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Uttalelse til søknader om bygging av Beritelva kraftverk i Saltdal
kommune, Nordland.

Forumfor Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverkfor 14 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 medlemskap. FNF
Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten
om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF
Nordland arbeider ogsåfor å sikre arealer for et aktivtfriluftsliv. Defrivillge natur- og
friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et
talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark.

Natur- og friluftslivsinteresser som er direkte berørt av de omsøkte kraftverkene omfatter i
særlig grad Sulitjelma JFF, Sulitjelma Omegn turistforeningen, og Naturvernforbundet.

Generelle merknader:

Elektrisk kraft fra norske småkraftverk er fornybar kraft som produseres uten forurensning av
vår atmosfære. Dette er positivt sett i et klimaperspektiv. Problemet er at fornybar kraft ikke
uten videre er miljøvennlig. Om denne kraftproduksjonen er miljøvennlig avhenger av om
den går ut over andre miljømål som f. eks. vern av biologisk mangfold og inngrepsfri natur. I
denne problemstillngen ligger at et småkraftprosjekt vil være mer eller mindre miljøvennlig
avhengig av konflktgraden i forhold til andre hensyn.

Nordland har i dag et el-kraftoverskudd på over 40 %. Det betyr at vi i vårt fylke produserer
mer kraft enn vi bruker selv. Ser vi dette i sammenheng med at linjenettet i overskuelig
framtid ikke vil få kapasitet til å transportere større kraftmengder ut til områder med
kraftunderskudd kan vi trekke følgende konklusjon:

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland
Storgt. 39, 8200 Fauske Tlf: 952 26425 ww.fnf-nett.no/nordlandnordland(ifnf-nett.no

Medlemmer i FNF Nordland: Turistforeningene i Nordland, KFUM! KFUK Speidere på Helgeland, Norges speiderforbund i Salten,
Norges Jeger og Fiskeforbund Nordland, Nordland Orienteringskrets, 4H Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, NOF Nordland,
Syklistenes Landsforening Bodø, Salten Naturlag, Leknes Padleklubb, Polarsirkelen Friluftsråd, Ofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd



Merkrafttbyggirig i Nordland gir ikke rioe bidrag tiinindre klimagassutslipp.
Kraftoverskuddetøkernoesom kan føre ti lavere priser på energi og. energisparing lokalt blir
mindre interessant. Enstotstilt småkaftutbygging iNordlanderingen"hastesak". Vi har kraft
mer enn nok og svært begrenset mulighet ti å selge kraft ut: Vi har dermed tid til å produsere
et godt beslutningsgrunnlag for våre prioriteringer, og vi har tidtil å gjennomføre
tilfredsstilende vurderirigsprosesser for åoringe den kraftasoin er mest miljøvennlig og
minst ikonfiktmedandre interesser inn på vår begrensedekraftoverføririgsnett.

I tileggtiUiigtep,sfri natu ogbiologiskinangfoldser vi stadigatbyggingavsmåktaftverk
--korierTkoiifktmed friluftsliv ögriatu~ugkulturbasert reiséliygjeiiom-at råiidSkap~--------

naturkvaliteter og . opplevdsesverdi forringes. Vanstrengerog vanall/fosser forsvinner .òg
blir erstattet med rørgater, reguleringsterskler, aneggsveier. og kraftstasjoner .. I tilegg oppstår
det for enkelte av de anvendte turbintypene store problemer knytet. ti st£:foruensning. Vi
har og erfaring lled.atlandskapsforringelseogst£: også er kontroversielt i forhold til hyter
og fritidsboHger.

I tHleggtilå v~re et stort akivafor reiseHvet er tilgjengelige og tilrettelagte
friltiftslivsortâdetfriluftslivsutøvernes"idïettsanlegg"..1 et folkehelseperspektiv er detderfor
viktigat vi klarerå ivareta disse Områdene slik atde beholder sine kvaliteter og appeii også
for iiye genenisjonermedfriluftslivsutøvere.Detfinnes mye Jorskniiig som bygger oppunder
pâstanden om at det enke friluftsliveternordmenns viktigste arena for fysisk aktivitet. Og
fysisk aktivitèter en av de viktigstè gtpilarerie i folkehelsearbeidet.

