
 

 
Oppsummering av høring – forskriftsendring og forvaltningsplan 
for Glomådeltaet landskapsvernområde og i Rana kommune 
 
 
Fylkesmannen i Nordland har gjennomført høring av forskriftsendring og forvaltningsplan 
for Glomådeltaet landskapsvernområde. Høringen ble sendt til relevante myndigheter, 
grunneiere og organisasjoner med interesser i området. Høringen pågikk i perioden 12. 
desember 2016 til 17. februar 2017. Etter høringsrunden måtte saken sendes Sametinget 
med oppsummering av høringsuttalelser fra samiske interesser og dokumentasjon av 
prosesser og kontakt opp mot samiske interesser. Sametinget ga sin uttalelse i brev av 4. 
april 2017. 
 
Det kom inn fem innspill i høringsperioden. De som uttalte seg var Statens vegvesen 
region nord, Statkraft energi AS, Statskog SF, Norsk ornitologisk forening avdeling 
Nordland og Rana zoologiske forening og Sametinget. 
 
 
Forskriftsendring 
Statkraft energi AS mener at verneforskriften i større grad bør ta hensyn til at 
verneområdet delvis ligger i et regulert vannkraftmagasin. Det foreslås derfor ett nytt nr. 8 
under punkt V («Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:»): 
 
8. Regulering av Langvatn som inntaksmagasin til Langvatn kraftverk i samsvar med 
eksisterende konsesjon og vilkår. 
 
Fylkesmannen: Denne endringen var ikke med i forslaget som ble sendt på høring. 
Endringen innebærer imidlertid ikke en realitetsendring, og vi mener derfor at den kan tas 
inn uten ny høring. Endringen vil tydeliggjøre at vernevedtaket i seg selv ikke innebar 
noen endring i vilkårene for drift av vannmagasinet. 
 
Statskog SF og Sametinget har ingen merknader til foreslåtte endringer i forskrift. 
Sametinget bemerker imidlertid at gamle verneforskrifter bør endres til en form mer lik 
nyere forskrifter som bedre ivaretar samisk bruk. 
 
 
Generelt om forvaltningsplanen 
Sametinget kjenner ikke til tradisjonelle samiske næringer eller kjente samiske 
kulturminner blir berørt av planen og har ingen merknader til høringsutkastet.  
 
Statskog SF og Sametinget har ingen merknader til høringsutkastet til forvaltningsplan. 
 
Norsk ornitologisk forening avd. Nordland og Rana zoologiske forening er glade for å se at 
en forvaltningsplan for området kommer på plass. 
 
 
Sammendraget 
Statkraft energi AS påpeker at kraftproduksjon bør nevnes blant brukerinteressene. 



 

2 
 

 
Fylkesmannen: Sammendraget er justert i henhold til innspill. 
 
 
Tekniske inngrep 
Statens vegvesen region nord viser til at 1,5 km av fv. 355 ligger i verneområdet. De 
skriver at vegen ikke har fast dekke, og at det ikke er konkrete planer om oppgraderinger. 
 
På sikt kan det imidlertid bli aktuelt å gjøre utbedringer. Selv om det ikke er aktuelt med 
breddeutvidelse, så kan det bli behov for ekstra areal til grøfter og møteplasser. 
Vegvesenet foreslår at dette tas inn i kap. 5.4.9 Tekniske inngrep i verneområdet. 
 
Fylkesmannen: Henvisningen til «slitelag (asfalten)» i kap. 5.4.9 er fjernet, siden 
fylkesveien ikke har fast dekke. Graving av nye grøfter er allerede omtalt, men vi har nå 
også tatt med møteplasser blant eksemplene på tiltak som må behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Statkraft energi AS mener at det i kap. 5.4.10 Tekniske inngrep utenfor vernegrensen 
også bør nevnes at det før reguleringen var naturlige flommer med tilhørende 
vannstandsstigning i Langvatn. 
 
Fylkesmannen: Avsnittet er supplert i henhold til innspill. 
 
 
Fremmede arter 
Norsk ornitologisk forening avd. Nordland og Rana zoologiske forening påpeker at det 
ligger registrering i Artsobservasjoner om hekkende kanadagås i Trettholmsevja i 2014. 
Påstanden i avsnitt 5.1.2 om at arten ikke er registrert i verneområdet er dermed ikke 
korrekt. 
 
Fylkesmannen: Dette er korrigert. 
 
 
Igangsatte tiltak/fugleregistreringer (5.2) 
Norsk ornitologisk forening avd. Nordland og Rana zoologiske forening mener at 
fugleregistreringer utført av oppsynspersonell må kreves registrert i Artsobservasjoner. 
 
Fylkesmannen: Registrering i Artsobservasjoner er i dag alltid et krav når registrering 
utføres på oppdrag for Fylkesmannen. 
 
 
Retningslinjer for hogst 
Norsk ornitologisk forening avd. Nordland og Rana zoologiske forening ønsker strengere 
formuleringer, dvs. at hogst i hekketiden skal være klart forbudt og strengere 
formuleringer som verner gamle og døde trær. 
 
Fylkesmannen: Vi har vært i dialog med Miljødirektoratet om formuleringene i 
retningslinjene. Forvaltningsplanen kan ikke innføre strengere restriksjoner som enn det 
som er vedtatt i verneforskriften. 
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