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Oslo, den 23.06.2017
Kjerringåga – kommentarer til klager fra Naturvernforbundet og naboer (Kolvik m.fl.)
Vi viser til klager på konsesjonsvedtak på Kjerringåga kraftverk i Lurøy fra Naturvernforbundet
og Synnøve og Robert Kolvik m.fl.
Når det gjelder forhold rundt Vassvatnet, minstevannføring fra Storåga og informasjon til
naboer/hytteeiere henviser vi til våre tilleggskommentarer datert 04.01.2017 som ble utarbeidet
basert på høringsuttalelser fra Naturvernforbundet . Da dette brevet ikke er lagt ut på
prosjektets hjemmeside i NVE vedlegger vi dette i sin helhet. Vi mener vårt brev er relevant i
forhold til klagene på konsesjonsvedtaket fra Naturvernforbundet og naboer.
Utover dette har vi følgende kommentarer:
Når det gjelder anadrome forhold i Kjerrringåga, henviser vi til konsesjonssøknadens side 30:

Dette punktet baserer seg på BM-rapporten som ble gjennomført av uavhengig biolog i henhold
til vanlige krav fra NVE. I forhold til klagegrunnlaget på anadrome forhold mener vi det bør
vektlegges at det klagerne refererer til undersøkelser av eldre årgang (1990).
Når det gjelder vannføring i Kjerringåga etter utbygging, bestrider vi ikke at vannføringen vil bli
vesentlig mindre etter en eventuell utbygging, men vil samtidig presisere at elva ikke blir tørrlagt
etter en eventuell utbygging. Av vassdragskonsesjonen fremgår følgende krav til
minstevannslipp:

I tillegg til dette kommer restfeltets middelvannføring (oppstrøms kraftstasjonen) på 320 l/s.
Når det gjelder inngrep som følge av rørgate, vil vi henvise til erfaringer fra andre
småkraftprosjekter bygd i både egen regi (over 20 kraftverk) og i småkraftprosjekter generelt.
Inngrepene kan oppleves som omfattende i byggeperioden som normalt strekker seg over 12 til
18 mnd. Når kraftverket settes i drift vil rørgata være arrondert/tildekket i henhold til godkjente
Landskaps- og miljøplan. NVE har også en tilsyns- og kontrollrolle i byggeperioden. Som en
seriøs småkraftutbygger går Clemens Kraft aldri på akkord med fastsatte krav. Gjennomgående
oppleves inngrepene som mindre enn fryktet når kraftverket er satt i drift og vil i den
sammenheng henvise til erfaringer fra gjennomførte prosjekter både i Clemens Kraft og andre
aktørers regi.
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