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Berlevåg – en fornybarhovedstad?

Skal snakke om:

Berlevågs sjel:
historikk, særpreg, naturverdier, matproduksjon

«Fornybar» eventyr eller trusler? 
vindkraft og hydrogen 

Trusler mot: 
Reindrift, utrydningstrua arter, drikkevann og næringsmiddelindustri



APs fornybar-baby i nord - en stor skandale

Omtalt som ikke-kontroversielt. 

Multiconsult: Ikke noe natur eller liv å hensynta! 

Alarmen burde gå og lampene blinke rødt, fordi

Vindkraftanlegget er bygd i nedslagsfeltet til Berlevåg vannverk og laksevassdraget 
Rákkojohka/Storelva, reinbeiter og sammenhengende inngrepsfri natur!

Hydrogenanlegget forutsetter rasering av stort naturområde og inngrep i elvemunningen 
og vandringsveien for utrydningstrua arter,

Tina Bru kunne stoppa Trinn III i 2021, likevel fikk VarangerKrafthydrigen utsatt frist ut 2026! 

Da formålet med Raggo er å produsere strøm til Hydrogen, kommersiell virksomhet, mener 
vi i Motvind Norge at konsesjonen for Raggo vindkraftverk og reguleringsplan for Berlevåg 
industripark må samkjøres i hht. Plan og bygningsloven.,



Berlevåg – fiskeværet ytterst mot Ishavskysten   

Fiskevær, 1798 første gjestgiver med bevilling. Nordligste tettsted på fastlandsnorge. 
Kjent for 

• Nærhet til gode fiskefelt

• Molo- og havneutbyggingene, landets mest omfattende investeringer

• Kjølnes fyrstasjon

• Geologi 

• Laksevassdragene Kongsfjordelva og Storelva – Rákkojohka, med laks og sjørøye

• Karen Blixens roman «Babettes gjestebud» og Knut Erik Jensens «Heftig og begeistret» 

• Rákkonjárga reinbeitedistrikt

Første stedet tyskerne brente ned i 1944. Det meste av hus, fjøs og låver, fiskebruk, 
kaianlegg og andre bygninger ble rasert. Kongsfjord og Veines ble spart  



Berlevåg desember 1944





Fiskeri og sjømat

Berlevåg havn 
Havneutbygginger 1913 – 1975. «Sjødraget i Berlevåg»
2016 nye anlegg 
Kongsfjord havn
Hjemmehavn 
40 fiskefartøy fra hele landet, spesielt Lofoten og Vesterålen

Fiskemottak:  
Lerøy Seafood AS:  36 ansatte, i sesongen flere 
Coast Berlevåg AS: (tidligere Polar Seafood) 27 ansatte og sesongarbeidere
Berle Fisk AS: 10-20 ansatte,  varierer 

Råstoffet fra båt til kai og med trailere over grensa, rett til Europa. 
Hver dag, hvert år. Potensielle arbeidsplasser og inntekter?





Lakseelvene ved verdens ende

Forvaltes av Berlevåg JFF, stifta 1942

Kongsfjordelva 
Lakseførende strekning: 17 km Austerbotn - Elva fra 
Buetjern og Geatnja (Geadnjeelva)

Kraftutbygging: 
Kongsfjord I 
vann fra Gednjajávri -> Store Buevatnet -> Buetjern -> 
redusert lakseførende strekning i Geatnja
Kongsfjord II:
«henlagt» i 1981

Forvaltning:
To laksetrapper bygd 1958, renovert høsten 2011 
Hengebru 
Tre fiskesoner og tre fredningssoner skiltet

Bestandsutvikling: 
Negativ siden 2017

Storelva
Lakseførende strekning: 18 km
Fiskbar strekning: 8 km

Forvaltning:
Vakthold. 
Nedre del: Videoregistrering og telling av oppgang. 
Øvre del: Overvåkning gytebestander
Fredning: Elvemunningen (havneområdet) og Laksholla

Sjørøya totalfreda, ikke lov å fiske siden 2011

Bestandsutvikling: 
Sjørøya nå i god vekst - utrydningstrua 
Var nesten utrydda pga. rovfiske på gyteplassene, 
inngrep i elvemunningen (havneutbyggingene) -
Laksen etablert, i eventyrlig vekst. 

