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Uttalelse

til søknader

om bygging

av småkraftverk

i Beiarn

Bodø og Omegns Turistforening
ved Beiarn turlag har mottatt høringsbrev av 18.3.2016 fra
NVE i forbindelse med sju søknader om å bygge småkraftverk
i Beiarn. Prinsipielt ønsker vi
at det utarbeides en samlet plan for småkraftutbygging
i Nordland i stedet for den bit for bit—
planleggingenf-utbyggingen
som nå foregår.
Vi har vurdert de omsøkte utbyggingene
ut fra hvilken effekt vi mener de vil ha på friluftsliv,
naturopplevelse
og landskapets estetikk. Biologiske, kulturelle og andre samfumismessige
virkninger er ikke vurdert av oss,
men må hensyntas i den samlede vurderingen.
Det dreier seg om et relativt stort
antall inngrep —i tillegg til de utbyggingene
som alt er
gjennomfbrt eller godkjent gjeimomføi't. Vi har derfor tatt med i vurderingen det samlede
press på friluftsinteresser
og landskapsformcr
i Beiarn som følge av de sju søknadene.
1.

Gamåga kraftverk
Utbyggingsområdct

er til dels preget av inngrep

som vegbygging.

og tilførselsområde

til mer attraktive

høyere Opp i ijellet. Utbyggingen

ikke å påvirke
for dalføret
2.

kvaliteten

ved området

turområder
vesentlig,

i særlig sterk grad. Utbyggingen

og Gamåga

Det er lokalt turområde

synes

er ikke et karaktervassdrag

kan aksepteres.

Savåga kraftverk
Savåga er sammen
lydmessig

med Moråga

or Savåga av

Det foreslåtte

inngrepet

plassert ovenfor

et karaktervassdrag

de synlige delene av vassdraget.

tul'onn'åder,

begrenset

og akseptabel.

Både visuelt og

stor
estetisk verdi som bør bevares.
berører ikke den verdifulle

attraktive

for midtbygda.

men utbyggingsplanen

delen av Savåga ved at kraftverket
De berørte delene av terrenget
i området.

Utbyggingen

kan aksepteres.

Postadresse:
Boks 751, 8001 Bodø
Kontoradresse:
Sandgata 3. Bodø
Telefon: 75 52 14 13

er

synes
å ta hensyn som gjør at forringelsen

Det er ikke andre utbygginger/planer

Internett: www.boLno

Epost:
post@bot.no
Organisasjonsnr:

970 918 213 MVA

blir
er

3.

Galtåga kraftverk
Galtåga er tidligere
omsøkte

regulert

utbygginga

omfatter

nedre delen av Galtådalen,
friluftsområde,
effekten

restvaimføringa

føres over til Oldereid,

med en kraftstasjon

som blir mest berørt av utbygginga,

og de øvre, mer brukte områdene

av utbyggingsplanene

karaktervassdrag

4.

ved at vatn fra vassdraget

for den indre delen av Beiarljorden,
iimtrykket

alvorlig å redusere

vassføringa

av rennende
i Galtåga

nede ved sjøen. Den

er et lite brukt

blir mindre berørt. Den mest negative

synes for oss å bli svekkelsen

som opprettholder

og den

av Galtåga

som et

der elva er den eneste gjenværende

vatn i området.

Beiarn turlag mener det vil være

slik det søkes om. Vi går derfor imot søknaden.

Mårbergelkraftverk
Prosjektet

skal utnytte et nesten 600 meter fall i Steinåga

Beiardalen

er allerede

av dalføret.

Steinåga

utbygd,

og Steinåga

i Beiardalen.

er den siste markante

må kunne kalles et karaktervassdrag

totale landskapspreget

i Beiardalen.

Mange sideelver

gjenværende

i

på østsida

med stor estetisk verdi for det

Vi går derfor mol utbygging

av dette prosjektet

slik

det foreligger.
5.

Bruforsen

kraftverk

6. Høgforsenkraftverk
Begge disse planene

berører fallet i Beiarelva

området

tilgjengelig

er vanskelig

synlig til fra trafikkerte
Beiarelva,

Utbyggingsplanene

Heståga

godt nedenfor

men vi regner

utbyggingene.

I—Ieslåga og Troåga fra ca. 370 moh. og lede vatnet ned til en
berører

de attraktive

i liten grad disse områdene

områdene.

Nedgravde

rørgater

er brukt til veger, og vil etter anleggsperioden
for friluftslivet.

til utløp i Beiarelva

Både Heståga

Vi finner å kunne akseptere
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som blir mye brukt til alle
ved at inntakene

vil delvis følge traseer som
for strekningene

fra inntakene

og kan ikke sies å være karaktervassdrag

planen.

ligger

troli g ikke være til hinder eller

og Troåga framstår

som særlig markante,

Vennlig hilsen

dag] ig leder

sider for andre interesser,

ved Troåga 46 moh. Trolla er et flott friluftsområde

årstider. Utbyggingsplanene

området.

fallet i

både ved besøk og som visuelt fenomen.

dein. Vi kan akseptere

vil føre sammen

kraftstasjon

sjenanse

Det berørte

Fallet i elva ligger også lite

og Troåga kraftverk

Prosjektet

allerede

til Tollå/Troli.

og til tross for at det er det høyeste

har sikkert problematiske

med at andre vil fremme
7.

og et lite brukt turområde.

friluftsområder,

er det lite eksponert

fra Høyl'orsmoen

for

