
 
 

Friluftslivets fellesorganisasjon 
 

Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157  OSLO 
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no 

Org. nr.:  971 262 834, Bankgiro: 7154.05.51671, Postgiro: 0801 2713550 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO):  Den Norske Turistforening, Norges Folkesportforbund, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM-Speidere, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund, 
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening 

 

 

Olje- og energidepartementet v/statsråd Olav Akselsen 

Postboks 8148 Dep 

0033 OSLO 

  Dato 28.08.2000 

 

 

FRILUFTSLIVETS FELLESORGANISASJON KREVER NYE KONSEKVENS-

UTREDNINGER I BEIARN 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) krever at regjeringen ved olje- og energiminister 

Akselsen pålegger Statkraft å utføre nye konsekvensutredninger i Beiarn. I motsatt fall står 

viktige nasjonale natur- og friluftslivsinteresser for fall. 

Statskraft vil nå realisere sine gamle konsesjoner rundt Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, deriblant 

Beiarn. Disse konsesjonene bygger imidlertid på gamle og utdaterte konsekvensutredninger, samt 

andre verdivurderinger enn det som er tilfelle i dag. 

Friluftslivets fellesorganisasjon, som representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap, krever derfor at det gjøres nye 

konsekvensutredinger før en eventuell utbygging settes i gang. Vi ber derfor regjeringen ved olje- 

og energiministeren om å pålegge Statskraft å utføre nye konsekvensutredninger. Aller helst ønsker 

FRIFO at utbyggingsplanene allerede nå skrinlegges en gang for alle, da vi ikke kan se at fordelene 

med prosjektet står i forhold til de store naturinngrepene som må foretas. 

Friluftsliv 

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 og som en del av det helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

Beiarn 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og områdene rundt representerer nasjonale friluftslivsinteresser av 

stor betydning. Det er derfor viktig at disse kvalitetene ikke reduseres ytterligere. Den planlagte 

utbyggingen i Beiarn vil få negative konsekvenser for friluftslivet på flere måter. Som et minimum 

må disse konsekvensene utredes. 
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Inngrepsfrie natur områder 

Tollådalen og området rundt Ramskjellvatnet er viktige innfallsporter til Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark. Det vil derfor være svært uheldig for friluftslivsinteressene at naturkvalitetene i disse 

områdene forringes. 

 

I perioden 1988 til 1999 ble arealet med villmarkspregede områder (områder mer enn 5 km fra 

tyngre tekniske inngrep) i Nordland redusert med 324 km2 eller ca 6,6 %. Vassdragsutbyggingen i 

Beiarn vil redusere de villmarkspregende områder med ytterligere ca 4 km2 som i sin helhet vil 

ligge innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I tillegg vil inngrepsfrie naturområder (arealer mer 

enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep) bli redusert med ca 22 km2. Bevisstheten om verdiene av 

disse kvalitetene er en helt annen i dag enn for 10-20 år siden, da konsekvensutredninger ble gjort 

og konsesjoner ble gitt. 

 

Fiske 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Beiarelva representerer store friluftslivsinteresser lokalt og 

regionalt, men også nasjonalt og til dels internasjonalt. Ødeleggelse av fiskebestandene i vassdaget 

vil derfor ha betydelig negative konsekvenser for friluftslivet i området. 

 

Staten har brukt betydelige ressurser på rotenonbehandling og restaurering av laksestammen i 

Beiarnvassdraget. Dette ser nå ut til å gi gode resultater. I St. meld. nr. 8 (1999-2000) uttaler 

regjeringen at den vil legge særlig vekt på å beskytte de viktigste laksebestandene og deres 

leveområder samt styrke innsatsen mot de viktigste trusselfaktorene. Det er derfor uakseptabelt at 

det nå gjennomføres en utbygging før en vet hvilke konsekvenser dette har for fiskebestandene i 

vassdraget. 

 

Bjøllåga og Melfjorden 

Også i forbindelse med de planlagte utbyggingene i Bjøllåga og Melfjord står betydelige natur- og 

friluftslivsinteresser i fare for å bli ødelagt. Blant annet blir elvene Bjøllåga og Tespa som ligger 

som kiler inn i nasjonalparken helt eller delvis tørrlagt. Også Marmorslottet som er et unikt 

naturfenomen i Glomåga står i fare for å bli rasert. Det er derfor viktig at også disse 

utbyggingsplanene blir vurdert på nytt ut fra ny kunnskap og nye verdivurderinger. 
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