Huaway og Berlevåg JFF: 
utvikling metoder med kunstig intelligens og fellesystem
for å sortere fisk, siden 2021. Fra 2023 i begge elvene.



Kraftverk. Fornybar energi
Selskap: 
Varangerkraft AS med 7 datterselskap og 167 ansatte.

Kongsfjord kraftverk (1947)
4,4 megawatt (MW) i Kongsfjordselvas sideelv Buevasselva
forsyner store deler av Varangerhalvøya med strøm.

Rákkočearro vindkraftverk (Raggovidda vindkraftverk)
Trinn I 15 turbiner. Installert effekt: 45 MW. Årlig produksjon: 190 GWh
Trinn II 12 turbiner. Installert effekt: 52 MW. Årlig produksjon: 200 GWh
Trinn III 24 turbiner. Installert effekt: 103 MW. Årlig produksjon: 350 GWh
Anvendelse: Hydrogenproduksjon

Kraftnett
Varanger-ringen 132 kW linje
420 kV linja Skaidi-Varangerbotn

Haeolus - et hydrogenprosjekt (EU)
for å installere en elektrolysør med en effekt på 2.5 MW og produksjonskapasitet 1 tonn hydrogen 
per døgn.
Planlagt anvendelse: ?



Rákkočearro Raggovidda vindkraftverk

Fakta
- Anlagt i inngrepsfri natur

- Trinn I og II i nedslagsfeltet 
for Berlevåg vannverk

- Trinn III planlagt i 
nedbørsfeltet til 
gyteområdene i Storelva

- Risiko for spredning av 
skadelige kjemiske stoffer 
fra turbinblad i vann 
vegetasjon og jord

Vet innbyggerne om dette?













Hydrogenfabrikk? Lakseoppdrett? Gartneri?





Green Ammonia Berlevåg (GAB)



Berlevåg industripark - Kommunedelplan 

Idéer: Hydrogenfabrikk? Landbasert oppdrett? Gartneri? 
Planlagte tiltak og endringer - konsekvenser:
Revnes

• Sprenging og planering Storelvhaugen/Revneshaugen

• Sikkerhetssoner (pga. gass og eksplosjonsfare)

• Veger og trafikkareal 

• Dampskipskaia må flyttes

• Ny kraftlinje

Storsanden

• Oppstillingsplass fisketrailere ved Storsanden

• Pumpehus, rørledninger og atkomstveger på Storsanden

Revnesbukta - elvemunningen
• Utfyllingsfront og utfyllinger på 

begge sider 

• Sprenging og mudring 

• Ny dampskipskai på nordsida av 
bukta

Sjørøye og 
norskatlantisk laks



Hydrogenfabrikken - Konsekvensene 

Konsekvenser for natur, helse og miljø 

• Eksplosjonsfare og risiko for gassutslipp -> ferdselsforbud 

• Vanninntak (sjø og ferskvatn)

• Nye avløpsledninger

• Nedbygging av kulturminner og Kulturminneløypa

• Storsanden belastes med trailertrafikk og inngrep

• Utfyllinger og sprengning i elvemunningen og vandringsveien for 
utrydningstrua arter; laks og sjørøye

• Eksplosjonsfare

Mangler i planen

• Ingen hensynssone mot vassdrag (100 m-beltet ev 30 m-beltet)

• Ingen gang- og sykkelveg 

• Ingen grønnstruktur

• Ikke samordna med konsesjonssaka for Raggo III

Realisering forutsetter 

• Ny kraftlinje til Revnes – 420 kV linja

• Total endring av Berlevågs identitet

• Risikerer man framtidige anløp hurtigruta?

• Ødeleggelse av kulturminner, vandreveier, grøntområder og 
strandområder 

• Store investeringskostnader og risiko for kommuneøkonomien

Hydrogen produksjon krever store mengder kraft og vann og gir 
eksplosjonsfare

Raggovidda vindkraftverk skal forsyne en 
hydrogenfabrikk med strøm for kommersiell 
produksjon av hydrogen

Det krever en konsekvensutredning av de to 
prosjektene samla - utfra Plan og bygningsloven!
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