Høringsuttalelse fra Perry Strømdal, gnr 52, bnr 5 , Hytteeiendom ved
Blokvatnet
vedrørende
Søknad av 5. mars 2019 om konsesjon etter vannressurslovens § 8 for vannuttak av
Østerdalselva og regulering av Blokvatnet i Rødøy kommune, Nordland Fylke, søker
Helgeland Smolt AS
Høringsuttalelsen omfatter kun den del av søknaden som berører Blokvatnet.

I søknaden bes om tillatelse til å :
Bruke Blokvartnet som magasin med 40 cm regulering mellom LRV 40 moh og HRV 40,4 moh,
med slipp av minstevannføring på 36 l/s om sommeren og 23 l/s om vinteren til utløpselven.
Kommentar:
I søknaden side 15 «reguleringsmagasin» er det oppgitt at dagens naturlige vannstand er 40 moh.
Det forutsettes bygget terskel i utløp som gir HRV 40, 4 moh, tilsvarende ny «naturlig vannstand» på
40,4 moh, altså en heving av vannstand på 40 cm. Dette gir ikke kun regulering innenfor dagens
naturlige regulering. Heving av naturlig vannstand vil kunne påvirke:






Forholdene for ørretbestand positivt hvis vannstandsnivå holdes på HRV i ørretens
gyteperiode. Det er i søknaden ikke gjort undersøkelser /vurderinger av tiltakets
konsekvenser for ørretens gytemuligheter.
Det bes om at det i manøvreringsreglement fastsettes begrensning på nedtapping i
ørretens gyteperiode.
Landing med båt og konsekvenser for naustplassering på eiendommen gnr.
Det er ikke gjort undersøkelser /vurdering av konsekvenser av hevet vannstand v flom for
naust. Det bes om at slike undersøkelser blir utført slik at konsekvensene er klargjøres.
Mulighetene for kryssing av Blokvasselva nedstrøms dam. Hevet vannstand vil føre til at det
blir umulig å krysse Blochelva ved flomvannføring. Det bes om at det fastsettes avbøtende
tiltak med bygging av bru for sikker kryssing av elva i slike tilfelle

Utover dette bemerkes:
I søknaden er det flere plasser benyttet formuleringen «der en i hovedsak vil benytte tilgjengelige
vannmengder innenfor naturlig vannstandsvariasjon..» s 18 3.1 Hydrologi, s.18 ferskvannsbiologi.
Det forutsettes at evt. konsesjon for regulering av Blokvatnet med fastsatte reguleringsgrenser er
absolutt og kan overvåkes/dokumenteres kontinuerlig.

Kap. 3.6 «Konsekvenser for terrestrisk biologisk mangfold».
Avsnittet er kun basert på Artsdatabankens artskart og ikke stedlige observasjoner. Det bemerkes at
det ikke er nevnt hekkende fossekall i vassdraget, det anføres også at det sporadisk har vært
observert hekkende storlom og observasjon av hubro.
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