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Uttalelse fra Elvegård grunneierlag etter vilkårsrevisonsbefaring den 29.
og 30. august 2018.
Styret i Elvegård grunneierlag gjorde den 3. september 2018 flg. enstemmige
vedtak:
Styret i Elvegård grunneier uttrykker tilfredshet med både form og innhold i gjennomført
vilkårsrevisonsbefaring den 29. og 30. august 2018.
Styret vil henstille til NVE om at flg. tre forhold vektlegges i det videre arbeid med
vilkårsrevisjonen for Skjomenvassdraget:

01. Skjoma som bærekraftig naturkvalitet i Narvik kommune sitt
prioriterte satsningsområde, - turisme:
Elvegård grunneierlag har i alle år arbeidet for å legge forholdene til rette for allmenheten
når det gjelder rekreasjon både i og rundt vassdraget og ønsker å fortsette med dette, forutsatt at Skjoma tilføres mer vann og dermed får tilbake en bærekraftig stamme av laks
og ørret. Å videreføre dette viktige arbeid for allmennheten vil være helt i tråd med
kommuneplanens arealdel 2017 – 2028. Den 2. februar 2017 vedtok bystyret i Narvik
Kommuneplanens arealdel 2017-2028. Fra kommuneplanens del om næringsutvikling
hitsettes flg:
...... Kommunens satsningsområder skal være innenfor kommunikasjon, logistikk,
teknologi og turisme.
Skjoma var før utbyggingen et stort aktivum for turismen i Narvik kommune, - lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Skjoma kan igjen bli et slikt aktivum dersom elva får
tilbake en bærekraftig stamme av laks og ørret. Dette kan bare skje dersom
vilkårsrevisjonen gir utbygger pålegg som innebærer økt vannføring i Skjoma.
Uten økt vannføring, vil Elvegård grunneierlag dessvere kunne måtte se seg tvunget til å
videreføre fiskeforbudet i elva med det resultat at Skjoma til slutt vil bli irrelevant som
naturkvalitet. Det vil utvilsomt ikke bidra til å fremme denne del av satsningsområdet
turisme. Bare økt vannføring kan gjenåpne elva på permanent basis.
Skjoma fortjener den samme positive oppmerksomhet og store innvesteringsvilje som nå
blir Narvikfjellet til del. Begge naturkvalitetene utfyller hverandre og vil kunne gi turismen
som satsningsområde i Narvik kommune et betydelig løft. Økt vannføring vil gi livskraften
tilbake til Skjoma. Det kan vise seg å bli en betydelig lønnsom innvestering, - sett i et
helhetlig perspektiv.
Vi fortjener alle at kronjuvelen Skjoma igjen finner sin rettmessige plass i diademetet
av naturkvaliteter i vakre og storslåtte Skjomen.

02. Dokumentasjon av påstått produksjonstap ved modellsimulering:
Elvegård grunneierlag har lenge vært opptatt av behovet for dokumentasjon av påstått
produksjonstap og uttalte allerede den 10.oktober 2014, som innspill til ulike fag - og
forvaltningsinstanser i forabeidet til vilkårsrevisjonen, flg. om behovet for å dokumentere
påstått produksjonstap:
Styret i Elvegård grunneierlag vil understreke nødvendigheten av at fokus nå i sterkere
grad må rettes inn mot den viktigste flaskehalsfaktoren , - mangel på vann i Skjoma.
Økt vannutslipp vil utvilsomt øke bærevnen i Skjoma. Graden av økt bæreevne vil kunne
framkomme ved modellsimulering av produksjonen ved ulike vannkonsentrasjoner.
En modellering av ulike vannsecenarier vil gi et direkte fokus på hovedhindringen for økt
bæreevne i Skjoma og vil kunne vise hvordan økt vannføring vil kunne gi mer næring ved
økt areal og følgelig redusere konkuransen om habitat/næring og minske mulighetene for
gytegropstranding.
Styret i Elvegård grunneierlag ber ansvarlige forvaltningsinstanser og forskningsinstitusjoner bidra til at modellsimulering gis høy prioritet i det videre arbeid for bedring av
Skjoma. Resultatene av slike modellsimuleringer vil utvilsomt gi viktige bidrag til å belyse
sammenhengen mellom vanntilførsel og bæreevne. Resultatene vil også kunne være av
stor betydning i det forestående arbeidet med vilkårsrevisjon for Skjoma.
Dessverre er dette viktige innspillet til revisjonsprosessen ikke blitt tillagt vekt av de ulike
forvaltningsinstansene. Nå er det en gylden mulighet til å rette opp denne unnlatelsen.

03. Kraftverk ved Fjellbu:
Som nevnt ovenfor må Statkraft kunne pålegges å dokumentere det påståtte
produksjonstapet Samtidig må Statkraft kunne tilpliktes å utrede de alternative muligheter
Statkraft har for å redusere et evt. produksjonstap.
Det beste alternativet for både å redusere produksjonstap og reetablere Skjoma med en
bærekraftig stamme av laks og ørret, vil utvilsomt være å bygge et kraftverk på Fjellbu.
Et slikt kraftverk vil sannsynligvis også gjøre det mulig for Statkraft å nyttiggjøre seg
vannmassene fra de årlige overløpene på Ipto og Norddalen.
Et kraftverk på Fjellbu vil være en vinn - vinn - situasjon for alle parter. Statkraft vil ved et
slikt tiltak framstå som en konstruktiv og ansvalig konsesjonsinnehaver med et helhetlig og
langsiktig fokus til beste for lokalsamfunnet, Narvik kommune og for storsamfunnet
forøvrig. For Skjoma vil et kraftverk på Fjellbu bety stabil vannføring som vil løse alle de
problemer som er grundig dokumentert gjennom de mange fiskebiologiske undersøkelser
som over år er gjennomført i Skjoma og som entydig peker på vann som den viktigste
innsatsfaktoren. De lakstrappene som nå er etablert ved Lillefallet og Storefallet vil gi et
betydelig lengere elveløp noe som utvilsomt vil gi som resultat at Skjoma med et kraftverk
på Fjellbu vil kunne framstå som en langt bedre lakseelv enn den var før utbygginga.
Elvegård grunneierlag ber om at NVE aktivt bidrar til at Statkraft utreder muligheten for å
bygge et kraftverk på Fjellbu.
Det vil totalt eliminere den viktigste flaskehalsfaktoren, - mangel på vann i Skjoma.
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