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Kommentarer til høringsuttalelser for Forselva kraftverk
I forbindelse med konsesjonsbehandlingen av planlagte Forselva kraftverk er det her gitt
kommentarer til de høringsuttalelsene vi har mottatt. Det har kommet uttalelser fra følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Sametinget
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens vegvesen
Helgeland kraft
Naturvernforbundet

Bare uttalelser som gjelder det spesifikke prosjektet vil kommenteres. Uttalelsene kommenteres i
vist rekkefølge.
Fylkesmannen i Nordland:
Fylkesmannen i Nordland fremmer innsigelse mot Forselva kraftverk. Innsigelsen begrunnes ut fra
hensynet til reindriftens flyttlei i området og fordi det ikke kan utelukkes at det er elvemusling i
vassdraget.
Kommentar:
Fylkesmannen skriver at hele tiltaksområdet er innenfor reindriftens flyttlei og at det er «vanskelig å
se for seg at flyttleia kan opprettholde sin funksjon i driftsfasen på grunn av de fysiske inngrepene og
andre aktiviteter som kommer når anlegget er i drift.
Utbygger mener at selve rørgaten ikke vil være til hinder for reindrifta i kraftverkets driftsfase.
Anleggsfasen kan gjennomføres i dialog med reindriftsnæringen for å finne riktig tidspunkt for
arbeidene, slik at man er til minst mulig hinder for flytting av rein. Inntaksdammen er en permanent
konstruksjon som vil kunne være til hinder, men det er en mulig løsning at man flytter inntaket noe
lenger ned i elva, slik at inntaksdammen etableres på utsiden av den avmerkede flyttleia. Nedre del
av rørgata og kraftstasjonen er planlagt utenfor den avmerkede flyttleia.
Til Fylkesmannens argumentasjon rundt elvemusling, vil vi si at elvemusling vanskelig kan utelukkes i
de fleste vassdrag der det ikke er gjort systematiske søk etter dem. I biologisk mangfoldrapporten
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vises det til Dolmen og Kleiven (1997) der det står at elvemuslingen ble satt ut i vassdraget, man at
den døde ut i 1980. Det er ikke gjort nyere funn av elvemusling i vassdraget. Vi mener at
kunnskapsgrunnlaget er godt nok.
Nordland fylkeskommune:
Nordland fylkeskommune fraråder at Forselva kraftverk får konsesjon med begrunnelse at
«kraftverket vil produsere lite kraft sammenlignet med tiltakets negative konsekvenser for reindrift,
naturtype, rødlistearter, fossekall og anadrom fisk».
Fylkeskommunen skriver at dersom det gis konsesjon bør kraftstasjon og rørgate etableres slik at
elvemusling og fossesprøytsone ikke skades eller ødelegges. Det må etableres omløpsventil i
kraftverket og det forutsettes at rørgate og inntak ikke blir en hindring i flyttleia for rein.
Kommentar:
Tiltakshaver vil etablere omløpsventil hvis det kreves i en eventuell konsesjon. Når det gjelder
elvemusling og reindriftsproblematikk, vises det til kommentar til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i
Nordland.
Sametinget:
Sametinget fremmer innsigelse mot alle prosjektene i småkraftpakken fordi de mener at
konsekvensene for reindriftsnæringen er for dårlig kartlagt i konsesjonssøknadene. Sametinget vil,
etter møter og konsultasjoner med NVE, vurdere hvilke innsigelser som kan trekkes.
Kommentar:
Direktoratet for mineralforvaltning:
Direktoratet for mineralforvaltning skriver at de ikke kan se at tiltaket berører mineralske ressurser
av regional eller nasjonal verdi. Derimot berører rørgaten og kraftstasjonen sand- og
grusforekomsten Austvika grus, som er vurdert av NGU til å være lite viktig.
Kommentar:
Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen kommentarer som gjelder Forselva kraftverk spesifikt.
Kommentar:
Helgeland kraft
Helgeland kraft skriver i et brev til tidligere tiltakshaver at det ikke lenger er ledig nettkapasitet for
Forselva kraftverk. Helgeland kraft skriver videre hvilke forsterkninger som skal til for å øke
kapasiteten og oppgir et estimat for anleggsbidraget disse forsterkningene vil utløse.
Kommentar:
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Naturvernforbundet
Naturvernforbundet skriver at konsesjonssøknaden for Forselva kraftverk bør avslås på grunnlag av
truet naturtype, mulig bestand av elvemusling og andre ansvarsarter og streifdyr som er truet i
Norge.
Kommentar:
Naturvernforbundet skriver i sin uttalelse at tidspunktet for feltregistrering(oktober) er problematisk.
Tiltakshaver vil minne om at dette er diskutert i rapporten under punktet «Feltregistrering og
verdivurdering» i kapittelet om usikkerhet. Utreder skriver at det var mulig å få oversikt over
vegetasjonstypene i tiltaksområdet og at det er usannsynlig at det noe sene tidspunktet for
kartlegging har medført at naturtyper ikke har blitt fanget opp.

Vennlig hilsen
André Aune Bjerke
prosjektleder
Blåfall AS

Blåfall AS
Parkveien 33b
0258 Oslo
www.blaafall.no

