NVE
Seksjon for vassdragsinngrep
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Kverva, 28. juni 2018

Attn. Silje Aakre Solheim, sendt pr e-post: saas@nve.no
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Kommentarer til høringsuttalelser i forbindelse med konsesjonssøknad for regulering/
uttak av vann til settefiskanlegg
Viser til Deres e-post fra 15 juni 2018 hvor vi blir bedt om å kommentere innkomne uttalelser
i forbindelse med vår søknad om konsesjon for regulering/ uttak av vann til vårt anlegg ved
Langstein, Stjørdal kommune.
Vi har gjennomgått innkomne høringsuttalelser og vil kommentere de spesifikt nedenfor.
Vi ønsker imidlertid først å understreke at vår konsesjonssøknad i stor grad er en søknad om å
«konfirmere» den eksisterende regulering. Av høringsuttalelsene kan det virke som om vi
søker om store endringer både i forhold til HRV og LRV. Dette er ikke tilfelle.
Vi har følgende kommentarer:
Fylkesmannen i Trøndelag:
Etter fylkesmannens vurdering vil 4 m høydeforskjell i reguleringssonen være svært uheldig
for det biologiske mangfoldet i Skordalstjønna, Altstadtjønna og Blekkåstjønna. Flere arter
våtmarksfugl vil få store problemer, særlig smålom og horndykker, en rødlistet art. Selv 1
meter reguleringshøyde kan være en utfordring i hekkeperioden.
Et avbøtende tiltak mht. fugl vil være å holde tilnærmet stabil vannstand i hekkesesongen.
Tidspunkt for egglegging varierer normalt en god del fra år til år avhengig av isgang,
vannstand og fuglenes kondisjon. Normalt legges eggene innen 15. juni. Smålommen ruger
ca. 4 uker, de aktuelle andeartene nesten fire uker, mens de aktuelle vaderartene ca. 3 uker
eller litt mer. Tranen ruger ca. 1 måned. Det betyr at vannstanden i disse vannene bør holdes
tilnærmet stabil i perioden 1. juni til midten av juli.
Her henviser vi til side 18, figur 12 i søknaden som viser tapping av Skordalsdammen i
henholdsvis et normalår og tørt år. Hvis en tar utgangspunkt i midlere ukentlig vannføring i
vassdraget, vil man ikke trenge å tappe vann fra magasinet ved Skordalstjønna. Tar man
utgangspunkt i et middels år, altså et år der årsvolumet er nær middelet i observasjonsperioden (år 2000), vil man heller ikke trenge å tappe fra magasinet.
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Det tørreste året i observasjonsperioden, er 1937. Tar man utgangspunkt i dette året, og sørger
for minstevannføring på 1,98 m3/min, vil det være nødvendig å tappe fra magasinet fra og
med uke 7 til og med uke 17, samt fra og med uke 31 til og med uke 39. I tillegg må det
tappes noe i uke 51. Med andre ord, må det tappes fra midten av februar til slutten av mars,
samt fra midten av juli og ut september måned, dog ikke mer enn ca. 1,2 meter.
Vi mener derfor at vannstanden i forhold hekketid er ivaretatt.
M agne/Anita S. Husby og Siv Høyland:
• Privatrettslige forhold er i flere omganger kommentert fra oss til NVE og vi ser ingen
grunn til å repetere dette.
• Innsigelse på henholdsvis biologisk mangfold og HRV/LRV er kommentert ovenfor i
høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag. For ordens skyld så nevner vi at
konsesjonsbehandlingen innebærer ingen endring fra dagens HRV. Oppsetting av
målestav etc. følger som vilkår av vassdragskonsesjon.
Nor ges Jeger og Fisker for bund Nor d-Tr øndelag:
• Som tidligere nevnt innebærer søknaden ingen endring fra dagens HRV. Hvis det
eksisterer ulike koter på reguleringen så kan vi få målt inn riktig kote på eksisterende
dam.
• Innsigelse på ulemper for fiske og friluftsliv på grunn av HRV/LRV mener vi er
utdypet i kommentar til høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Åsen hyttelag:
Innsigelser på LRV/HRV. Dette er beskrevet ovenfor.
L angstein-Åsen bygdeallmenning:
• Privatrettslige forhold er i flere omganger kommentert fra oss til NVE og vi ser ingen
grunn til å repetere dette.
• Innsigelser på LRV/HRV. Dette er beskrevet ovenfor.
Jon Eidsvik:
• Privatrettslige forhold er i flere omganger kommentert fra oss til NVE og vi ser ingen
grunn til å repetere dette.
• Innsigelse på henholdsvis biologisk mangfold og HRV/LRV er kommentert ovenfor i
høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag. For ordens skyld så nevner vi at
konsesjonsbehandlingen innebærer ingen endring fra dagens HRV. Oppsetting av
målestav etc. følger som vilkår i vassdragskonsesjon.
Håper dette belyser høringsprosessen ytterliggere og at behandlingen av søknaden kan gå
videre. Vi stiller gjerne opp med mer info om dette trengs.
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