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Offentlig høring av søknad om tillatelse til regulering og vannuttak til Langstein Fisk
(REGULERING AV SKORDALSTJØNNA, ALSTADTJØNNA, BLEKKÅSVATNET OG MØSSINGVATNET I LEVANGER
KOMMUNE – HØRINGSUTTALELSE)

Høringsuttalelse fra berørt grunneier av eiendommen Alstad Mellom g.nr 197 br.nr. 2 i
Levanger kommune.
NVE varsler i brev av 26.02.2018 om høring vedrørende Salmar´s søknad om konsesjon av
23.01.2018.
Det søkes om følgende:
Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til:
- Uttak av vann til SalMar Settefisk – avdeling Langstein
- Maksimalt vannuttak 6,0 m3 /min
- Gjennomsnittlig vannforbruk 4,5 m3 /min
- Å regulere Møssingvatnet, Alstadtjønna og Skordalstjønna mellom LRV på kote 313 og HRV
på kote 317
- Å slippe en minstevannføring på 1,98m3 /min hele året
For ordens skyld vil vi bemerke at ett av de berørte vann ikke er nevnt: Blekkåstjønna beliggende
mellom Møssingsvatnet og Alstadtjønna.
1. Privatrettslige forhold:
Som berørt grunneiere av eiendommen Alstad mellom G.nr 197 br.nr. 2 ønsker vi å uttale oss om
konsesjonssøknaden. Jf Vassdragslovens paragraf 13.
§ 13.(hovedregelen om grunneierens rådighet)
Vassdrag tilhører eieren av den grunn det dekker, hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold.
Når et vassdrag helt eller delvis ligger i sameie, gjelder regler i lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameige for
forholdet mellom sameierne.

Eierne på hver side av et vassdrag har lik rett til utnytting av vannkraften, om ikke annet følger
av særskilt rettsgrunnlag.
Grunneieren kan motsette seg at andre uten særskilt rettsgrunnlag utøver rådighet over
vassdrag som tilhører ham. Innenfor de rammer lovgivningen setter, kan grunneieren selv råde over
vassdraget så langt ikke særlige rettigheter er til hinder for dette.
Vassdragsmyndigheten kan fastsette begrensninger i rådigheten over en eiendom av hensyn til
fremtidig drikkevannsforsyning som er under planlegging. En slik begrensning kan ikke gjøres
gjeldende for mer enn fem år. Vedtaket kan fornyes én gang med opp til fem nye år.

Søkers rettighet begrunnes med et tinglyst dokument fra 14/2 1927. I dokumentets tekst finner vi
formuleringen ”For tilfelle tvistligheter mellom kjøperen og grundeierne, vedkommmende
rettighetene og deres utøvelse, reserverer vi oss mot alt ansvar.” En formulering ført i pennen av
selgeren Meråker Bruk, som ikke eide grunnen demningen ble reist på. Ingen av eiendommene
oppstrøms i vassdraget kan finne noe skriftlig om slik utnytting av vannet.
Likevel har vannene siden ca 1927 vært oppdemt, og demningen ble renovert på midten av 1980tallet. Dette kan medføre at hevd har oppstått.
På grunnlag av forhistorien og med tanke på framtiden ønsker vi at dette forholdet formaliseres. Vi
krever en skriftlig formulert avtale, som beskriver dagens situasjon. Dette må forhandles.
2. Innsigelse
Av konkrete forhold i søknaden er det én sak vi, som berørte grunneiere, ønsker å komme med
innsigelse til:
Det søkes om å regulere vannene mellom kote 313 og 317. Og det er en reguleringshøyde på 4
meter. I følge vår vurdering innebærer det en økt maksimal vannstand på over en halv meter. I følge
Situasjonskart i målestokk 1:5000 mottatt av Levanger kommune ligger vannspeilet i Møssingvatnet
på 316,4 m og i følge kartserie M711 kartblad Frosta i målestokk 1:50.000 ligger Møssingvatnet på
316 m. Det samme finner vi ved søk på Google Earth.
En oppdemming på over 50 cm er etter vår mening dramatisk i denne sammenhengen. Det vil føre til
en relativt betydelig neddemming av våtmark rundt Skordalstjønna, Alstadtjønna og Blekkåstjønna.
Og det vil også føre til at en halvøy i Møssingvatnet blir øy.
I tillegg vil det føre til inngrep i vår skogeiendom. I den forbindelse kan vi henvise til at flere trær
veltet etter at demningen ble renovert midt på 1980-tallet. Det tyder på at reguleringshøyden den
gang ble hevet med noen cm.
-

-

Vi krever derfor på det sterkeste at reguleringshøyden beholdes uendret. Dette både av
hensyn til våre interesser som grunneiere, og av hensyn til dyre/fugleliv og den allmenne
ferdsel i området.
Vi krever videre at vannstanden i sommermånedene juni – august reguleres med høyest 1
m.
Vi krever også at eksisterende reguleringshøyde registreres så nøyaktig som dagens
måleteknologi tillater, og at dette legges til grunn i det videre arbeidet. Landskapet rundt

Alstadjønna og Skordalstjønna og delvis Blekkåstjønna er svært flatt og svært følsomt for
forandring i vannstand.
Vi velger å avslutte uttalelsen med et situasjonskart over en del av Møssingvatnet og Blekkåstjønna,
samt kanalen mellom de to vannene. Vår eiendom langs vannene er merket med rødt, og vannlinjen
er til sammen ca 1,5 km lang.

Vi ber om at det tas hensyn til innsigelsen og at vi bli informert underveis i arbeidet.
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