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Høring: Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til Statsnett SF søknad om å få bygge ny 
transformatorstasjon med tilhørende ny adkomstvei i Straumvassbotn i Sørfold kommune, og vil 
med dette komme med kommentarer og innspill til høringen 
 
FRIFO representerer femten store friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen nesten 700.000 
medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og allmennhetens tilgang til natur, og bruk av 
naturen. Vi arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk 
friluftslivstradisjon som, gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer, fremmer friluftsliv for alle. 
 
For å etablere denne stasjonen hevder Statnett de må rehabilitere eksisterende vei/nybygge vei fra 
Straumvatnet opp på Lemmen. Denne vegen vil både gå rett gjennom et av de bedre 
buldreområdene i Norge og det vil sterkt forringe en av de viktigste gammelskoglokalitetene i 
Nordland fylke med forekomster av en rekke rødlistearter, noen av dem svært sjeldne. 
 
FRIFO mener dette inngrepet vil ramme både lokale, regionale og nasjonale interesser for 
friluftslivet og naturmangfoldet. 
 
Vi vil derfor belyse følgende punkter: 
 
Friluftsliv: 
Området som blir påvirket av tiltaket er kartlagt som et særlig viktig friluftslivsområde i 
kommunens egen friluftslivskartlegging gjennomført av Salten Friluftsråd. Området er mye brukt da 
det er lett tilgjengelig fra kommunesenteret i Straumen. FRIFO noterer seg at tiltakshaver ikke har 
benyttet tilgjengelige kartleggingsdata når det gjelder friluftslivsbruken i området men kun støtter 
seg til observerte turstier i området for å anslå friluftslivsverdien av området. Vi ser derfor på 
kunnskapsgrunnlaget på dette området som mangelfullt. 
 
I tillegg til å være viktig for kommunens egne innbyggere har området også regional 
friluftslivsverdi gjennom at det innehar unike kvaliteter som buldringsområde (Klatring). Bodø 
klatreklubb regner området veien vil gå rett gjennom som et av de bedre buldreområdene i Norge.  
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De bonære friluftslivsområdene er viktige områder å ivareta med hensyn til folkehelsemessige 
utfordringer, og dette ligger som viktige prinsipp både i regional og nasjonal folkehelsepolitikk. 
 
Naturmangfold: 
Biologisk mangfold og opplevelsen av dette er ofte en stor del av den helhetlige 
friluftslivsopplevelsen. FRIFO mener derfor det er viktig og verne om dette mangfoldet. 
 
I denne saken er det særlig adkomstveien som kan representere en risiko siden den er planlagt lagt 
delvis gjennom et område med en naturtypelokalitet av stor verdi med hele 6 påviste rødlistearter. 
Naturtypelokaliteten regnes samlet sett som en av de biologisk mest verdifulle gamle lauvskogene 
som er kjent i Nordland. FRIFO oppfatter at tiltakshaver i for liten grad har utredet tiltakets faktiske 
påvirkning av forekomstene av de enkelte rødlisteartene, samt samlet belastning på lokaliteten som 
helhetlig økosystem (jf. Naturmangfoldslovens §10). Kunnskapsgrunnlaget er også på dette området 
mangelfullt. (jf. Naturmangfoldslovens §8). 
 
Anbefaling: 
Vi ber NVE og pålegge Statnett om å finne alternativ løsning på adkomsten som tar hensyn til 
buldreområde, friluftslivet og naturmangfoldet. Vi ber også om at en eventuell vei blir plassert slik 
at den gir minst mulig skade for naturmiljø, friluftsliv og buldresteiner. 
 
Vi håper NVE ser at det er mulig å pålegge tilpasninger til Statnett som både kommer 
klatreinteressene og de biologiske interessene i møte.  
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