Erkjenhelse av dette har ført ti at Nordland fylkeskoniune,. som gjenhomfolkehelseloveri er
gìttets¡er1i~ansvar forfolkehelsearbeidetiNordland, investerer mye ressurser 1 å 'Utarbeide

ettilfredsstilende og lokaltforâ1etkunIskapsgrunnlag om hva som er de viktigste
friluftslivsornådeneRUdt omj kOrnunene. Når denne kunskapen er kjent og godt
dokuientert gir det et bedre.beslútriiiigsgrunnlagbåde forpolitikeme og sektormyndighetene.
Ka.rtleggingogverdisettingavfrihtftslivsområderetterDN-håndbok 25 gj ennomførtog
tilgjengelig på innsynsløsning hos Salten Regionråd: http://Ww.kar.salten~no/ .

Det er vanskelig å gjøre om en forringelse av et fdlúftslìvsoinå(le,og de lettJilgjengeligeog

bonære friluftslivsorrådene blìr svært viktige ide helseutfòrdringersom nå må løses i laidet
vår. Kostnådeiie til reparasjon avfolkshelse er enorme ogstigehde, og øknirigerie skyldes for
en stor del livsstilsrelatertesykdoinersomfølge avinaktivìtet gjernej kombinasjon med
uheldig kosthold; Nordlan.d fylkeskommune befester sinsatsningpâfriluftslivgjennoin
regioiialfriluftslivsstl'ategi.som ble vedtatt i fylkestinget den 14. juniiår.Her heter dt~t blant
anet:
"Alle grupper tbefolknirigenskal sikrennulighet til å drivefriluftsliv i nærmiljøet og riiituren
gjenitomhelhetlig Og larigsiktigkommuniil arealplanlegging.

Områder av storverdifor./iluftsllvetskalsikres slik at miljøvennligferdsel, opphåldog
høsting fremmes . og naturgrunnhiget bevares. "

Naturangfoldloven er en relativt ny lov som ble innført ijuni 2009. Lovens formâl jf:§l er
,; atnCltutén med denS biologiske, landskapsmesSige oggeologiske mangfoldogøkologislæ

prosesser tas viire på ved bærekraftig bruk og vern, også slik arden gir grunnlag for
mefmeskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og ifremtiden, også for samisk kultur."
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Naturangfoldloven er en sektorovergripende lov som skal virke samen med annet lovverk.
Lovens §§ 8 - 12 omhandler hvilke forvaltningsprinsipper som skal utgjøre ramene for
forvaltningen:
Alle tiltakshavere plikter å kvittere ut at de bygger sine søknader og utredninger på et
tilstrekkelig kunskapsgrunnlag. Dersom kunskapsgrulaget ikke er godt nok skal føre -
var - prínsippet legges til gru. I et økosystem (eks. vassdrag) skal de nye tiltakene videre
sees i sammenheng med andre belastninger på økosystemet.
Denne søknaden har ikke vudert sine tí1ak i henhold tí de overordnede

.. forvaltnngsprinsipper som natuÇlgfoldloven legger som førínger for all natuforvaltning i
Norge. FNFNordiand &Jør-uppmerksoIn på-atdette 'er en saksbehandlingsfeiri~oii daner -----
grunnlag for å kune påklage vedtak ikonsesjonsbehÇldlingen.

FNF Nordland understreker at vi ikke er negative til en hver form for vannafttbygging,
men vi ser det som en viktig målsetning at de tiltakene som er minst konflktfylte og mest
miljøvennige får príorítet på sterkt pressede overføringslinjer. I det følgende gìr vi vår
vurderíng av tiltakssøkmden og kommer med vår tirådning i forhold til om tilaket bør få
konsesjon eller ikke:

c Nøkkeldatâ for Beritelva kraftverk:

Det omsøkte tiltaket ligger midt i mellom Sulitjelma og Balvatn. Fra Beritvatnet renner
Beritelva dl utløpet i Balvasselva, ca. 3 km lang. Av hele elva utgjør det planlagte
utbyggingsområdet ca. 1 km. Tilaket vil produsere 6,7 GWh med en installasjon på 2,3 MW
og med en utbygningskostnad på 20,5 mil NOK.. Berítelva vil bli demt opp med en platedam
ca 4 mhøy og 15 00 bred. Inrtaksdamen ligger på kote 628 og kraftstasjonen ligger på kote
528. Dvs. at det er en fallhøyde på 100 00 som skal utnytes. Rørgaten går fra inntaksdamen
og ca 300 m til "trappetrinnsfossen", Oppstrøms "trappetrinnsfossen" skal røret krsse elva
og fortsetter ned til kraftstasjonen som plasseres ved foten av "Beritfossen".P1anlagt slipp av
minstevannføríng er 203 Ils for soniersesongen og 1191/s for vintersesongen. Det er
planlagt en anleggsvei ëa800 00 lang. fram tí kraftstasjonen. Denne veien må også passere
Soahejávri som renner fra Såki. Strømmen fra kraftstasjonen vil bli ført i kabel som legges
langs veien frem til koblingspunt ved Balvassveien.

