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Selv om vi ikke bor på Drageid, eller i Saltdal kommune for den skyld, har vi innspill til planene 

om å vedta massetak på Drageid. Våre besteforeldre bodde på Drageid, vår mor er derfra, og vi 

har tanter og onkler som fortsatt bor på Drageid. Vi som ikke bor i umiddelbar nærhet, vil på 

langt nær bli berørt av et vedtak om massetak, på samme måte som de fastboende som må leve 

med konsekvensene hver dag. Med vår innsigelse håper vi likevel å få frem at ringvirkningene av 

et vedtak om massetak, strekker seg langt utover Saltdals grenser. I hele vår oppvekst og frem til 

dags dato har vi vært, og er fremdeles aktive brukere av Drageids fredfulle natur, og enorme 

friluftsressurser. Helt siden vi har kunnet gå på beina, har vi gått på tur, løpt og gått på ski i 

Drageidlia, og tatt det som en selvfølge. Dersom disse mulighetene skal frarøves de som kommer 

etter oss, ser vi på det som synd og skam.  

Ut fra den fremlagte dokumentasjon i saken, herunder flere rapporter skrevet av Rambøll AS på 

vegne av PK Strøm, hersker der ingen tvil om at et massetak vil forringe disse natur- og 

friluftsressursene enormt. Dersom et slikt massetak startes, vil det være en effektiv spiker i kista 

for friluftslivet i nærområdet. Hvem vil vel legge turen sin i nærheten av et støyende, og 

støvende massetak? 

Friluftsliv er som beskrevet i Friluftslivsloven av 1957 en helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig fritidsaktivitet, og lovens formål er definert i § 1. «å verne friluftslivets 

naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å 

utøve friluftsliv … bevares og fremmes». Vi mener at å vedta et massetak på Drageid er stikk i 

strid med dette formål, og at kommunen i så tilfelle forsømmer sitt ansvar ved å sette rent 

økonomiske interesser foran folks rett til ferdsel og opphold i naturen. Kommunen står overfor 

en interesseavveining: Økonomiske interesser kan oppnås på utallige måter. Vår og mange 

andres interesse og lidenskap for et fredfullt friluftsliv på Drageid, kan ikke tilfredsstilles på noe 

annet vis, enn ved å stoppe dette tiltaket fra å lage et stort, skjemmende og uhelbredelig sår i 

naturen. 

Folkehelsekonsekvensene av massetak er også usikre. Det skrives og utredes om støv og støy. 

Det er få ting som er sikkert, men ett av de aller klareste faktum i denne saken er at et 

folkehelsen blant befolkningen på Drageid på ingen måte fremmes. Selv rapportene skrevet av 

Rambøll AS på vegne av PK Strøm vedgår dette, selv om de naturligvis prøver å rosemale dette i 

den grad det lar seg gjøre. (Eksempelvis ved å unnlate å utrede konsekvensene av impulsstøy, og 

kun komme med en påstand om hvorfor dette er unødvendig å utrede uten å henvise til en eneste 

relevant kilde for dette (Rambøll AS, 2019, s. 5).). Tvert imot, vil støy og støving forverre 

folkehelsen. Støy er bevist å øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer som hjerteinfarkt, 

høyt blodtrykk og slag (Münzel, Gori, Babisch, & Basner, 2014). Støy nevnes også som en 

faktor som bidrar til psykiatriske lidelser som angst og depresjon (Beutel, et al., 2016), for å 

nevne noe. Folkehelseloven §4 sier at «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
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skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte 

befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.», og igjen ser vi at 

kommunen kanskje heller vil utsette sin befolkning for helseskadelig anleggsaktivitet, enn å 

beskytte mot dette, som loven krever.  

Det finnes mange gode grunner til å ikke opprette et massetak på Drageid; Tungtrafikk, som 

både utgjør en fare for andre trafikanter, slitasje på veinett, enorme Co2-utslipp og utslipp av 

andre giftige gasser. Disse tunge kjøretøyene vil ikke bare bli ett problem for befolkningen på 

Drageid, men også for folk langs hele ruten disse kjøretøyene vil ferdes langs. Eventuelle 

miljøkonsekvenser av kjemikalier brukt som støvreduserende tiltak ved et masseuttak er heller 

ikke kjent. Kan de sive gjennom grunnen, ut i Tverrelva, og ned til den vernede, verdiskapende 

turistmagneten Saltalselva? Det hersker usikkerhet rundt dette. Når det hersker tvil rundt 

konsekvensene, er kommunen i kraft av å være offentlig forvaltningsmyndighet pålagt å anvende 

føre-var-prinsippet, slik det er lovfestet i naturmangfoldsloven § 9: «Når det treffes en beslutning 

uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, 

skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 

Vi mener de negative konsekvensene av et slikt masseuttak veier enormt mye tyngre enn de 

positive. Særinteressene til en gruppe næringsdrivende i dag, må ikke komme foran allmenhetens 

nåværende, og all evig fremtidige interesse i fredfull nytelse av Drageids natur. Derfor krever vi 

at tiltakshaver ikke får medhold i å opprette et slik masseuttak på Drageid. 
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