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HØRINGSUTTALELSE FRA SMÅVATNA FJELLSTYRE, ANG REVISJON AV KONSESJON AV VASSDRAGENE I
ØVRE NAMSEN

Vårt beliggende er i Røyrvik kommune, og store deler av eiendommen ligger ved Tunnsjøflyan.
Vi har registrert at denne ikke er regulert som magasin, og at det finnes ingen eller veldig lite info om
ordninger som omfatter denne delen av vassdraget. Men vi opplever i praksis store konsekvenser
med at det blir brukt som magasin. Dette bør være et punkt i seg selv, hvordan man ønsker å
kompensere for en sjø, som ikke er regulert til, men blir brukt som, et magasin.
Tunnsjøflyan er meget grunn, spesielt i indre områder. Her har det stor påvirkning på hvor vanskelig
det er å ferdes, kun med en regulering av få cm i vannstanden. Det er også veldig mye trær/røtter
som er neddemt, og dette medfører store konsekvenser for båter og ikke minst fiske.
Ser av presentasjonene at det er foreslått erosjonsvurdering av Tunnsjøflyan, men at det ikke er nevt
fjerning av trevirke. Det vil vi ha med, da vi med vår lokale kunnskap ser at det er et mye større
behov for dette her, enn erosjon.
Med den frivillige løsningen som er valgt med at man sender 50m3/sek til Namsen som
minstevannføring, ønsker vi et svar på hvem som må betale konsekvensene av dette. Dette er frivillig
av NTE, og en avtale gitt etter at konsesjonsbetingelsene ble satt, og det er ikke gitt noen
kompensasjon for dette til de som får ta konsekvensene, blant annet Tunnsjøflyan.
Ellers støtter vi opp om forslag vi vet har kommet om en tilrettelegging av bedre tilgang for båtutsett
til Tunnsjøflyan, samt skilting av at det er regulert sjø, med stor fare for dårlige iser. Ser også at
sistnevnte kommer i form av skilter som egner seg i vårt flotte landskap, og at man tenker litt på det
estetiske.
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