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Hemnes formannskap vil understreke at hvis miljømålene i vannforvaltningsplanen for «sterkt
modifiserte vannforekomster» som skyldes vannkraftutbygging i Nordland skal kunne oppnås, må
det en endring til i de nasjonale prioriteringene mellom kraftproduksjon og vannmiljø ved at det
åpnes for mer bruk av minstevannføring ved eldre anlegg slik Stortinget har forutsatt. Med økte
nedbørsmengder på over det doble produksjonstapet ved moderat minstevannføring, bør dette være
akseptabelt også for kraftverkseierne.
Formannskapet vil også peke på sammenhengen mellom tørrlegging av vassdrag og økt virkning av
arealavrenning og punktutslipp pga. en sterkt redusert fortynningseffekt. Dette kan gi betydelige
lokale utslag på den økologiske tilstanden som til dels kan avhjelpes med slipp av en begrenset
minstevannføring.
Formannskapet vil peke spesielt på lekkasjene og avrenningen fra den nedlagte gruva i Bleikvasslia.
Med ustabile grunnforhold og lekkasjer ut i et vassdrag der den naturlige vannføringen er regulert
bort, er potensialet for konsentrert og skadelig forurensing til Bleikvasselva betydelig.
Miljødirektoratet må derfor etablere et nytt og utvidet måleprogram som bygger videre på det som
ble avsluttet i 2001 med sikte på å klarlegge den faktiske tilstanden i vassdraget og konsekvensene av
den. Tiltak må om nødvendig iverksettes.
Bruk av tidsutsettelse for oppnåelse av miljømål i er en nødvendig framgangsmåte når det ikke
oppnås avklaringer med sektormyndighetene i tide.
For de viktigste konsesjonene som berører Hemnes er det allerede åpnet revisjoner og de er gitt 1.
prioritet. For Hemnes er det revisjon av Røssåga-konsesjonen som er viktigst å få avklart.
I Hemnes kommune bør Stormyrbassenget og Kjensvatnet vurderes for en oppgradering av
miljømålene til «god økologisk tilstand» basert på framtidig stabil vannstand (maksimalt 0,5 m
variasjon).
Hemnes kommune har ingen utbygde vassdrag som er aktuelle for innkalling til
konsesjonsbehandling eller omgjøring.
Tiltaksprogrammet for de «sterkt modifiserte vannforekomstene» i Hemnes er til dels generelt
utformet. I revisjonssakene er tiltakene mye mer konkret og utfyllende beskrevet, og det er disse
kommunen arbeider ut fra så lenge det ikke er lagt opp til en koordinering av behandlingen av
vannforvaltningsplanene og revisjonssakene.

