første rekke gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer, i tråd med prinsippene om
arealnøytralitet. Selv om det finnes annen infrastruktur og inngrep i området (eks. vei, skytebane,
modellflybane, 420 kVs kraftledning), så vil naturtyper og leveområder for arter gå tapt dersom
planene realiseres.
Konsekvensene av en lavere artsdiversitet og færre intakte økosystemer vil være betydelig for alt liv
på jorden. For vi er helt avhengige av alle de goder og tjenester vi får fra naturen, også kalt
økosystemtjenester. Det grønne skiftet og etableringer av grønne arbeidsplasser som i dette tilfellet,
må derfor ta hensyn til dette. Et tiltak kan ikke uten videre kalles «grønt» dersom det bygger ned
naturområder og bidrar til å forsterke naturkrisen ytterligere.
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Naturmiljø
Kunnskap om naturmangfoldet skal innhentes og konsekvensene skal vurderes jfr. de miljørettslige
prinsippene §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven. Det er ikke tilstrekkelig med bare søk i naturbase. Det
må gjennomføres feltarbeid av kompetente biologer i en tid på året som gjør kvaliteten på dataene
best mulig. Påviste arter og naturtyper må vurderes opp imot utbredelsen ellers i kommunen, i
regionen og nasjonalt. Utredningene må danne et grunnlag for å vurdere hvilken betydning tiltakene
vil ha for forvaltningsmålene for økosystemer, naturtyper og arter.
Planområdet omfatter store myrområder. Myr har blant annet stor betydning som:
•
•
•
•

leveområde for naturmangfoldet (eks. rasteplasser for fugl).
den naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon med ca. 50 kg C per kubikkmeter., og
derfor så viktig å ta vare på i møtet med klimaendringene.
flomdemper og naturlig filtrering/rensing av vann.
bidrag til viktige økosystemtjenester som er livsnødvendig for mennesker. Det er vesentlig at
utredningsprogrammet tar for seg konsekvensene av nedbygging av myr, herunder grøfting
og drenering.

Som det refereres til i referatet fra oppstartsmøtet, så vil en utbygging påvirke myrområdene. Dette
vil potensielt medføre betydelige utslipp av CO2, såfremt ikke avbøtende tiltak minimerer disse.
Utslipp av klimagasser må derfor utredes og det må gjennomføres et CO2-regnskap. Det finnes
mange kilder og fagrapporter som underbygger den enorme viktigheten av å ta vare på myrer og
våtmark, og hvor galt det kan gå dersom vi fortsetter denne bit-for-bit-utbyggingen av naturen.
Vi viser videre til endring i Jordlova vedtatt 11.06.2021 (Ikrafttredelse når Kongen bestemmer). § 11
andre ledd skal lyde: «Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til
klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte
kommune.». Området er avsatt som LNFR-område i kommuneplanens arealdel 2016-2028. Å gjøre
denne myra og LNFR-området om til et industriområde, er ikke i tråd med at nedbygging av myr skal
følge en helhetlig plan som sikrer at klima, natur- og kulturlandskapet blir ivaretatt.
Områder som er utsatt for utbyggingspress og hvor det også er sannsynlig at man vil finne trua natur
eller naturtyper som har viktige oppgaver i et økosystem (slik som myr), blir prioritert for NiN (Natur i
Norge)-kartlegging. I et såpass stort tiltak, må kunnskapsgrunnlaget være godt nok, jf.
naturmangfoldloven § 8. Myrområdene burde NiN-kartlegges etter Miljødirektoratets instruks.
Planene skal også vurderes opp imot miljømål i vanndirektivet og tiltaket må ikke forringe
miljøtilstanden i vannforekomstene. Næringsområdet planlegges forsynt med kjøle- og prosessvann
fra Nygårdsdammen, noe det må redegjøres for hvordan skal skje i praksis. Videre må utslipp til
grunnvann og til fjorden redegjøres for og vurdere disse utslippene opp mot miljømålene.
Tiltaket må også vurderes opp målene i nasjonal og regional arealpolitikk, nasjonale forventninger til
kommunal planlegging og Norges forpliktelser til å stanse tap av biologisk mangfold.

Friluftsliv
Det er kjent at planområdet er mye brukt til friluftsliv, noe som kommer frem av
friluftslivskartleggingen (Naturbase) der «Langstrandåsen-Hergotmyrene» er verdisatt som et svært
viktig friluftslivsområde.
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Det er vesentlig å innhente ytterligere kunnskap om friluftslivet og utrede konsekvensene i
anleggsperiode og i driftsperiode. Hvilke ulemper det vil ha med tanke på støy fra drift og
anleggstrafikk, visuelle konflikter og endring av fremkommelighet må utredes.

Andre merknader
Alternative plasseringer av dette tiltaket må vurderes og beskrives i prosessen, som det forpliktes å
gjøre etter plan- og bygningsloven og KU-forskriften. Det må begrunnes hvorfor akkurat dette
området velges, og ikke andre industrialiserte arealer eller allerede utbygde arealer i kommunen.
FNF Nordland mener avslutningsvis at en ytterligere nedbygging av myrområdene må stanses, og er
derfor svært kritisk til planene. Vi forventer at våre innspill blir kommentert og hensyntatt i det
videre planarbeidet.
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