Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no

Vår ref:

Deres ref:

Hvalstad, den:28.04.17

Revisjonsdokument for Bjerka-Plurareguleringen i Rana og Hemnes
kommuner - høringsuttalelse
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsbrev av 22.11.16 fra NVE og til
revisjonsdokument utarbeidet av Statskraft Energi AS med kommentarer til kravene stilt fra
Rana og Hemnes kommuner.
Vi viser til at NJFF-Nordland har fått utsatt høringsfrist til 01.05.17 etter avtale med Ragnhild
Stokker.
Generelle merknader
Vilkårsrevisjonene er en god og nødvendig anledning til å sette miljøvilkår knyttet til
konsesjonen på dagsorden. Det gir mulighet for å tilpasse vilkårene til ny kunnskap og finne
gode løsninger som sikrer bedre ivaretakelse av miljøhensynene i de aktuelle vassdragene.
NJFF vil understreke at det er grunnleggende at revisjonsprosessen tar utgangspunkt i
tilgjengelig kunnskap og faglige vurderinger.
NJFF viser til de generelle betraktningene rundt prosessen med revisjon av konsesjonsvilkår i
høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, og støtter opp om disse. Vilkårsrevisjonene
er krevende prosesser. NJFFs erfaring så langt underbygge at det er behov for en
gjennomgang av rutiner for prosess og saksgang slik Fylkesmannen foreslår.
Hensynet til de ville laksefiskene må prioriteres
Ranavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag, noe som tilsier at hensynet til villaksen og
sjøørreten må prioriteres i vilkårsrevisjonen. Ranavassdraget er i betydelig grad påvirket av
Bjerka-Plurareguleringen. Videre har samfunnet bidratt med betydelige summer for å
bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i vassdraget. Når samfunnet går så
tungt inn i vassdrag, understreker dette verdien av vassdragene som leveområde for flora og
fauna og som grunnlag for friluftsliv og næringsutvikling i regionen. Dette bør også avspeiles
i revisjonsprosessen og de vilkårene som skal settes for å oppnå miljøforbedringer i
vassdragene.
NJFF støtter fullt opp om de konklusjoner og prioriteringer av viktige tiltak som er gjort av

Fylkesmannen i Nordland i høringssvar av 18.04.17. NJFF anmoder om at dette legges til
grunn for NVEs videre arbeid med denne revisjonssaken.
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