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Sakstittel

Vannuttak fra Østerdalselva til settefiskproduksjon

Innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse
Høringsuttalelse

Vedr. Søknad fra Helgeland Smolt A/S, vannuttak av Østerdalselva
og regulering av Blokvatnet i Rødøy kommune, Nordland fylke.
Vedrørende regulering av vannstand i Blokvatnet.
Det er vanskelig å se for seg nøyaktig hva den omsøkte
reguleringen vil resultere i all den tid jeg ikke føler meg sikker på hva
utgangspunktet for de "omtrent" 40 cm er. Dette er et
usikkerhetsmoment, og det er derfor sterkt ønskelig med en nøye
vurdering i forhold til eksisterende bygninger og terreng. I starten av
denne prosessen ble det sagt 30 cm økning av vannstand, det
"føltes" tryggere! Da ble det også sagt at den "nye" vannstanden
ikke skal overstige høyeste vannstand nå.
Går sterkt ut i fra at dette blir nøye vurdert, i forhold til alle aspekt,
før endelige tillatelser gis.
I tillegg er det ønskelig å sikre at det blir mulig å komme seg over
Blokelva. Med økt vannstand ser man for seg at det kan bli
vanskeligere enn det er i dag. Det er ferdselsvei over elva for både
folk og dyr, og har vært det i generasjoner.
Dette er noe som bør tas i betraktning, og at det forhåpentligvis kan
sikres en adkomst i forbindelse med byggingen av "terskel" i utløpet.

Mvh Mary-Ann Strømdahl
Legger ved kopi av punkt som jeg ville ha med i intensjonsavtalen
med Rødøy kommune (RK). Dette ble tatt ut fordi Rødøy kommune
ikke er part i konsesjonskrav og vilkår. Det ble konkludert med at det
meste var ivaretatt i søknaden til NVE.
Legger også ved kopi av svar fra kommunens saksbehandler, med
kommentarer fra Rådgivende biologer v/Geir Helge Johnsen
(markert i rødt.)
Høringsuttalelse som vedlegg
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Last eventuelt opp fil med annen
relevant inforamsjon

Punkt 2 - Avtale Blokvatnet.pdf
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Svar fra Biolog - Blokvatnet.pdf
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