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Høringsuttalelse- Søknad om økt
vannuttak og regulering, Langsteinelva,
Langstein settefiskanlegg
Beskrivelse av tiltaket og mulige konflikter
SalMar Settefisk AS søker om økt vannuttak fra Langsteinelva og regulering av magasiner i
Møssingvatnet, Alstadtjønna og Skordalstjønna, på grunn av omstillingsbehov og økning i
produksjon. Anlegget produserer leppefisk for bruk i lakselusbekjempelse. Omstillingen av
produksjonen skjer ved at det skal bygges et resirkuleringsanlegg for vannet. Det finnes et
mikrokraftverk i tilknytning til settefiskanlegget, men dette får sin vannmengde etter hvilket behov
settefiskanlegget har for vanntilgang. Det søkes altså ikke om å regulere vannene i
kraftproduksjonsøyemed. I vannene, som fungerer som magasiner, søker tiltakshaver om å regulere
vannstanden med inntil 4 meter. Omsøkt regulering er likt dagens regime, men reguleringen mangler
konsesjon og tiltakshaver pålegges å søke dette grunnet konsekvensene uttaket har. Uttaket vil totalt
sett ikke øke, men perioden med nedtapping vil strekke seg over en lengre periode enn tidligere.
Dette vil føre til store konflikter med blant annet fiskere og andre brukerinteresser i området.

Våre merknader
I konsesjonssøknaden opereres det med ønsket regulering mellom kote 313 og 317 som ifølge
tiltakshaver skal tilsvare dagens regime. Rapporten som ble utarbeidet av Allskog i 2009 viser til at
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gjeldende regulering har vært mellom 313 og 318. Det kommer også frem at HRV (kote 317 eller 318)
regnes som normalvannstand med dagens regulering og at omgivelsene er tilpasset dette. I følge
norgeskart.no er vannstanden oppgitt til å være på kote 316,5 og dette er opplyst til å stemme av
grunneiere i området. Her må det altså avklares hva som er normalvannstanden slik at ombyggingen
til gravitasjonsdam ikke fører til en overskridelse av denne kotehøyden. Det er uttrykt bekymring
blant grunneiere og brukere av området på dette punktet og de frykter at tiltakshaver vil benytte
damrestaureringen til å heve vannstanden og dermed opparbeide seg et større magasin enn ved
dagens regulering.

Tiltakshaver ønsker LRV ned til kote 313. En senking på opptil 4 meter vil ha store konsekvenser for
bruken av området. Ifølge hytteforeningen er det utstrakt fiske og annen rekreasjon i vannene, og de
frykter at hyttene vil miste sin verdi om vannet tappes i store deler av sommerhalvåret. Vannene er
grunne og har ved lav vannstand vært tilnærmet ubrukbare til fisking, padling og annet friluftsliv.
Dagens regulering med uttak fra desember til juni har tilsynelatende vært lite konfliktfylt, foruten de
tørkeperiodene med stor nedtapping. Når settefiskanlegget nå skal utvides drastisk vil vannuttaket
ha en enda viktigere økonomisk (og driftsmessig) betydning for tiltakshaver, og det vil trolig være
større fare for nedtapping enn tidligere. Det må derfor settes strengere krav til LRV enn det som
omsøkes.

Fredrik Fredriksen
Rådgiver
FNF Trøndelag
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