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Uttalelse til: Søknad om konsesjon for bygging av Ytteråa Kraftverk
Det vises til konsesjonssøknad for bygging av Ytteråa kraftverk.
Meatelen Sijte (MS) er den driftsgruppen i Åarjel Njaarke (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) som
blir berørt av utbyggingen. Det er sendt en nærmest identisk høringsuttalelse for Bjøråa
kraftverk.
NVE har i lignende saker lagt ut slike saker samlet, slik at det blir lettere å vurdere samlet
belastning og sumvirkninger av tiltakene.
MS vil spesielt kommentere konsesjonssøknadens avsnitt 3.11 reindrift. Tiltakshaver konkluderer
med at inngrepet har liten negativ virkning for reindriften. Området er imidlertid vanskelig
framkommelig. Og det vurderes som lite sannsynlig at rein bruker det i særlig stor grad, uten at
reindriften i dette tilfellet er kontaktet i hele tatt.
MS har bruksrettigheter i området. Dette innebærer at utbygger skal lage en avtale med MS i
henhold til Gr.l § 108, Reindriftsloven § 63 og prinsippet om «Fritt forutgående og informert
samtykke», som er fastlagt gjennom både FN`s erklæring om urfolks rettigheter og ILO 169.
Tiltaket må vurderes for konsekvenser for reindriften, først og fremst med hensyn til ulemper på
beite og ferdsel men også på økonomiske konsekvenser. Da først har MS tilstrekkelig
informasjon til å gi et faglig begrunnet svar.
Konsekvenser av utbygging:
Det planlagte kraftverket vil medføre en rekke negative konsekvenser. Faktorer av betydning.
-

Tap av beiteland – tap av bæreevne.
Begrenser vår, høst og vinterbeite.
Forringe naturlige trekk.
Redusert produksjon og produktivitet.
Økt rovvilttap ved at dyrene presses sammen og hindres i deres naturlige trekk.
Økt ferdsel og forstyrrelser i utmarka.

Inngrepet vil ha direkte negative effekter ved forstyrrelse av enkeltdyr, og regionale negative
effekter ved forstyrrelse av hele flokken og driftsmønsteret, samt at det også vil ha
kumulative effekter som på sikt vil forringe driftsmønster og økonomi.

Dagens temakart om reindrift har vesentlige feil og mangler og har dermed begrenset verdi
som grunnlagsdokument. Ofte blir de av tiltakshavere tolket til vinning for eget beste.

Foreløpig vurdering av det planlagte kraftverket:
- Usikker isforhold i inntaksdam kan føre til ulykker ved at rein drukner.
- Rørgate og adkomstvei opp til inntaksdam vil danne en barriere effekt og endre reinens
trekk og beitemønster. Dette kan også medføre at det dannes en ny transportåre for reinen
som da trekker ned fra dalsidene og utsettes for økt risiko for påkjørsler.
Ms er bekymret for økt veibygging i urørte områder da dette erfaringsmessig medfører økt
ferdsel og tilrettelagt turisme.
- Kraftstasjonen vil ved tiltenkt plassering ikke være til hinder for reindriften.
- Kraftlinje/Kabel med nettilknytning vil ikke være til hinder for reindriften.
Konklusjon:
Meatelen Sijte varsler at vi er imot utbygging av Ytteråa Kraftverk. Det vil gi for store negative
konsekvenser for reindriften.

Mvh
Mads Kappfjell
leder.

