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Uttalelse ved begrenset høring - Endret konsesjonssøknad –
Heståga/Troåga og Mårberget kraftverk - Beiarn
Fylkesmannen viser til oversendelse datert 07.10.16 vedlagt endringssøknader om bygging
av Heståga og Troåga kraftverk og Mårberget kraftverk i Beiarn kommune.
Heståga og Troåga kraftverk
Fylkesmannen fremmet i brev av 20.06.16 innsigelse til dette prosjektet ut fra hensynet til
Heståga betydning som oppvekst- og avlastningsområde for anadrom laksefisk i et nasjonalt
laskevassdrag.
Det er i revidert søknad foreslått å flytte utløpet av kraftverket til ovenfor anadrom strekning i
Heståga. En slik justering imøtekommer langt på vei vår innsigelse. Det burde imidlertid vært
gjort en vurdering av hvilken virkning økt vannføring og hastighet vil få for laksefisk på den
nedre delen av Heståga. Dersom økt vannføringshastighet på den vel 120 meter lange
strekningen av Heståga vil medføre reduksjon i oppvekstpotensial for laksefisk, og da
fortrinnsvis ørret, eller bunndyrproduksjon i stor grad, vil dette måtte vurderes opp mot
beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag.
Selv om den nedre delen av den berørte elvestrekningen er forholdsvis slak, er det en viss
usikkerhet knyttet til virkningene ved økt vannføring. Ved konsesjon bør det derfor vurderes
stilt krav om miljøoppfølgingsprogram hvor eventuelle konsekvenser for laksefisk i Heståga
dokumenteres. Resultater fra denne dokumentasjonen vil danne grunnlag for vurdering av
avbøtende tiltak etter naturforvaltningsvilkårene i en eventuell oppnådd konsesjon. Videre
anbefales det stilt krav om installering av omløpsventil, og at inntaket legges slik at man
unngår gassovermetning.
Mårberget kraftverk
Endringen går bl.a. ut på flytting av inntak fra kote 786 til kote 863 og etablering av
permanent anleggsvei opp til overgang borehull/ rørgate. Inntaket vil etter revidert planskisse
bli liggende vesentlig lengre opp i terrenget. Området her flater noe mer ut enn området
rundt opprinnelig planlagt inntak. Det blir noe mer innsyn til inntaket fra området oppstrøms,
men fortsatt vil kløften skjule inntakskonstruksjonen i stor grad. Fylkesmannen finner den
reviderte søknaden en anelse mer konfliktfylt enn opprinnelig med tanke på de visuelle
virkningene på omkringliggende fjellområde og noe økning i bortfall av villmarkspregede
områder.
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