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Åsen Bygdealmenning
PB 14, 7631 Åsen
aabalm@online.no
v/Almenningsbestyrer Trond Revhaug, mob 99295229

NVE
Konsesj onsavdelingen
PB 5091 Maj orstua
0301 Oslo
(NVEref 20 1005769-18)
SalMar Settefisk AS - Søkn ad om tillatelse til regulering og uttak av vann til
Langstein Fisk i Stjørdal og Levanger kommuner..
Asen Bygdealmenninger, gnr 198 bnr 1 i L evanger, er grunneier p å nordre del av Mossingv atnet,
A lstadtjønna og Skordalstjønna. Ved demningen og noen hundre meter nedover er grensa midt i
vassdraget.

Meknader:
- Privatrettslig forhold.
Avtaler foreligger ikke. NVE har påpekt att forholdene til de private innteresser må være oppfylt.
Almenningen vil ha klare føringer om bruk.

• Skr iftlig avtale må på plass.
- Vannstand.
Det søkes om LRV på kote 313 og HRV på kote 317. Møssingvatnet er det innerste vatnet m ed en
høyeste vannspeil/kote på 316,4. En rett til 4 meters regulering er urealistisk. Damkote er i dag på
316, og damhøyde er 3,6 m.
Vi mener det er en høydeforskj ell på en meter fra Møssingvatnet og Blekkåstj ønna. En naturlig
terskel ved utløpet av Møssingvatnet må sikres, med et fastpunkt. Det må ikke være mulig a ga
under det laveste nivå denne kanalen gir. Pumpeutstyr, rørsystemer som kan tappe Møssingvatnet
ytterligere skal ikke være tema. Almenningen vil for all fremtid sikre denne høyde/terskelen på
denne måte. Så langt det lar seg gjøre må kanalen mellom vatna bringes tilbake til opprinnelsen.
Kan ikke akseptere tidligere fremgangsmåter, der blant annet graving med maskin etc ikke kan
følges opp rettslig, svakheter av en slik betydning sier sitt, lovmessige krav må kunne følges opp.
Almenningen er en fellesressurs, der naturmiljøet og friluftslivet skal forvaltes på en milj ømessig
god måte.
Kontrollerbart vannnivå, i form av fastpunkt ( min/maks) både ved demningen, og ved
naturlig terskel på utløpet i Møssingvatnet.

Asen den 20. april 2018

