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SØKNAD OM UTVIDELSE AV TROLLFJORDEN KRAFTVERK I HADSEL KOMMUNE 

I  NORDLAND 

Vi viser til behandling av søknad om utvidelse av Trollfjord kraftverk i Hadsel kommune i 

Nordland. 

 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 

og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Det er derfor svært viktig at vi nå tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både 

i og utenfor inngrepsfrie områder, blant annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk 

kulturarv. 

 

Den omsøkte utvidelsen av Trollfjorden kraftverk vil medføre rasering av verdifulle naturområder 

og forringelse av friluftslivsmulighetene i området. I tillegg vil den gi liten uttelling i tilleggskraft, 

liten økonomisk nytteverdi og svært dyr kraft. Dette gjør at det spesielle og verdifulle 

naturlandskapet i området, etter vår vurdering vil bli påført skader og ulemper i langt større grad 

enn den nytten en slik utbyggingen vil få. 

 

Ut fra faglige vurderinger går Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning og 

Miljøverndepartementet i mot utbygging etter forslagene A og C. Forslag B vil etter vår vurdering 

gi så liten gevinst at det ikke står i forhold til de tapene som blir påført natur og landskap. 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) ber derfor Olje- og energidepartementet (OED) støtte seg 

på de faglige vurderingene som er gjort og dermed avslå konsesjonssøknaden. 

 

Konklusjon 

Friluftslivets fellesorganisasjon mener at ulempene for natur og friluftsliv er så store i forhold til 

fordelene, at det ikke kan gis konsesjon for utvidelse av Trollfjorden kraftstasjon, jf bl.a. uttalelsene  
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fra fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Vi er derfor mot en 

slik utbygging, og fraråder på det sterkest OED om å gi konsesjon for det omsøkte kraftverket av 

hensyn til natur- og friluftslivsinteressen i området. 
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