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Bergsfjord Jeger og Fisk viser til brev datert 04.12.2017 med vedlegg der NVE gir Ymber AS tillatelse
til å bygge og drive Bergsfjord kraftverk. Bergsfjord Jeger og Fisk vil med dette brevet klage på
vedtaket.
Bergsfjord Jeger og Fisk representerer innbyggerne i Bergsfjord (”de allmenne og private interesser”
ref vannressursloven § 25). Vi registrerer at NVE i sin tillatelse har lagt liten vekt på vår
høringsuttalelse. Foreningens formål er å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid innen en
forsvarlig forvaltning av vilt- og fiskebestanden i aktuelle områder og arbeide for å bedre
befolkningens adgang til jakt og fiske. Økning av produksjon i Bergsfjord Kraftverk har svært negative
konsekvens for fiskebestand i Bergsfjordvannet.
Oppvekstvilkårene for fisken (røye og ørret) er blitt vesentlig forringet fordi omtrent halve sjøarealet
blir tørrlagt.
Friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier blir sterkt redusert. Den populære rasteplassen/bålplassen
som er anlagt i forbindelse med fiske innerst ved Bergsfjordvannet, vil bli lite attraktiv. Når vannet
ikke er fylt opp, vil det bli et stort område som er tørrlagt fordi den indre delen av vannet er svært
grunn.
Bergsfjord kraftverk ble bygd ut i 1958 og satt i produksjon i 1959.
Bergsfjordvannet og Bergsfjordelva ble regulert, noe som medførte at Bergsfjordelva siden har vært
tørrlagt ca 9 måneder i året. NVEs vassdragskonsesjon vil resultere i at selv med den foreslåtte
minstevannføringen vil elva framstå som tørrlagt i mer enn 11 måneder i året. Elveløpets
beskaffenhet er slik at en minstevannføring på 90 l/s knapt vil være synlig.
Etter Bergsfjord Jeger og Fisk's mening kan avbøtende tiltak ikke kompensere for de negative
virkningene det foreslåtte manøvreringsreglement vil få på fiskebestand i Bergsfjordvannet, landskap
og friluftsliv.
For øvrig si vi oss helt enig med klagebrevet Bergsfjord Utviklingslag har sendt inn, og som sendes
med som vedlegg.
Med vennlig hilsen,
-Cornelis de Wilde
Leder
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