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Som grunneiere av eiendommer i Lille Salttjern, Vadsø kommune ønsker vi ikke at kystsoneplanen for 

Vadsø kommune legger til rette for, avsetter arealer for akvakultur eller annen areal ekskluderende 

og forurensende aktivitet i nærområder øst for Vadsø (Kiby-Ekkerøy) og særlig områder nært 

Salttjern/Lille Saltjern-Ekkerøy.  

Oppdrett er forurensende og støyende. Utslipp av næringsstoffer og kjemikalier til vannforekomst, 

som forårsaker overgjødningsproblematikk med førrester og ekskrementer, ødeleggelse av 

bunnforhold og substrat, utslipp og bruk av lusemidler og andre kjemikalier, som er til fare for reker 

og annet liv i sjøen og økosystemet som helhet. Rømming, rømt oppdrettsfisk er bl.a. en genetisk 

trussel og mulig smittespreder av sykdommer til vill laksefisk. I tillegg er det utfordringer med støy og 

utslipp av plast- og mikroplastforsøpling fra slike anlegg. Oppdrett og akvakultur aktivitet er areal 

ekskluderende for all annen aktivitet som kystfiske, rekefiske, sjølaksefiske, fritidsfiske og friluftsliv. I 

tillegg er det landskapsmessige ulemper med faste installasjoner i sjøen, langs en nasjonal turistvei.   

Området ved Lille Salttjern har historisk vært og er fortsatt viktig for lokal matauke og fiske i sjøen, 

kystfiske og et viktig oppvekstområde for fisk (tareskog), fritidsfiske, friluftsliv og rekreasjon både til 

vanns og til lands. Landskapet er vakkert, natur- og også viktig kulturlandskap. Hensynet til de mange 

lokalt, regionalt og ev nasjonalt viktige lakseførende vassdragene i kommunen og annet dyr-, 

planteliv både i sjøen og på land bør veie tyngst.  

Vi ønsker at området øst for Vadsø og da særlig Salttjern/ Lille Salttjern-Ekkerøy skal forbli inngreps- 

og anleggsfritt område. At lokal befolkningen og tilreisende (NB nasjonal turistvei) skal fortette å 

kunne nyte ren og inngrepsfritt landskap uten installasjoner og forurensende aktiviteter.  

 

Vennlig hilsen,  

 

Tiia Kalske Marianne Jullum Leiknes, 
Gunvor Jullum Hagen og Per 
Kristian Hagen 

Bjørn Gunnar Johnsen 
 
(BG Eiendom og Invest AS,  
Org. nr. 915 748 201 

 
Gnr. 13/bnr. 250 
Nordvarangerveien 3336  
 
tlf. 995 32 168 
kalsketiia@gmail.com 

 
Gnr.13/bnr. 246 
Nordvarangerveien 3340  
 
tlf. 480 00 845 
marleik@online.no 

 
Gnr. 13/bnr.156 
Gnr.13/bnr.467 
 
Dallavaraveien 4, 
9800 Vadsø 
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