Innerepsfrie. naturoniråder(INONl

Bygging av Beritelva kraftverk vil komme i konflkt med store friluftslivsinteresser og
inngrepsfrie naturområder (!NON).

Nordland mistet 701 km2 vi1markspregede områder og 978 km2 inngrepsfríe
naturområder i perioden 1988-2003. Dette er mer enn noe anet fylke i Norge.
Utbygging av Berítelva vil medføre bortfall av sone 2 på 2,08 km2, omklassifisering fra
sone 1 til sone 2 på 3,89 km2 og omkassifisering fra vilmarkpregede områder til sone 1
på 4,92 km2. Det faktum at INON-tapet kommer innenfor grensene av Junkerdal
nasjonalpark forsterker den negative konsekvensen av tiltaket yterligere. Og det er i
strid med nasjonal arealpolitikk, hvor det i flere stortingsmeldinger de senere årene er
uttrykt at det skal planlegges på en måte som tar hensyn til at inngrepsfrie naturområder
i størst mulig grad bevares for framtida. I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra
Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål som går ut på "å sikre at
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attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare pa". Karleggingen for perioden
2004-2008 viser at det fortsatt er stort utbyggingspress da 142 ki2 inngrepsfre
naturområder og 16,7 ki2 vilmarksprega områder gikk tapt i Nordland. Og vassdrags-
og energisektoren står for ca. 40 % av bortfallet.

Biologisk mangfold

__J1!!lJqrapP-CLrten til Grk-nn K.9JIP~tanse AS ble de to naturypene kalkrike områder i fjellet og

kroksjøer~ flomdaier og meandrerende elvepari ble påvist Tog ved infuensområdet.'I3egge
er vudert som verdi B (viktige naturtyper). Meandrerende elvestreknnger og kroksjøerer
naturyper som har fått redusert sin utbredelse og bør derfor vies spesiell oppmerksomhet tiL.
Bygging av Beritelva kraftanlegg vil medføre at elvas evne ti å danne nye daierlkoksjøer
og de meandrerende pariene generelt, blir redusert eller går tapt og mister sin funksjon i
økosystemet. Dette gjelder også for den større myra med den planlagte anleggsveien. Siden
undersøkelsene er gjort i september og oktober må det påpekes at denne meandrerende
elvestreknngen og myra kan være en viktig biotop for bL.a. vad~fugler. Vannføring,
vanvalitet og vantemperatur besteiner i stor grad økologien og det biologiske
mangfoldet iog langs vassdragene. En redusert vanføring og bygging av anleggsvei vil
medføre dårligere livsbetingelser for vann~ og landlevende arter urott knytet til elva. Støy fra
kraftstasjonen og støy under aneggsfasen i form avøkt trafikk og spreuging~ og fjeming av
kantvegetasjon i et belte på io m og en strekning på 400 m i anleggsfasen vil forstyrre arer
som lever i området enten det er i næringssaienheng ellerungeproduksjon.

Landskap .ogftiluftsliv

Dette er et viktig område med spesielle natu~eller kultuhistoriske opplevelseskvaliteter. Et
mye brut turområde med attakivejakt. og.fiskemuligheter. Dette framkom under

kartlegging og verdisetting av frihiftsområder i Sulis som er vurdert i verdiklasseA (srors
viktig). Områdene mellom Sulitjelma og Balvatnet er populære hyteområder med ca,.700
hyter.

