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Uttalelse til høring. Søknader om tre småkraftverk i Grane
kommune. Tjuvholsforsen kraftverk, Vesterelva kraftverk, og
Almdalsforsen kraftverk. Clemens Kraft AS
Vi viser til Deres brev/ e-post av 6.6.2017.
Søknader
I begge søknadsdokumentene er det det et kapittel om virkninger for miljø, naturressurser og
samfunn. I kapitlet er forventete konsekvenser av tiltaket vurdert. Vi ser grunn til å
kommentere vurderingene som er gjort for kulturminner og reindrift.
I forhold til kulturminner vises det i begge søknadene til at ikke er registrerte kulturminner og
kulturmiljø i tiltaksområdet, og at man har kvalitetssikret oppføringene i askeladden med
fylkeskommunen. Det konkluderes med at konsekvens for kulturminner er ubetydelig/ liten
negativ. Imidlertid er undersøkelses, og kartleggingsstatus for kulturminner i mange områder
så dårlig at manglende registreringer og oppføring i askeladden ikke er et mål på tetthet av
kulturminner, men på undersøkelsesstatus for området. Denne situasjonen er spesielt
fremtredende i de nordlige landsdelene, i utmarksområder, og i forhold til samiske
kulturminner. Vi kjenner forøvrig til at det er kulturminner i tiltakenes nærområde.
I forhold til reindrift så skrives det i begge søknaden at tiltaksområdene ligger innenfor
Brurskanken/ Brønnøy/Kvitfjell reinbeitedistrikt, men utenfor reindriftsområder. Det konkluderes
med at konsekvensene for reindrifta er ubetydelige. Vi var i kontakt med fylkesmannen i Nordland
som bekreftet for oss at søknadene ligger i områder hvor det er reindrift og er reinbeite, men at det
i reindriftskart ikke er avmerket som noe spesifikt årstidsbeite.
Videre så fremgår det av dokumentene at man har forelagt reinbeitedistriktet planene, men det står
ikke noe videre om tilbakemeldinger om konsekvenser.
I det hele så får man et inntrykk av at det er jobbet lite med kontakt og dialog med den berørte
reindrifta, og med å belyse konsekvensene for reindrifta. Vi er derfor spørrende til hvilket
faktagrunnlag man har konkludert på.
Vi har vært i kontakt med leder for reinbeitedistriktet, som ga uttrykk for at det nå etter hvert
begynner å bli svært mye forskjellig utbygging og infrastruktur i distriktet, og at man nå må begynne
å se tiltakene i sammenheng og se på de samlete virkningene av tiltakene.
Kulturminner

Sametinget er ansvarlig myndighet når det gjelder samiske kulturminner. Alle samiske
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov om
kulturminner (kulturminneloven) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel
være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike
typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser,
hellige fjell og offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Det må
understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er meget
variert og mangfoldig. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne jf.
kulturminneloven § 3.
Sametinget vurderer at tiltaksområdene må befares før man kan gi en endelig uttalelse om
samiske kulturminner. Vi ber om at utbygger kontakter Sametinget om nærmere detaljer om
befaring og budsjetter for disse. Vi ber om at NVE videreformidler dette til utbygger. I
henhold til kulturminneloven § 10 skal tiltakshaver dekke kulturminneforvaltningens utgifter
ved undersøkelser. Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven er pr nå ikke oppfylt for
tiltakene, og områdene er ikke avklart i forhold til Samiske kulturminner.
Reindrift
Området hvor kraftverkene planlegges er allerede svært preget av kraftutbygging og
utbygging av annen infrastruktur med påfølgende aktivitet, som har negative konsekvenser
for reindrifta i området. Det er derfor viktig at planlegging og vedtak må skje i nær dialog og
samforståelse med reindrifta, og at utbygging og alt anleggsarbeid som følger av en
eventuell tillatelse skjer i nær i dialog med reindrifta.

Heelsegh /Med hilsen

Sten Olav Heahttá
fágajođiheaddji/fagleder

Pål Nilsen
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
NVE

Norges vassdrags- og 0301
energidirektorat

OSLO

