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SALTEN KRAFTSAMBAND AS – SØKNAD OM KONSESJON FOR SMIBELG OG 

STORÅVATN KRAFTVERKER MED REGULERINGER, RØDØY OG LURØY 

KOMMUNER I NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi visert til Deres brev av 21.06.2002 angående søknaden fra Salten Kraftsamband AS om 

konsesjon for bygging av kraftverkene Smibelg og Storåvatn. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge. 

 

Utbyggingsplanene 

Det søkes om nødvendige konsesjoner og tillatelser for bygging av kraftverkene Smibelg og 

Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland fylke. Dette forutsetter reguleringer og 

overføringer av avløp fra flere vassdrag rundt Melfjorden og Gjervalen. Utbyggingen vil samlet gi 

168 GWh. 

 

Ødeleggelse av norsk natur og behov for vern 

Innledningsvis vil understreke at framtidig dekning av kraftbehovet kan og må skje uten nye 

naturinngrep. 

 

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. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 

vi 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. 

 

Inngrep i forbindelse med vassdragsuttbygging, kraftlinjer og andre tiltak i vassdrag er ansvarlig for 

over halvparten av bortfallet av villmarksprega områder (områder > 5 km fra inngrep) i perioden 

1988-98. I tillegg står de samme inngrepene for en betydelig andel av bortfallet av inngrepsfrie 
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områder generelt i samme periode. Det kan derfor ikke være noen tvil om behovet for vern mot 

slike inngrep hvis vi ønsker å ta vare på nasjonale natur- og friluftslivsinteresser. 

 

Deler av det aktuelle utbyggingsområdet er relativt tungt tilgjengelig. Dette gjør blant annet at 

området kan tilby villmark med unike naturopplevelser knyttet til turgåing, jakt og fikse. En 

utbygging av kraftverkene Smibelg og Storåvatn vil derfor redusere de natur- og 

friluftslivskvalitetene som finnes og vil være nok et inngrep som reduserer arealet av inngrepsfrie 

naturområder i Norge. 

 

FRIFO mener derfor at det ikke bør gis tillatelse til den omsøkte utbyggingen, men at de aktuelle 

vassdragene tas inn i det pågående arbeidet som gjøres med å supplere verneplan for vassdrag. 
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