Like vest for influensområdet ligger deler av Junkerdal Nasjonalpark, kjent for sin vilmark,
landskapsvariasjoner og rike flora. Junerdal nasjonalpark er først ogfremst samenes område.
Reindrifsamene har holdt til i området fra 1500 ~ 1600-tallet, men det har foregått jakt og
fangst i uminnelige tider. Samisk kultur og tradisjon har etterlatt en mengde spor og historier
knytet til området. Og tiltaksområdet har samen med omkllgliggende områder blitt brut
som soinerbeite for rein. Ved Beritvatn er det registrert en automatisk fredet melkeplass for
melking av rein.

Som det står i konsesjonssøknaden er området et populært jaktområde og godt kjent i
fritidsfiskemiljøet, også nasjonalt. Innenfor nasjonalparken finner du nOen av de beste
fiskestedene i Saltdalområdet, spesielt nord for Balvatnet. Formålet med opprettelsen av
Junerdal nasjonalpark var å bevare et stort område som sikrer biologisk mangfold,
geologiske forekomster og kulturminner, samt å stimulere til opplevelse av natur og landskap

Gfr. Forskrift Om verneplan for Junerdal). Landskapet i Junkerdal nasjonalpark gir
livsgrunnlag til en svært rik flora med mange sjeldne planter og store deler av Berite1vas
nedbørsfelt består av kalkrik bergrnn. Dette er derfor et yndet turål i botanisk
samenheng. Flere turstier vitner om en stor aktivitet blant fotturister, bL.a. en 12 km lang
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(T-merket) tusti med hengebru som krysser Beritelva like ovenfor fossen. Her er et
utgangspunt for familer, skoleklasser à gå lange turer i fjellet. Mye innsats er tilbakelagt for
å tilrettelegge for friluftsliv både om soiteren og vinteren. Som et kjent og kjært
landskapselementhar. Beritel:vastør l:øtydning forbruereøg,bebøerei$ulis" Det; er knytet
sterke bånd og tradisjoner til elva og område generelt. Det er viktig å merke seg at en game
like ovenfor Beritfossen er àpen for allmenneten. "Gjesteboken" viser at i perioden 1993-
2008 hadde over 2300 besøkt gamen, fordeltpå 17 nasjoner spredt over verden. Ved foten
av Beritfossen hvor den planagte kraftstasjonen skal stå finnes .ennaturlig rasteplass og ei
populær skiløype om vinteren. En anleggsvei og en kraftstasjon vilforringe

. . --rekTeasJonsverdien'avBeritfo-s'Seh~En1nirisievaiisføflngpå 2(tfí/s el1kke-myeiog-ei vfkttg -,
landskapselement og bruset fra fossen vil være borte. I et allerede presset otnàde med
tekniske inngrep må elva som et rekreasjonsområde og fossen som et viktig landskapselement
tas hensyn tiL. Et nyt inngrep i dette otnådet kan i fremtiden ha. større negative konsekvenser
enn ønskelig og sumvirknngeneav utbyggingen må vuderes .nøye.

En forringelse av naturerdier og landskap vil gi en forrngelse av naturopplevelsen. Dersom
landskapet og naturverdiene forringes i tilstrekkelig grad vil otnàdet derfor bli lite attrakivt
somfriluftsorråde. Beritelvakraftverk vil gi irreversible inngrep som permanent forringer
landskapet og naturerdiene. Vanfall er et landskapselement som har svært stor betydning

for opplevelsen av landskapet og naturen. Tap eller forringelse aV vanfall og elvestrengerer

dermed en svært negativ konsekvens for landskap og frilufsliv. Fossen i Beritelva ligger slik i_. . ..-
landskapet at den er synlìgfra store deler av Såld.. og Kjelvatnoniådet. Som kjent er dette et
ikke bare lokalt, men også regionalt viktig friluftslivsotnåde.. i tilegg vil de tekniske
inngrepene (anleggsveii rørgate og terskel) forringe landskapet i uakseptabel grad.

Dersom en potensielt ønsker à benyte omràdet til anen næringsvirksomhet sà som
natur- og kultubasert reiseliv vil den omtalte forrngelse ogsà puntere muligheter for
dette.

Konklusjon:

På bakgru av at søknaden ikke vuderer tiltaket i henhold til fOrvaltningsprinsippene i
Naturmangfoldlovens. §§. 8..12 henstiler vi om at NVE avviser søknaden inntil disse
vuderingene er gjort. FNF Nordland finner pà flere omìåder at beslutningsgrulaget er

for dàrlig, dette gjelder særlig data om biologisk mangfold, hvor karlegginger er gjort
utenfor vegetasjonssesong og hekkesesong. Dette indikerer at naturmangfoldloven helt
klart vil komie til anvendelse i denne saken.

