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Høringsuttalelse små kraftverk i Bardu kommune

Fire av de fem kraftverkene det søkes om ligger i Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt .
Reinbeitedistriktet vil med dette gi enn uttalelse.
Tverrelva kraftverk
Denne utbyggingen kan reinbeitedistriktet tillate forutsatt at :
- Flyttveien for rein som går over rørgate ikke stenges av tiltaket, dialog med reinbeitedistriktet er
nødvendig.
- Merarbeid og ulemper for reindriften i anleggsperioden/driftsfasen kompenseres av utbygger.
- Inntaksdam sikres med gjerde hvis usikker is på inntaksdam blir ett problem.
Sko elva kraftverk
Reinbeitedistriktet vil gå imot en utbygging av Sko elva kraftverk
- Sentralt beiteområde for Hjerttind reinbeitedistrikt, området er definert som helårsbeite. brukes
særlig som vårbeite, tidlig sommerbeite, høstbeite og tidlig vinter.
- Utbygging vil berøre flytt og trekk lei for rein og vanskeliggjøre bruken av den særlig i
anleggsperioden.
- Området er fra før av belastet med store inngrep som dobbel 420 kw linje, bilveier, hytter.
- Det er fra før av tung anleggsvirksomhet i området i forbindelse med bygging av ny 420 kw
linje. Ytterlige anleggsvirksomhet i området kan føre til at rein skyr området " for alltid "
Skinskardelva Kraftverk
Reinbeitedistriktet vil gå imot enn utbygging av Skinskardelva kraftverk
- Lang rørgate, tung anleggstraffikk og vei bygging vil legge beslag på viktige
vinterbeiteområder. Enn revegetering i ett slikt sårbart høyfjellsområde vil ta veldig lang tid om
det i hele tatt lar seg gjøre.
- Vinterbeite er minimumsfaktor for reindriften i distriktet og har derfor særlig stor verdi.
- Tiltaket berører flytt og trekk lei mellom viktige beiteområder. enn slik oppstykking av
vinterbeitene vil medføre merarbeid, merkostnader og hindre optimal bruk av beiteområdet.
Salvasskardelva kraftverk

Reinbeitedistriktet vil gå imot enn utbygging av Salvasskardelva kraftverk
- Viktig vinterbeiteområde for reindriften
- Anleggsvirksomhet i ett slikt sårbart høyfjellområde vil aldri revegeteres og skadene i terrenget
vil være der for alltid
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