OPPSUMMERING MILJØUNDERSØKELSER VED LOKALITETEN PÅ KVALNES
1. Gjennomførte undersøkelser
Det har vært gjennomført flere undersøkelser av lokaliteten utenfor
Kvalnes-Ramså som dokumenterer at grunnlaget for en god resipient og
miljøforhold for akvakulturer til stede. Allerede i 2001 ble det
gjennomført ei kartlegging av Akvaplan Niva som dannet grunnlag for
søknad om konsesjonssøknad på torskeyngelanlegg i området. Disse
planene ble ikke realisert, men dokumentasjonen på lokalitetens
beskaffenhet og egnethet for marint landbasert akvakultur ble tydelig
synliggjort. Undersøkelsen er senere etterprøvd og framgår som egne
vedlegg. Over tid legges opp til null utslipp ved lokaliteten, men en søker
konsesjon i en innledende fase å kunne slippe ut 50% som forskriftene gir
grunnlag for. Undersøkelse gjort av Vesterålen Fiskehelsetjeneste i
desember-januar 2015-16, viser meget god gjennomstrømning og
temperaturforhold som er enda bedre enn det som framkom i 2001.
Topografisk er bunnformasjonen kupert og med rik vegitasjon med
tareskog fra fjæresonen og ned til 15-20 m.

Tareskogen utenfor lokaliteten på Kvalnes. Kilde Andøy dykkerklubb

2. Dokumentasjon og samarbeid med Andøy dykkerklubb
Det tas sikte på å innlede samarbeid med Andøy dykkerklubb for å
dokumentere og overvåke området ved utslippsområdet og ved
sommerinntak. Dykkerklubben sitter på et sett av bilder og
videodokumentasjon fra området som er meget populært for
fritidsdykking. Det legges opp til å la dykkerklubben følge med på
utviklingen av biologisk mangfold som er illustrert i billedserien og
gjennom videoopptak: https://www.youtube.com/watch?v=9rJy2T3jNeQ
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Nedenfor følger et utdrag av bilder som viser en del av artene som finnes i området
og som er hentet fra videoopptaket som ligger på dykkerklubbens hjemmeside tatt
ikke langt fra utslippsområdet.

Bildeserie som viser litt av biologisk mangfold. Kilde Andøy dykkerklubb

3. Oppfølgende undersøkelser
Det er igangsatt en oppfølgende miljøundersøkelse ved utslippspunktet og området rundt som vil
dokumenterer lokaliteten ytterligere i samarbeid med Akvaplan Niva v/Asle Guneriussen.
Undersøkelsens innehold framgår av de etterfølgende to sider, der gjennomføring ble utsatt fra
januar til i slutten av februar. Innledende resultatene av miljøundersøkelsen fremgår av vedlagte
delrapport, og ytterligere resultat fra målingene vil bli ettersendt søknaden i løpet av mars 2017.
Totalt kan det fastlås at lokaliteten egner seg ypperlig for landbasert oppdrett.

Sortland-Dverberg den 10.03.2016

Roy Pettersen
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PS Endelig rapport vil foreligge i mars 17.
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