Dersom NVE til tross for nye føringer gjennom naturmangfoldloven velger à behandle
søknaden konkluderer FNF Nordland med at bygging av Beritelva kraftverk vil gi
følgende konsekvenser:

TapavINON.
Forringelse/tap av viktige naturyper
Tap av biologisk mangfold
Forringelse av landskap, landskapskvaliteter og naturopplevelse.
Forringelse av forutsetningene for friluftslivsutøvelse.
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Av hensyn til at tap av !NON-områder er uakseptabelt, og særlig innenfor
nasjonalparker, og av hensyn til landskaps- og friluftlivsillteressene i otnådet henstiler
FNF Nordland om at konsesjon for Beritelva kraftverk ikke blir gitt.

For FNF Nordland

.ErHng.Søivang~ '--
Arbeidsutvalgsleder Gisle Sæterhaug

Koordinator arealforvaltning

Kopi til

Saltdal kommune, plan og miljø, folkehelse
Fauske kommune, plan og miljø, folkehelse
Nordlancl fylkeskommune, Folkehelse
Nordland fylkeskommune, Plan og Miljø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
FriluftsHvets Fellesorganisasjon
Sametinget
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Balvatn Reinbeitedistrikt vIPer OlofBlind
Salten Friluftsråd

SuJitjelma Hyteeienorening
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Suliskraft AS - Søknad om bygging av Beritelva kraftverk i Saltdal kommune, Nordland

Det er med stor bekymring jeg har registrert Suliskraft ASs søknad om konsesjon for bygging av

Beritelva kraftverk i Sulitjelma.

Sulitjelmaområdet (Fauske og Saltdal kommuner) er sterkt preget av mange store naturinngrep. Ser
man bort fra over hundre års storskala gruvedrift med de spor dette har satt, er det først og fremst de
store vannkraftutbyggingene i siste halvdel av forrige århundre som er mest synlige. Over 60 km av
vassdraget som renner gjennom Sulitjelmaområdet er regulert. Det gjelder Balmivassdraget fra
Balvatnet i sør, via Kjelvatnet, Dajavatnet, tettstedet Sulitjelma med Langvatnet og helt ned til
Skjerstadfjorden i vest. L tilegg kommer sideelvene/vassdragene med Rupsielva, Storelvvatnan,
Låmivatnet, Valffarjohkka, Dorrovatnet, Annabekken og Tverrelva. Det 12 km2 store Låmivatnet
alene, med reguleringshøyde på over 60 meter, er et betydelig inngrep. Man kan i dag si at tørre
elveløp, store steirillnger, nedtappede vatn og utrygge iser er markante trekk i landskapet i

Sulitjelma.
Da Vilumselva ble vernet i 1980 var begrunnelsen at den "fungerer som restfelt i et ellers tungt
vannkraftutbygget område". Så å si hele vannkaftpotensialet er utnytet, bare noen få, mindre elver er
uberørt. Gjennom media er lokalbefolkningen gjort kjent at det nåjobbes med planer om åtte, ni
utbyggingsprosjekter i Sulitjelmavassdraget. For fire av prosjektene er søknad om utbygging allerede
oversendt NVE. Etter en utbygging av disse vil det ikke være naturlige elver og fossefall tilbake i et
område på flere hundre kvadratkilometer.

I tilegg til vannkraftutbygging er Sulitjelma sterkt preget av hyte- og fritidsbebyggelse. Sør for
tettstedet Sulitjelma, i området opp mot skoggrensa, ligger et av Nord-Norges største hyttefelt, med
over 600 hytter. L tilegg er Sulitjelma Fjellandsby nå i gang med oppføringen av 200 nye fritidsboliger
i Daja. L disse dager er forslag til reguleringsplan for lakobsbakken lagt ut til høring. Her vil grunneier
Statskog at det tilføres 25 nye fritidsboligenheter. Det er også verdt å nevne at det til sammen er flere
hundre båtnaust ved alle større vatn i området og at Sulitjelma Turistsenter AS har over 100 faste
oppstilingsplasser for campingvogner på sitt anlegg. På denne måten er størstedelen av
Sulitjelmaområdets areal, under skoggrensa, utbygd med hytter, fritidsboliger og turistanlegg.
Mange av hyttene i Sulitjelmaområdet er ikke av nyere dato. Men selv om tallet på hytter ikke har økt
nevneverdig de siste tretti år, har bruken av hyttene endret seg betydelig. Lettere atkomst, større hytter
og økt komfort har ført til kraftig økning i antall overnattingsdøgn per hytte. Mange av hyttene brukes



nå gjennom hele året, selv i den mørkeste og kaldeste delen av vinteren. Den økte bruken fører til et
økt press på hele området.

