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Innsending av høringsuttalelse
Informasjonsside
Fortsett med høringsutalelsen

Ja

Kontaktinformasjon for virksomhet
Organisasjonsnummer

989397346

Foretaksnavn

ÅSEN HYTTELAG

Adresse

c/o Hanne Aspås, Sjøvegen 2

Postnummer

7620

Poststed

SKOGN

Foretakets telefonnummer

Ikke angitt

Foretakets e-postadresse

Ikke angitt

Fornavn

HENRY

Mellomnavn

Ikke angitt

Etternavn

BADE

Telefon

95102940

E-post

henry.bade@ntebb.no

Organisasjonsnummer

Ikke angitt

Foretaksnavn

Ikke angitt

Saksopplysninger

Side 1

NVEs saksnr.:

201005769

Sakstittel

Vannuttak og regulering - Langstein Fisk settefiskanlegg

Innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse
Høringsuttalelse

Åsen hyttelag representerer hytteeiere ved Møssingvatnet,
Alstadtjønna og Rotbutjønna.
I alt er det ca 50 hytter som vil bli berørt av en endring av
vannstanden i Møssingvatnet, Alstadtjønna og Skordalstjønna.
Dagens normalvannstand er målt til 316,4.
Hyttelaget vil på vegne av sine medlemmer på det sterkeste
motsette seg en så omfattende regulering som det søkes om fra
Salmar Settefisk AS.
Det begrunnes i følgende:
Landskapsbilde:
Hytteeiere og andre har siden dammen i Skordalstjønna ble oppsatt
for snart hundre år siden blitt fortrolig med dagens landskapsbilde.
En vesentlig endring av vannstanden, spesielt en senkning til LRV
313 vil endre dette dramatisk, ved at store områder med jordbunn
som vil bli synlig. Dette vil medføre en klar forringelse av området.
Brukskvalitet:
For hytteeierne vil en senkning til LRV 313 medføre store negative
brukskvaliteter. Utsetting av båter og bruk av eksisterende naust vil
bli nærmest umulig uten store bygningsmessige inngrep; det må
bygges lange og skjemmende leidere for å komme til vannspeilet.
Videre må ev leidere tas opp før isen legger seg, noe som vil kreve
mye arbeid og materiell. Bunnforholdene gjør tilgjengelighet til
vannet meget vanskelige. (Løs jordbunn) En del av hyttene er satt
opp så langt tilbake som 1940 og 1950 tallet og området har i flere
generasjoner blitt benyttet i stort omfang til rekreasjon, og naust og
hytter plassert ut fra dagens normalvannstand. En endring av
vannstanden som det søkes om vil utløse krav om kraftig redusering
av bygselavgiften for hyttene rundt vannene. Reduserte inntekter for
grunneierne kan bli krevd refundert fra konsesjonssøker.
Friluftsliv:
Området er i dag mye og flittig benyttet som friluftsområde både for
hytteeiere og andre. Området ligger nært Levanger Kommunes
årtusenprosjekt, Stokkvola.
Fiske:
Det er i dag et rikt fiske i de 3 vannene. Ved en kraftig regulering av
vannstanden er sjansene store for at både kvantiteten og kvaliteten
på fisken og selvsagt tilgjengeligheten til vannene blir sterkt
redusert.
Åsen hyttelag ber bestemmende myndigheter om at
konsesjonsbetingelsene setter en maksimal grense for regulering til
LRV 316,4 og HRV 317.

Høringsuttalelse som vedlegg
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Ikke angitt
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