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NVE Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Rana Jeger- og Fiskerforening viser til tidligere innsendt høringsuttale av 26.02.14 vedrørende
konsesjonssøknad for Hjartåsen kraftverk i Ranelva, samt Messingåga kraftverk.

Fiskerapport.
Rapporten virker grundig på den 1,3 km lange elvestrekningen fra samløp mellom Ranelva og Bjellåga
ned til utløp alternativ B, men tilfører ikke noe substansielt når det gjelder vurderingen av et
sammenhengende elvemiljø fra sine kilder og ned til fjorden. Det blir også noe perspektivløst dersom
en skal legge stor vekt på en rapport angående mesohabitat og økodynamiske forhold på
denne korte strekningen i forhold til at dette gjelder et Nasjonalt Laksevassdrag der allerede 60% av
vannet oppstrøms Raufjellforsen er tatt bort gjennom overføringer ved tidligere vasskraftutbygging.
Som tidligere anført, så er det nettopp i en slik sammenheng at Naturmangfoldlovens målsetting om
å vurdere et inngrep i en større sammenheng, er viktig å vektlegge.
Ranelva er en sammenheng fra sine kilder i og utenfor Saltfjell- Svartisen Nasjonalpark, og den
foreslåtte kraftutbyggingen er så nær nasjonalparkgrensen som det er mulig å komme. En
kraftutbygging i dette området ved E-6 og nasjonalparkgrensen, tørrlegging av Raufjellforsen og
inngrep i et Nasjonalt Laksevassdrag, er noe som vi sterkt vil motsette oss og advare mot.
Lovgivningen og forarbeidet knyttet til Nasjonale Laksevassdrag vektlegger sterkt den nasjonale og
internasjonale betydningen som et slik vassdrag skal ha for å berge villaksen. Helgeland og Nordland
er et tyngdepunkt for norsk oppdrettsvirksomhet, og fremtidsplanleggingen antyder allerede en
mangedobling av dagens biomasse med tilsvarende økt press på villaksen. I dette perspektivet er det
særdeles viktig at Ranelva som Nordlands nest største laksevassdrag nå vernes for ytterligere
inngrep, og at fokus nå i langt sterkere grad rettes mot en ytterligere utvikling av det potensial
som dette Nasjonale Laksevassdraget representerer. Ut fra denne synsvinkelen er det derfor viktig å
sterkt vektlegge føre-var prinsippet og den strenge lovgivning og praksis som skal leggs til grunn ved
selv de minste inngrep ved kraftutbygging som fratar vann fra en anadrom strekning. Dette er også

tidligere påpekt både av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland. I og med at Ranelva
allerede har avgitt 60% av sin opprinnelige vannmengde til kraftutbygging, burde vernet av elva som
Nasjonalt laksevassdrag nå tilsi at ytterligere inngrep burde avvises.
Rana Jeger- og fiskerforening viser også til tidligere høringsuttalelse der vi sterkt advarer mot det
inngrepet som det omsøkte Hjartåsen kraftverk innebærer, siden det for all fremtid vil umuliggjøre
en mulig fremtidig betydelig økning av den anadrome strekningen i Ranelva ved å
utvikle oppgangsmulighet for laksen ved Raufjellforsen.
Fiskerapportens øvrige forsøk på nærmest å beskrive størstedelen av Ranelva som ubrukelig både for
oppvekst av fisk, rognplanting, fiske osv, velger vi ikke å kommentere noe spesielt, siden det ikke
vurderes særlig relevant i forhold til en konkret konsesjonssøknad om kraftutbygging i Raufjellforsen
med tilhørende linjelegging. Det må likevel være på sin plass å anføre at Ranelva av
lokalbefolkningen og av våre medlemmer har vært vurdert som ei god og spennende elv som på
forskjellige tider av fiskesesongen har gitt godt utbytte. Rana Laksefiskeforening satte i tidsrommet
1993 til 2003 ut i overkant av 2,5 mill sjø-ørretyngel fra Raufjellforsen og nedover. Dette gav meget
stor (opp til + 10 kg) sjø-ørret som dannet en egen stamme også i Langvatnet, så oppvekstforholdene
i Ranelva oppstrøms Reinforsen er ikke entydig så dårlige som en kan få inntrykk av i rapporten. Når
det nevnes at Statkraft etter to års rognplanting ikke har vært heldig med alle sine bokser, må det
nærmest sees på som en kuriositet. Våre medlemmer deltok i mange år med rognplanting nedstrøms
Reinforsen. De første årene lærte vi mye av våre feil. Siden lærte vi mer og mer.
Tilleggssøknad for nettilknytning.
De foreslåtte endringer fra konsesjonssøker, er endret på et punkt som er en forbedring. 22 Kv
tilknytningen til Hjartås kraftverk er foreslått lagt som jordkabel fram til transformatorstasjonen ved
Kvannbekken. Dette er en forbedring fra den første søknaden, selv om også dette betyr et
graveinngrep som setter spor.
Når det gjelder den foreslåtte 132 kv kraftledningen i Dunderlandsdalen, er den fremdeles så lite
endret at den i svært liten grad endrer vår oppfatning av dette naturinngrepet. I vår høringsuttalelse
av 22.02.14 har vi begrunnet vår klare motstand mot linjeføringen, og vi viser til denne.
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