Trondheim, 19. oktober 2018

Høringsuttalelse Ytteråa og Bjøråa kraftverk, Høylandet
Naturvernforbundet vil gå mot utbygging av de to omsøkte kraftverk i Høylandet
kommune. VI gjør dette på bakgrunn av at naturinngrepene ikke kan forsvares utfra
mengden strøm som bli produsert. Videre mener vi det burde vært gjort en bedre
kartlegging med tanke på naturmangfold og at en slik tilleggsutredning bør være på plass
før man fatter en beslutning. Vi vil også uttrykke vår støtte til reindrifta i området som vi
er kjent har gått mot begge utbyggingene.
1. Naturinngrep vurdert mot produsert kraft
Vi anerkjenner at kraftproduksjon vil føre til naturinngrep, men man må hele tiden
vurdere dette opp mot omfanget av naturinngrepene. Spesielt utbyggingen av Bjøråa vil
føre til inngrep i de prioriterte naturtypene Bekkekløft og bergvegg (av B-verdi), og
Fossesprøytsone. Den samlede årlige produksjonen på disse kraftverkene vil være på
henholdsvis 6,6 og 7,2 gwh. Dette kan etter vår mening ikke forsvare de inngrepene som
kraftutbyggingene medfører.
2. Manglende kartlegging
Slik vi tolker den biologiske kartlegginga kan den ikke med sikkerhet si om turede arter
vil bli berørt av en utbygging. At det ikke er registrert truede arter der, eller at det ikke
er gjort funn er ikke noe bevis for at det ikke finnes i området. For kartlegginga av
Bjøråa står det da også «Det anses imidlertid å være et visst potensial for slike arter i
tilknytning til elva, spesielt i naturtypene bekkekløft og bergvegg og fossesprøytsone.»
NVE-rapport 102-2015 "Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt
småkraftutbygging" avdekker store svakheter i opprinnelige biologiske undersøkelser ved
småkraftverk. Naturvernforbundet har da også ved flere anledninger gjennomført
tilleggsundersøkelser som har funnet naturverdier som ikke var registrert i den
opprinnelige kartlegging. Vi anmoder derfor at NVE gjennomfører en slik
tilleggskartlegging av det biologiske mangfoldet før man fatter en endelig beslutning.
3. Sørsamiske reindrifta
Den sørsamiske reindrifta er svært presset, blant annet som en følge av inngrep knyttet
til kraftproduksjon. Når reindrifta selv uttrykker så stor bekymring som de gjør i sine
uttalelser bør det vær grunn nok i seg selv til å ikke gi konsesjon.
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