Til Askvoll kommune
Bergen, den 7. februar 2014

Klage på utslipp fra Stongfjorden settefiskanlegg.
Jeg viser til konsesjonssøknaden «Marine Harvest -Søknad om konsesjon for settefiskanlegg i
Stongfjorden», og opprettholder mine protester i saken datert 20. mars 2013 (vedlagt).
I kommunen sin saksutredning den gang het det: «Fleire høyringspartar fryktar ureining av
fjorden. Utsleppsløyve for settefiskanlegget vert handsama av fylkesmannen i eiga prosess
etter ureiningslova, og er ikkje tema i reguleringssaka».
Nå er søknad om utslippsløyve for settefiskanlegget en realitet, og etter å ha prøvd å sette meg
inn i bl.a. strømmålingsrapporten er jeg om mulig enda mer bekymret for konsekvensene av et
mulig utslipp fra Stongfjorden settefiskanlegg. De rådgivende biologer antar at det er gode
strøm og vannutskiftningsforhold i utslippsområdet, enda strømmålingene de har utført viser
det motsatte. For meg strider en slik konklusjon mot all sunn fornuft, når målingene derimot
viser at strømforholdene i Stongfjorden i denne måleperioden tilsvarer de forhold en normalt
finner i en lukket våg uten større ferskvannstilførsler.
Min sterke bekymring blir ikke mindre av i tillegg å konstatere og merke meg spesielt at de
rådgivende biologer «…takker Marine Harvest Norway AS ved Ørjan Tveiten for
oppdraget». Jeg håper at representantene i Askvoll kommunestyre lar alarmklokkene ringe,
og ber om at representantene søker kunnskap i de faktiske målinger og ikke vurderingene til
de «Rådgivende biologer».
Jeg krever primært avslag på Marine Harvest sin konsesjonssøknad – subsidiert at utslippet til
settefiskanlegget plasseres utenfor revet på 80 meters dyp der det er både dybde nok og strøm
nok til å transportere avfallet ut av fjorden.
Dette skulle ikke være for mye forlangt når en tar innover seg de konsekvensene et slikt
anlegg vil få for lokalsamfunnet Stongfjorden. Såpass skylder en en liten bygd med en rik
historie, de som lever sine liv her, de som finner rekreasjon her og Stongfjordens unike og
vakre natur.
Med vennlig hilsen
Rigmor Grimelid
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