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Høring av revisjonsdokument for Øvre Namsen i Grong, Røyrvik, Lierne
og Namsskogankommuner – høringsuttalelse fra Nordli fjellstyre.
Vi viser til høringsbrev datert 14.11.2018, ref. 201304260-15.
Nordli fjellstyre administrerer bruksrettigheter i Limingdal statsallmenning, gnr 49/1 i Lierne
kommune, etter Fjelloven. Statskog SF forvalter grunneierretten på samme eiendom. Fjelloven gir de
bruksberettigede i statsallmenningene rett til jakt, fiske, beite, seter, tilleggsjord, m.v. Bruksrettenes
innhold avgrenses ikke av Fjelloven, men følger av lang tids bruk. En viktig intensjon i Fjelloven er at
bruksrettigheter skal kunne utnyttes på en tidsmessig måte.
Linvasselv utgjør hovedutløpet østover fra Limingen. De vel tre kilometerne av elvestrekningen som
ligger på norsk side av riksgrensen ligger i sin helhet i Limingdal statsallmenning (49/1), hvor
fjellstyret har sine interesser. Linvasselv er av ukjent grunn ikke vurdert i revisjonsdokumentet for
reguleringene i Øvre Namsen, men elva og de nærliggende områder er i stor grad berørt av
reguleringa av Limingen. Vi antar forklaringen ligger i høringsprosessen som er knyttet til søknad om
fornyet konsesjon fra Ångermanälven Vattenregeleringsföretag fra 2008. Nordli fjellstyre har i 2008
avgitt høringsuttalelse til NVE (23.06.2008) i forbindelse med søknad om fornyet konsesjon fra den
svenske regulanten. Det er for oss ukjent hva som er status i den prosessen. Det er også uklart for oss
hvordan høringsprosessen for svensk og norsk (NTE) regulering av Limingen og Linvasselv eventuelt
skal samkjøres. Vi velger derfor å fremme våre forventninger og krav nå i forbindelse med høring av
revisjonsdokument for Øvre Namsen.

Linvasselv og Limingdal statsallmenning:
Linvasselv var før reguleringen en attraktiv og vital storørretelv, som var ettertraktet for sportsfiske.
Området var ellers i bruk som beiteområde for husdyr og det ble drevet skogsdrift i allmenningen.
Eiendommen fremstod ellers som rimelig urørt. Reguleringen av Limingen og Linvasselv har åpenbart
påvirket og endret landskap, flora, fauna og bruksinteresser i området, og området fremstår i dag
som mindre estetisk:
1. Topografien gjør at det er svært lite tilløp av vatn til elveleiet fra områdene nedenfor
utløpsdammen ved enden av Limingen. Elva er derfor i lange perioder tørrlagt.
2. Elveleiet har endret karakter fullstendig etter hvert som den omkringliggende vegetasjonen
overtar der det tidligere rant vatn, med påfølgende skader ved flom.
3. Ørretbestanden i elva er tilnærmet utryddet.
4. Det er i liten grad gjennomført opprydding og forskjønning av store steintipper.
5. Områdets opplevelsesverdi er generelt forringet.
Vårt inntrykk er at det er gjort få eller ingen tiltak for å bøte på negative effekter av reguleringen.

Høringsprosessen
Nordli fjellstyre skal ivareta individuelle og lovhjemlede allmenningsrettigheter i saker som kan
forringe eller medføre ulempe for bruksrettighetene (Fjellovens §3). Fjellstyret skal i tillegg
representere allmennhetens interesser i saker som kan ha negativ effekt på naturvern- og
friluftsinteresser i statsallmenningen.
Fjellstyret har forsøkt å gjennomgå rettsdokumenter og protokoller tilknyttet utbyggingsprosessen
på 40- 50- og 60 tallet, men kan ikke finne at fjellstyret og de bruksberettigedes interesser i
Linvasselv og Limindal statsallmenning er vurdert eller hensyntatt på noe tidspunkt. Vi kan heller ikke
se at det er gjennomført forhandlinger eller skjønn i forbindelse med tap og ulemper som følge av
utbyggingen. Vi mener derfor det må være grunnlag for å få vurdert disse forholdene i forbindelse
med (1) søknad om ny konsesjon (Ångermanälven Vattenregeleringsföretag 2008) og (2) revisjon av
konsesjonsvilkår (NTE 2018) for regulering av Limingen. Vi viser blant annet til dommen fra 1947 hvor
fiske i Linvasselv ikke er nevnt, og skjønnsdommen fra 1963 hvor fiske i Linnvasselv er tema for
eiendommen 12/1, men hvor det står i dommen at spørsmålet «utstår».

Nordli fjellstyre vil fremme følgende krav i forbindelse søknad om ny konsesjon (svensk
regulant) og revisjon av konsesjonsvilkår (norsk regulant) for Øvre Namsen:
1. Det må gjennomføres en omfattende undersøkelse og utredning om utbyggingens
innvirkning på fiskebestander, utøvelsen av fisket og fiskerettighetene i
Linvasselv. Det må utredes tiltak for å reetablere en levedyktig storørretbestand i
elva.
2. Det må innføres krav om minstevannføring i Linvasselv, om nødvendig ved
pumping, og det må vurderes bygging av terskler.
3. Det må utredes muligheter for etablering av mikro-/minikraftverk til å dekke de
bruksberettigedes behov. Flertallet i Fjellovkomiteen (NOU 2018:11) mener at
bruk av vassdrag eller fallrettigheter til produksjon av elektrisitet i små
kraftverk må regnes som en bruksrettighet. Dette er foreslått presisert i ny
Fjellov (§4-12). Fjellstyret mener det må gjennomføres tiltak som sikrer en mulig
bruk av denne rettigheten.
4. Det må planlegges og gjennomføres opprydding og forskjønning av steinfyllinger
langs Linvasselv, for å fremme friluftslivsinteressene og opplevelsesverdien i
området.
5. Fjellstyret vil fremme krav om økonomisk erstatning for tap og ulemper som ikke
lar seg avbøte eller kompensere på andre måter.
Fjellstyret vil primært argumentere for at bruksverdiene skal gjenskapes. I de tilfeller hvor det ikke vil
la seg gjennomføre, vil fjellstyret reise krav om erstatning eller kompensasjon.

Til den videre prosessen:
Nordli fjellstyre forventer å bli holdt orientert om videre framdrift i saken, og at vi gis anledning til å
komme med innspill i spesielle spørsmål som dukker opp underveis. Fjellstyret anser det som viktig
at det foretas en skikkelig befaring i området, med deltakelse av konsesjonsmyndigheter, sakkyndige,
søker og andre parter som er naturlig å trekke inn.
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