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Meløy kommune 
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SI NEI TIL REGULERINGSPLAN FOR UTTAK AV IS PÅ SVARTISEN 
 

Forslaget til reguleringsplan fra Svaice AS om uttak av is på Svartisen skal behandles av 

utvalget for plan og kommunalteknikk i Meløy kommune 14. mars. 

 

Naturvernforbundet vil sterkt fraråde kommunestyret i Meløy å regulere for uttak av is 

fra Svartisen. Den omsøkte virksomhet, isbitproduksjon med et årlig uttak på 

3600 kubikkmeter, medfører helikopterstøy og tungtrafikk i et omfang som ikke kan 

aksepteres i en sårbar høyfjellsnatur. Planområdet er på det nærmeste bare 500 meter 

fra Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, og Navnløsvann/Storglomvann er en viktig 

innfartsvei til Lahku nasjonalpark, som ligger like ved. 

 

Området har status som landskap av svært stor verdi og som svært viktig 

friluftslivsområde i kartlegginger utført av Nordland fylkeskommune. Når det gjelder 

naturmangfold i planområdet og tilstøtende områder, viser vi til høringsuttalelser til 

planprogram fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. 

 

Industrivirksomhet med en betydelig helikoptertrafikk i et åpent brelandskap med vide 

daler hvor støy bærer langt av gårde, vil ha store negative konsekvenser for fugl, dyreliv 

og naturmangfold generelt. Glomfjellet har i generasjoner vært viktig for 

lokalbefolkningen i Glomfjord og i Meløy. På tross av store naturinngrep, demninger og 

anleggsveier har området beholdt noe av sin egenart. Det påligger Meløy kommune som 

areal myndighet et stort ansvar å ivareta disse områdene, slik at befolkningens 

muligheter til tradisjonell utmarksbruk, reindrift, j akt, fiske og friluftsliv ikke blir 

ytterligere redusert. 

 

Det er derfor gledelig at rådmannen i Meløy kommune innstiller på å avvise 

detaljreguleringsplanen fra Svaice AS for uttak av is på Svartisen. Vi minner også om at 

innsigelsen fra Nordland fylkeskommune til planforslaget står ved lag. Skulle 

kommunestyret velge å vedta planen, vil Naturvernforbundet klage på vedtaket. 

 

Naturvernforbundet vil sterkt oppfordre kommunestyret om å følge rådmannens 

innstilling og si nei til reguleringsplanen for uttak av is på Svartisen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 
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