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Høringsuttalelse fra Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre på
revideringen av konsesjonene for reguleringen av Øvre Namsen.
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har i møte 01.03.2019 behandlet sak
4/2019 med følgende resultat:
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende høringsuttalelse til
revideringen av konsesjonene for reguleringen av Øvre Namsen:
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ble opprettet i 1963, utvidet i 1973 og 2003. Utvidelsen i 2003 ble
fastsatt ved kgl.res. av 29. august 2003 og medførte at 10 kilometer av elva Namsen nå er vernet som
nasjonalpark. Utvidelsen medførte også at 6 kilometer av strandlinjen til Namsvatnet grenser mot
nasjonalparken. Nasjonalparkstyret mener dette må hensynstas spesielt i fastsetting av nye
konsesjonsvilkår ettersom områdevernet ikke var forutsatt på konsesjonstidspunktet, og at hensikten
med en revidering nettopp er å justere for endringer i konsesjonsperioden.
Nasjonalparkstyret mener at følgende punkter må innarbeides i ny konsesjon eller utløse krav til
tiltak gjennom standardvilkårene:


Nasjonalparkstyret er opptatt av at HRV og LRV følges på et stabilt nivå i
vannmagasinene, slik at både verneverdiene, allmenne interesser og brukerinteresser
ivaretas på en best mulig måte. En evt. endring i minstevannføringen må ses i
sammenheng med dette.



Opprydding i reguleringssonen som danner grense til nasjonalparken. Dette av praktiske
hensyn men også ift. estetisk betydning for verneområdet.



Sikringstiltak mot erosjon og utrasing i grensen mot verneområdet. Manøvreringen av
Namsvatnet medfører skader i nasjonalparken på grunn av erosjon, dette oppstår
spesielt når vannstanden er ved HRV eller høyere og vann står innover i verneområdet.
Tilsvarende oppstår erosjonsskader ved rask heving/senkning av vannstand. Erosjon
truer i dag verneverdier i nasjonalparken.



Tilrettelegging for friluftsliv gjennom vedlikehold og drift av eksisterende
brygger/landingsplasser til verneområdet. Reguleringen legger hindrer i bruken av
området og bryggeanlegg kan kompensere for problemet og lette bruken. På
reguleringstidspunktet så en ikke for seg dagens bruk i reiselivssammenheng og for
friluftsliv. Anleggene vil først og fremst kunne rette opp skader og ulemper for allmenne
interesser som bruker nasjonalparken.

Nasjonalpark

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

Landskapsvernområde

Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde



Overvåkning og nødvendig sikring mot at ørekyte spres inn i nasjonalparken, dette både
oppstrøms og nedstrøms Namsvatnet. Ørekyte er en fremmed art som truer
verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark, det er stor sannsynlighet for at ørekyten har
kommet til Namsvatnet på grunn av reguleringen og nasjonalparkstyret mener derfor
regulanten må ta ansvar for å hindre videre spredning.

Begrunnelse
Reguleringen av Namsvatnet påvirker verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark, da både i
grenseområdet til nasjonalparken og i elva Namsen som går i verneområdet. Nasjonalparkstyret
mener regulanten må sette inn avbøtende tiltak som retter en del av skadene reguleringen har
påført området.
For ytterligere informasjon henvises det til vedlagte saksframstilling.
Med hilsen

Stian Brekkvassmo
Styreleder
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

Tore Tødås
nasjonalparkforvalter
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