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Uttalelse til ny søknad om konsesjon for bygging av Tindåga
kraftverk - Gildeskål
Fylkesmannen viser til oversendelse datert 02.12.16 vedlagt søknad fra SKS Produksjon AS
om konsesjon for bygging av Tindåga kraftverk.
Opprinnelig søknad om utbygging av vassdraget ble i NVEs vedtak av 30.03.2016 avslått.
Dette ut fra at en utbygging her ville medføre store og omfattende inngrep i et sårbart
høyfjellsområde, samt at det ville kunne få en negativ innvirkning på et friluftsområde
kategorisert som «svært viktig».
I den nye søknaden er inntaket trukket ned fra kote 475 til kote 295, og vil ha en installert
effekt på 2,8 MW og gi en estimert årsproduksjon på 7,1 GWh. Flytting av inntaket ned fra
det flate våtmarksområde i Tindådalen/Sørdalen er i tråd med Fylkesmannens anbefaling
framsatt i brev av 08.04.15, og vil i vesentlig mindre grad være i konflikt med landskaps- og
friluftslivsinteresser i området.
Det er registrert 18 mosearter og to lavarter ved nedre foss, hvorav flere av disse var
kalkkrevende men ikke spesielt fuktighetskrevende (hygrofile). Nedre foss synes alene, eller
sammen med sig, å danne tilstrekkelig fuktighetsforhold for bekkevrangmose, rødmesigmose
og bekketvebladmose. Disse artene har høye Ellenbergindikatortall, henholdsvis F=9, F=9
og F=10, og indikerer et fuktig lokalklima. Også sumpkrokodillemose (Conocephalum
conicum) er funnet her, og indikerer konstant fuktighet. Sumpkrokodillemose er sparsomt
forekommende i Nordland. Redusert vannføring vil sannsynligvis virke negativt inn på disse
artene og andre fuktighetskrevende arter langs den øvrige berørte delen av vassdraget.
Når det gjelder reindrift ligger tiltaksområdet innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt, og området
brukes primært til vinterbeiter. Vinterbeiter ansees som en minimumsfaktor i
reinbeitedistriktet. Over tiltaksområdet er det vårbeiter, og rein kan trekke ned i
tiltaksområdet.
Det er også en trekklei som krysser nord-sør midt i tiltaksområdet. Fylkesmannen legger til
grunn at trekkleeni ikke stenges. De største negative konsekvensene antas å knytte seg til
anleggsperioden.
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Fylkesmannen vurderer omsøkte utbygging til å være av moderat konfliktgrad.
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