Gjennom opprettelsen av Junkerdal Nasjonalpark er det meste av fjellområdet, som er over skoggensa
og sør for tettstedet Sulitjelma; vernet. Men det er et betydelig press på randsonen til parken. Som
tidligere nevnt legges i disse dager ut et forslag om utbygging aven rekke fritidsboliger i det gamle

grvesamfunnet Jakobsbaken. Avstand til Junkerdal Nasjonalpark er 750 meteL I Daja oppfører
Sulitjelma Fjellandsby 200 fritidsboliger ca 1000 meter fra parkgrensa. i tilegg er det bygd et

alpinanlegg her, med startpun 800 meter fra nasjonalparken. Med utgangspun i Daja går den
, sâkålte-fUlEtiøpalor-snøsè'oûfer.ovei1ìrSvelìgè:Tt'aseeiffåfdennéløypä.gåYBRe-öpl'-mõf.--

nasjonalparken og over en kort strekning av løypa er det konflikt mellom scooterinteresser og
verneinteresser. Bygging av Beritelva krafterk vil bidra til presset på randsonen. Kraftverket anegges
tett opp til parken; inntaksdammen bygges på selve parkgrensa og støy fra turbinene i kraferket vil
høres over et stort område.

Sulitjelma er et av de store hovedutfarsoinådene for Salten hvor et stort antall mennesker søker
kontak med naturen. På grun av de store inngrepene er det nedenfor skoggensa bare små avgrensede
områder som framstår som helt uberørte. Området ved Beritelva er ett av dem. Nærhet ti
hyteområdene og tilgjengeligheten gjør dette spesielt attaktivt for besøk hele året. Om vinteren og
våren er det et "trafikkutepunkt' hvor tre av de viktigste skiløypene møes. En fast, oppkjørt løype
passerer like nedenfor fossen. Mange familer har fast rasteplass nøyakig på stedet der kraftstasjonen
ønskes bygd. Ved elvekanten like nedenfor inntaksdammen gir terrenget ly mot snaufjellet og blir
derfor brukt som rasteplass av mange. Heritgammen; på høyden over fossen; er et yndet turmåL. Uten

skilting, reklamering eller anenhekjentgjøring har 2.400 personer fra 17 nasjoner og fire

verdensdeler skrevet seg inn i gjesteboka siden 1993. Det forteller litt om områdets popularitet. Om
sommeren følger mangeturistforeningas oppmerkede sti gjennom området, denne passerer i hengebru
over Beritelva, Området i overgangen mellom skogen og snaufjellet er viktig for rype, dermed også
for rypejegere. Her er et av de bestejakerreng i Sulitjelma.

Etter at gruvedriften ble lagt ned har næringsutviklingen i Sulitjelma særlig fokusert på reiseliv og
tuisme. Det er naturen i Sulitjelma som det store fortinnet og flere bedrifter har blitt etablert. En
nedbygging av de få urørte områdene vil være en direkte trussel mot den lokale reiselivsnæringen.

Med bakgrnn ide store naturiiigrepene i Sulitjelmaområdet er det særs viktig at de siste restene av

uberørte områder vernes om. Søknaden om utbygging av Beritelva kraftverk må derfor avslås.

i søknaden om konsesjon vises det til at det ikke er kjente automatisk fredede kulturminner i selve
tiltakområdet. Som belegg for dette vises det til samisk-etnografisk avdeling ved Universitetet i
Tromsø som foretok en registrering i Sulîjelma i 1984. Denne registreringen tok for seg hele

gruveselskapets konsesjonsområde på ca 500 km2. Undersøkelsen ble utført av to studenter i løpet av
noen få dager og en vesentlig del av registreringen var basert på intervju av lokale kjentmenn. Det
seier seg selv at en grundig arkeologisk registrering den gang ikke var mulig innen for tidsrammene
som var avsatt til dette arbeidet. I tiltaksområdet kan det derfor ikke utelukkes at det finnes samiske
kulturminner som er eldre enn 100 år og dermed automatisk fredet. Før et eventuelt inngrep kan finne
sted må utbygger pålegges en registrering i tiltaksområdet.

