Røssåga Elveierlag
ved Frode Solbakken
Hemnes Kommune

Korgen 10. juni 2014

Innspill fra åpent møte avholdt i Korgen 4. juni 2014 i regi av Røssåga Elveierlag angående
vilkårsrevisjonen, Røssåga.
Møtet kom fram til følgende innspill som vi ber kommunen og NVE vurdere i den videre prosessen:
• Forbygging langs elva.
Eksisterende forbygginger må revideres med tanke på høyere vannstand i elva. Nye forbygginger må på
plass der disse er påkrevet. Forbyggingene må utformes på en måte som gir en god balanse mellom hensyn
til forbygging mot skred og utglidninger, ferdsel langs elva og biologisk mangfold(biotopjusterende tiltak).
Bekker som i dag renner gjennom forbyggingene må restaureres og forbyggingene åpnes av hensyn til fisk
og biologisk mangfold(insekter mm)
Det er viktig at utbyggingsavtalen med Statkraft på området forbygginger blir fulgt. Kommunen og Statkraft
må i fellesskap sørge for å skaffe kompetanse for å vurdere behovet for tiltak og sørge for at tiltakene blir
gjennomført før den nye kraftstasjonen settes i drift.
• Vannføring i elva
Utbyggingsavtalen inneholder en bestemmelse om minste driftsvannføring på 30m3/sek. Vi mener at dette
bør økes til 35m3/sek. Bestemmelsene om «ramping» må videreføres. Dette av hensynet til vanndekket areal
i de øverste og mest produktive delene av elva. En stasjonær målestasjon som viser vannføring i elva på en
enkel måte mht antall m3 vann i elva er ønskelig å få på plass. En form for flomvarsling ved raske skiftinger
i vannstanden er påkrevet av sikkerhetsmessige årsaker. Her kan ulike varslingsmetoder vurderes.
• Terskler og spyleflommer
Møtet mener at terskler må revideres og vedlikeholdes. Bruken av terskler må vurderes i lys av dagens
miljøkrav og standarder. Vi mener også at ved godt forarbeid med fjerning av vegetasjon, noe
forbyggingsarbeid mm, vil være mulig å gjennomføre spyleflommer i vassdraget. Dette kan kombineres med
og markedsføres som «Fossenes dag».
• Videoovervåking
Som et ledd i å få enda bedre oversikt over laks og sjøørretbestandene, mener vi at det bør satses på et
system med videoovervåking i tillegg til gytefisktellinger
• Kultivering
Kultivering og oppfølging av laksebestanden er svært viktig blir videreført. Vi ønsker et fokus på
resultatmålinger, hvor regulanten kan bli pålagt nye tiltak hvis ønskede resultater og mål ikke oppnås.
Eksempel: Vi har et område med «strømvisere» utplassert i elva ovenfor gamle Korg-brua som ikke fungerer
etter hensikten. Når evaluering viser at tiltak ikke fungerer etter intensjonen, eller gir uønskede virkninger(i
dette tilfellet: utgraving på bunnen og hindringer for båttrafikk) må det være mulig å pålegge regulanten å
fjerne dem.
• Skilting og informasjon
Vi mener regulanten bør skilte bedre langs vassdraget. Infotavlene må inneholde informasjon om egen
virksomhet, biologisk mangfold, pålegg, regler mm.
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