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Høringsinnspill fra Kåfjord kommune til Troms og Finnmark vannregion, saksnr 21/04725
Kåfjord kommune har følgende høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion, saksnr 21/04725.
For ordensskyld gjøres det oppmerksom på at etter avtale med deres Mathias Zielke, sendes
høringsuttalelsen inn med dagens dato.

Generell kommentar til plandokumentene som er på høring
Målformuleringene både i regional vannforvaltningsplan og handlingsprogrammet er gode. Men her
er det en stor hemsko, for Kåfjord kommunes del er ikke det grunnlaget som vi skal bygge våre tiltak
på til stede. Kunnskapsgrunnlaget er langt fra godt nok, dette medfører igjen at tiltakene for en god
forvaltning ikke vil fungere optimalt. Kåfjord kommune har store utfordringer med å få tilgang til
grunndata og tidligere undersøkelser som er gjort i området. Skal vi kunne bruke dette, må
innsamlet data være strukturert og analysert, og i det minste må de være samlet i en
kunnskapsdatabase som vi kan få tak i. For å eksemplifisere dette så har det siden 1989 vært
innsamlet havmiljødata for indre, midtre og ytre deler av Kåfjorden ( Rahman Mankettikara, UIT),
men hvor finnes disse dataene?
Et annet moment er at skal kommunene klare å oppnå de gode målene som beskrevet i
plandokumentene, så må kommunene tilføres ressurser både i form av økonomi og kompetanse.
Kommentar til tiltaksprogrammet Kåfjord kommune
I arbeidet med tiltaksprogrammet valgte fylkeskommunen å sette fokus på følgende områder;
 Avløp og avløpshåndtering
 Drikkevann
 Forurensing
 Jordbruk
 Klimatilpasning
Kåfjord kommune har ingen ytterligere kommentarer til det grunnlaget som er sagt i
høringsdokumentet.
Kåfjord kommune vil videreføre tiltakene fra forrige planperiode som ikke er gjennomført, da det er
vanskelig å si noe om miljøtilstanden og påvirkningene er rett omtalt når innhenting av ny og
oppdatert kunnskap ikke er utført. For å vite hvordan miljøtilstanden er, samt hvilke påvirkninger
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som vannet utsettes for er det behov for en grundigere kartlegging og utredning, hvor også
tradisjonell kunnskap tillegges vekt.
For ordensskyld vil vi påpeke at når det gjelder revisjonsprosessen i forhold til Guolasutbygginga og
Kåfjordelva som en del av denne, så er saken nå hos NVE som er i ferd med å utarbeide en innstilling
til OED. Etter at innstillinga til vedtak er oversendt OED, vil OED ha en “mindre” høringsrunde.
Derfor legger ikke Kåfjord kommune fram forslag til tiltak i elva, men vi forbeholder oss retten til å
komme med innspill senere i revisjonsprosessen.
I tillegg til det fokusområdet som er satt av fylkeskommunen, har kommunen følgende
vannforekomster som settes på listen til ønsket tilbakeføring til naturlig høstbar bestand av både
anadrome fisk og fjellrøye. Kommunen har også fokus på at vannforekomstene er viktig for bolyst,
som sosiale møteplasser og mulighet til friluftsliv, spesielt da lavterskeltilbud. Følgende opplisting er
ikke i prioritert rekkefølge.
Kåfjorden
Kåfjorden en terskelfjord som ligger innenfor et lite begrenset område. Fjorden er påvirket av
faktorer som alle påvirker vannkvaliteten, kraftutbygging, oppdrett og kloakk.
Kraftutbygging har medført islegging av fjorden, samt varierende utslipp av ferskvann. Her må
fjorden undersøkes i forhold til hvilken påvirkning regulering og varierende utslipp av ferskvann har
på vanntemperatur, hvordan vandringsmønster og gyteadferd kan påvirkes når de fysiske forholdene
i sjøen endres.
Når det gjelder oppdrett må det innhentes ny, oppdatert kunnskap fra kompetent og uavhengig
instans på miljøpåvirkning i fjorden fra oppdrettsanlegg.
Tiltak her er å iverksette et helhetlig prøveprosjekt hvor alle faktorene, terskelfjord, kraftutbygging,
oppdrett og kloakk virker inn på vannkvaliteten og livet i fjorden. Prosjektet må utføres over tid,
gjennom hele året for å få gode nok grunndata.
Manndalselva
Foreslåtte tiltak fra forrige planperiode er ikke fullført, som utbedring av tidligere elveforbygging
foretatt av NVE. Dette innebærer restaurering, biotoptiltak og kunnskapsinnhenting. Etter befaring
27.05.21, med Manndalen jeger og fisk, Kåfjord kommune, vannkoordinator, FNF Troms,
Naturvernforbundet Troms og NJFF Troms, ønskes i tillegg en kunnskapsinnhenting for påvirkning i
Øvre Manndaleselva bekkefelt lagt inn i tiltaksprogrammet. Vannforekomsten har her miljømål som
oppnådd god økologisk tilstand, men dette er basert på lavt kunnskaps/presisjonsnivå. Nedre deler
av flere av bekkeløpene går gjennom områder med dyrket mark, til dels uten kantvegetasjon.
Undersøkelser er nødvendig for å fastsette tilstand og påvirkningsgrad.
Olderdalsvannet
Tilbakeføring til naturlig vannforekomst med høstbar bestand av røye.
Bievalajávri
Bievlajávri er et fjellvann beliggende 682 moh øverst i Skardalsvassdraget. Vannet er ganske stort, ca
2 km langt, og ca 500 m bredt, og har områder som er ganske dype. Det har inntil 80-årene da det
har blitt stadig med små fisk i vannet. For ca 10 år siden ble det observert store mengder død fisk i
vannet, og en så et belegg langs kanten av vannet, vannet var misfarget når vind og bølger virvlet opp
“bunnslamp”. Foreslår følgende tiltak;
 Kartlegge vannkvaliteten i vannet, tilløpsbekker og vassdraget for øvrig
 Vurdere mulighet for reetablering av fiskebestand i vannet
 Overvåke vannkvaliteten i vannet over et visst antall år
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Er det noe som er uklart i forhold til ovenstående er det bare å ta kontakt med undertegnede

Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Karin Karlsen
førstekonsulent/beredskapsrådgiver
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med
avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer -
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