Hytteeiere og andre med interesser i området for utbygging av Kjerringåga Kraftverk.
v/Synnøve og Robert Kolvik
Fagervikveien 159
8890 Leirfjord

18.05.2017
Til
Olje- og energidepartementet
Sendes til:
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO
nve@nve.no
NVE REF: 201002103-37. ARKIV: 312 / 157.6Z
ANKE OVER TILLATELSE TIL UTBYGGING AV KJERRINGÅGA KRAFTVERK.
Som hytteeiere og brukere av området som berøres av planene for Kjerringåga Kraftverk
sendte vi inn våre merknader til utbyggingen i brev av 19.10.2016. Vi ønsker å gi uttrykk for
tilfredshet med hvordan våre innspill ble tatt alvorlig og behandlet selv om uttalefristen var
utgått.
At det ikke anbefales konsesjon for Heimstadelva kraftverk er vi tilfreds med.
Vi har også notert at Vassvatnet nå ikke berøres ved at vannstanden ikke skal kunne senkes.
Det forutsettes at en eventuell utbygging utføres slik at det ikke er fysisk mulig å senke
vannet under normalvannstand.
Vi protesterer imidlertid fortsatt på at det blir gitt tillatelse til utbygging av Kjerringåga
Kraftverk.
Det ser fra vår side ut som om NVE ikke har gått tilstrekkelig inn i de problemstillinger vi har
påpekt.
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Vi som har hytter og er aktive brukere av området er opptatt av å ha en natur rundt oss som
både kan benyttes til aktiviteter og som er fin å se på. Det er derfor vi har hytte, for å
rekreere i fine naturomgivelser.
Å legge store og dominerende rørgater, samt demninger, i et slik område er derfor mer
dramatisk enn å legge slike på snaufjellet eller i øde områder uten noen bebyggelse.
Terskelen for å tillate slike dramatiske inngrep bør derfor i bebygde områder ligge mye
høyere enn ved utbygging i øde, ikke så synlige, områder.
I «Bakgrunn for vedtak» for Kjerringåga Kraftverk uttales på side 2 at «Kjerringåga kraftverk
vil berøre områder som allerede er påvirket av inngrep, og vil ha begrensede negative
konsekvenser.»
På side 24 står bl.a. følgende om inngrep i naturen: « …., og inntaket i utløpselva fra vatnet
vil etableres i tilknytning til allerede eksisterende inngrep i dette området.»
Fra vår side leses dette som om det ikke er så nøye om man fortsetter å ødelegger et
område når det allerede er gjort andre inngrep fra før.
Dette er en holdning som er helt vanvittig og viser en total mangel på forståelse for
fastboende, hytteeiere og andre brukere av området.
Vi mener at det må legges motsatt syn til grunn, nemlig at når det allerede er gjort inngrep,
som f.eks. kraftledninger i luft, så må det ikke gjøres enda verre med å bygge demninger og
grave en betydelig rørgate i samme terrenget.
Tørrlegging av elver har samme konsekvens.
Når både Storåga og Kjerringåga nå blir tilnærmet tørrlagt, er dette for hytteeiere og
fastboende en ytterligere forurensning i området.
I søknaden om konsesjon og i saksbehandlingen synes det å bli tatt for gitt at Kjerringåga
ikke har oppgang av anadrom laksefisk.
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Statsskog har utgitt et kart som er kalt «Helgeland
Fiske & Jakt». Det kan se ut som om kartet er trykt i oktober 1990.
I dette kartet er Vassvatnet og Kjerringåga angitt som vassdrag med oppgang av anadrom
laksefisk.
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Kartet er oppdatert i 2011 og har fått navnet «Jakt- og fiskekart for Helgeland og Salten.»
I denne utgaven er Kjerringåga angitt med anadrom fisk, L og Ø (Laks og Ørret) i motsetning
til I (Innlandsfisk) som er angitt for bl.a. Svartvatnet, Trollhalstjønna og Vasstjønna.
Det kan ikke ses av verken søknaden eller saksbehandlingen hva som er grunnlaget for at dette
nå anses endret. Dette må utredes nærmere.
Vi har også påpekt mulig endrede forhold for fisk i Vassvatnet som følge av redusert
vannføring i Storåga. Reduksjonen av vannføringen i Storåga er et resultat av annen
utbygging, og konsekvensen for Vassvatnet er muligens utredet i denne sammenheng. Men
dette er ikke kommentert i nærværende søknad.
Og det er ikke kommentert hvorvidt regulering av Kjerringåga kan påvirke dette ytterligere,
for eksempel ved at gjennomstrømning av vannet i Vassvatnet kan påvirkes av reguleringen.
Dette synes ikke utredet og utbygging av Kjerringåga bør unngås eller i alle fall utsettes til at
man kan se eventuelle konsekvenser for fisket i Vassvatnet av redusert vannføring i Storåga.
Vi mener også at det er lagt altfor liten vekt på hva som kan gjøres av avbøtende tiltak
dersom det gis konsesjon.
For eksempel med demninger og rørgater.
Det er beskjeden tilvekst av alle arter busker og vekster i området. En oppgraving av en
betydelig rørgate vil ta mange tiår å gro til. Spesielt fordi det skal graves i en morene, altså i
en steinrøys.
Dette er lite omtalt og det må settes som vilkår at sårene skal repareres fullstendig. Det må
innebære en tilførsel av vekster av noe slag, slik at rørgatene etter igjenlegging inntar
minimum det synsinntrykk den gir i dag.

Til slutt må vi få gjenta at det i vannressurslovens §5, 2 bl.a. står: «Vassdragstiltak skal
planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og
private interesser. ……..».
Konklusjon.
Som hytteeiere og aktive brukere av området protesterer vi fortsatt mot den planlagte
utbyggingen med de begrunnelser som er angitt ovenfor.
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Med hilsen
Synnøve og Robert Kolvik
Fagervikveien 159
8890 Leirfjord
Tlf. 918 38 105.
Vi har forelagt denne anken for hytteeiere og andre aktive brukere av området, og følgende
personer støtter opp under og står bak anken gjennom elektronisk aksept:
Yngve Holm

Kristin Forsbakk

Eystein Albertsen

Johnny Steen

Stig Arild Nyhus

Ellny Frøysa

Gunnhild Vatne

Line Salomonsen

Terje Steinslett

Lena Kristin Larsen

Ellen Mogård Larsen

Lars Frøysa

Lorents Morten Lauritsen

Tor Sandøy

Elin Jenssen Stenersen

Krystelle Sandøy Bredrup

Kristin Nordhus Karlsson

Kirsti Storstrand

Finn Storstrand

Anita Lovise Larsen Kalås
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