Rognan 23. sept. 2015.

Bekymringsmelding – Vikelva/Vikleira(Storleira) i Saltdal kommune.
Til Nordland fylkeskommune.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
– 2. gangs høring.

Fra Saltdalsfjorden fritidsfiskerlag.
Vikelva:
1. Vi var fem personer som foretok en befaring mandag 14. september 2015.
Vi ser da, noe mange av oss har observert over flere år, at elvebunn (berg, store og
små steiner og elvegrus) er så å si totalt er dekket med grønnalger.
Vi besiktet elva ved to steder i elvas øvre del.
2. Ørretstamme i øvre del av vassdraget er helt utryddet. Den har vært borte i mange år
nå. På 1950-tallet og senere fisket vi ørret ukentlig, som en matressurs på
middagsbordet.
3. I nedre del av vassdraget, i tillegg til lokal ørretstamme, gikk det opp sjøørret ca en
km. Den er også borte nå. Vi kan observere små ørretyngel i brakkvannssone, kulp,
like nedenfor Vikbrua –fylkesveg 515.
4. Etter godværsperiode nå i august og september, varme og lite vannføring i Vikelva,
har belter med tarmgrønnske igjen, som ved tidligere somre, lagt seg i
brakkvannsområdet nedenfor Vikbrua.
Det er bygd et nytt settefiskanlegg i Vikdalen med stor økning av kapasitet. Vi har
hørt at renseanlegget har en effekt på 99 %. Vi skjønner ikke helt hvorfor Vikelva så
helt forferdelig ut sommeren 2014, og at den sensommer 2015 fortsatt er for en
kloakkelv å regne. Vi krever at forurensinga fra settefiskanlegget i Vikdalen må
reduseres til et så lavt nivå, at Vikelva kan tilbakeføres til den gode ørret- og
sjøørretelva den var før settefiskanlegget ble bygget i 1984.

Vikleira/Storleira:
Vikelva munner ut gjennom Vikleira. Vi har også et oppdrettsanlegg i Vikbukta.
1. Her er det i senere år observert stadig større belter av tarmgrønnske. Dette er vel in
klar indikator på meget næringsrikt vann. Eventuell annen forurensing kan vel kun
avdekkes gjennom vannundersøkelser gjennomført av fagfolk.
Når det gjelder biologisk mangfold på Vikleira og i strandsona rundt Vikbukta, tror
vi at det ikke er foretatt noen form for fagbaserte undersøkelser.
I brev av 13.05.11. fraråder Fylkesmannen utvidelse av biomassen ved Edelfarm sitt
anlegg i Øksengård. På side 2, 3. avsnitt, uttrykker Fylkesmannen tvil om påvirkning
av mangfoldet på nærliggende Storleiro(Vikleira).

Det er grunn til å frykte at både Edelfarms anlegg i Øksegård og Smoltanlegget i
Vikdalen påvirker miljøet i dette sjøområdet. Vi mener altså at eventuell
forurensing/påvirkning her ikke er fagmessig undersøkt.
SALT fra Lofoten foretok en undersøkelse av vannkvalitet i Skjerstadfjorden for kort
tid siden. Vi setter fokus på at innerste målestasjon i denne undersøkelsen var like sør
for Setså. Det betyr at Saltdalsfjordens innerste deler/viker ikke var med i denne
undersøkelsen.
Vi er en gruppe som arbeider for å få engasjert SALT for en ny undersøkelse, der
Skjerstadfjordens innerste deler også er med.
Vi venter i spenning på Nordland fylkes videre behandling når det gjelder Vikelva,
Vikleira og Vikbukta.
Så håper vi at vårt engasjement blir godt mottatt, at våre bekymringer blir tatt med når
innspill til 2. gangs høring blir behandlet i Nordland fylkeskommune.
Vi legger ved noen bilder som dokumentasjon.
Bilde 1 – 4 er fra øvre del av Vikelva.
Bilde 5 og 6 er tatt nedenfor Vikbrua – i brakkvannsonen.
Bilde 4. Forsøk på å få fram lengre tarmgrønnske som slynger seg i strømvirvler.
Saltdalsfjorden fritidsfiskerlag.
Ole Henrik Vik
sekretær