Med hilsen

lt ¿tZ
Kjell L. Olsen
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Sulitjelma Jeger- og Fiskerforening
8230 Sulitjelma

Klassering

S.IO

lo d:l/ S-
ulitjelma 11. okt. 2010

Til

Statskog v/Jan Nilsen, 8200 Fauske

Saltdal Kommune v/ordføreren, 8250 Rognan
Norges vassdrag- og energidirektorat v/Marianne Bismo

INNSIGELSE PÂ BYGGING AV BERITELVA KRAFTVERK

Sùlitjelma Jeger- og Fiskerforening ble ikke tatt med som høringsinstans i denne sak, men vi velger

likevel å komme med en innsigelse.

SJFF ser på denne utbygginga som et overgrep på en av Sulitjelmafjellenes siste naturperler som er
lett tilgjengelig for allmuen. Beritelva ligger i dag som en enslig uberørt perle i et ellers hardt belastet

område. Ballvasselva, ved utløpet av Beritelva, er tidvis nesten tørr på grunn av regulering.

Et annet argument er at slik som kraftverket er tenkt plassert vil det bli liggende i randsonen av

Junkerdal nasjonalpark og det ser vi på som veldig negativt.

Beritelva og Beritstilla har gjennom svært mange år vært et populært utfartssted til alle årstider.

Området er meget attraktivt for småbarnsfamilier som er ute på tur med "marktrøa" og har i tillegg

en mye brukt tursti.

Området rundt Beritelva er også mye brukt til små- og storviltjakt og vi frykter at en utbygging av elva

kan være ødeleggende for dette.

Med bakgrunn i disse momentene vil vi på det sterkeste fraråde en utbygging av Beritelva.

Hilsen

Sulitjelma JFF

Jan Petter Nilsen
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

LEIEKJØRING MED SNØSKUTER - SESONGEN 2009/2010-- - - -
I Plut-sak 72/09 ble alle L O løyene for leiekjøring prolongert med inntil 1 år dvs. til og med
31.12.2010. Denne rapporten gjelder kun for sesongen 2009/2010.

Løyvene ble fordelt slik:
Sulijelma Turistsenter
Byggetjenester v/Kjell Basse Lund
Sulitjelma Adventure
Knut Forsgren
Erland Lundli

4 løyver
2 løyver
2 løyer
1 løyve
1 løyve

Sulitjelma
"
"

Klungset
Klungset

For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble
tidelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for
rappnrteringen var satt til 20. mai 2010 for sesongen 200912010.
Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra to av de fem løyveinnehaverne. Etter purring
er det yterligere kommet inn en rapport. Knut Forsgren har ikke benyttet løyvet og Sulijelma
Adventue gikk konkurs tidligere i år og har ikke levert rapport.

Oversikt over innkommet rapportering:

Navn Rapport Annonsering Antall Antall Antall Antall kjørte
turer Kjørte turer pr. km pr. løyve

km løyVe

Sulitjelma
Turistsenter Ja Ikke oppgitt 214 3248 54 812

4 løyer 

Byggetjenester Ikke Ikke
2 løyver Ja Ja 48 oppgitt 24 oppgitt

Sulitjelma ,

Adventure
2 løyver 

Knut
Forsgren
1 løyve
Erland Lundli
1 løyve Ja Ikke oppgitt 55 310,3 55 310,3

Rapporteringen viser en betydelig nedgang i kjørte turer i forhold til forrige sesong. Dette
skyldes nok at det var lite snø til langt uti sesongen. Størst nedgang har det vært i Sulitjelma.
Sulitjelma Turistsenter har kjørt 97 færre turer og 3989 færre km enn forrige sesong,

Byggetjenester har kjørt 59 færre turer.
Erland Lundli har kjørt 5 færre turer 83,2 færre km.



Rapporten viser også at det stor forskjell på hvor mange turer det lqøres pr. løye i Sulitjelma.
Sulitjelma Turistsenter kjører over dobbelt så mange turer pr. løyve enn Byggetjenester.

Fauske, 3. november 2010
Wigdis Pettersen


