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Engasjerte elever har skrevet brev til ordføreren:

– De må gjøre noe
med elva!
Det sier elever ved 7. trinnet på Saksvik skole. De
har intervjuet sentrale
personer i Malvik om Vikhammerelva. Intervjuene
er publisert i skoleavisa
Saksvik nytt.
SAKSVIK
RICHARD BAKKEN

Lærer Audun Jensen forteller at
artiklene er blitt laget i forbindelse med prosjektet Natursekken.
– Natursekken er et nettverk
for undervisning for bærekraftig
utvikling. Prosjektet vi har på
Saksvik skole heter Fjord og
fjære, sier han.
Trinnene har hver sine tema: 1.
til 3. trinn arbeider med livet i
fjæra og fjorden. 4. og 5. trinn arbeider med forurensning, mikroplast og kunstgressbaner. 6. trinnet arbeider med sjømat og ser
blant annet på langreist frossenfisk, oppdrettsfisk og problemstillinger rundt lakselus og
rømninger.
Jensen legger til at de har båt
på skolen og lærer om alle de lokale fiskeslagene i fjorden.

Samfunnsinteresser eller
miljø
Jensen sier at de ser på ulike
problemstillinger, og for 7. trinnet spør de om samfunnsinteresser bør gå foran miljø.
– Da endte vi opp med at vi
ville se på Vikhammerelva og laget flere avisartikler om utfordringene for elva, sier han.
Dette har elevene ivret for, og
Bladet møtte Audun Jensen, Marit Kvåle Gissinger, Baard Robert
Provido Gundersen, Lea De Wit
og Mikael Rene Gundersen ved
kulverten som starter ved Rema.
– Vi har skrevet artikler om
Vikhammerelva og sett på kulvertene og sjøørreten som ikke
er der, sier Marit Kvåle Gissinger.

Mye sjøørret på 70-tallet
– Hva har dere funnet ut?

Her ovenfor terskelen i
Vikhammer er sjøørret
forsvunnet. Fra venstre
lærer Audun Jensen, Marit
Kvåle Gissinger, Baard Robert Provido Gundersen, Lea
De Wit og Mikael Rene Gundersen.
Begge foto: Privat

– Vi har funnet ut at på 70-tallet var det ganske mye sjøørret.
Men på slutten av 70-tallet ble
Granheimkulverten bygget. Etter det har sjøørretbestanden i
elva gått nedover. I 2002 ble kulverten laget i Vikhammer sentrum og da forsvant sjøørreten i
elva, forteller Baard Robert Provido Gundersen.
– Hva synes dere om det?
– Det er ikke bra. Det bør være
fisk i elva, sier Lea De Wit.
– Hvorfor er det viktig å ha
sjøørreten i elva?
– Fordi den er en del av økosystemet og hvis den forsvinner,
så har ikke larvene til elvemuslingen et sted å være når de vokser opp, sier Mikael Rene Gundersen.
– Tror dere det er plass til mye
sjøørret i elva?
– Ja, for den liker ikke så store
elver. Er elva for stor kommer
laksen og den kan konkurrer bort

sjøørreten, sier Lea De Wit.

Sender til ordføreren
– Hva håper dere skjer nå?
– Når det skal lages et nytt sentrum i Vikhammer håper vi at
det blir laget en fisketrapp, slik at
sjøørreten kan komme opp til de
øvre deler av Vikhammerelva,
Marit Kvåle Gissinger.
– Hva skal dere gjøre med artiklene dere har skrevet?
– Vi skal sende dem til ordføreren, så kan vi kanskje påvirke
politikerne til å gjøre noe med elva, sier hun.
– Hvordan var det å være journalist?
– Det var artig. Vi intervjuet
blant annet varaordfører Ole
Herman Sveian og Kåre Forbord
som fisket i elva i gamle dager,
sier Marit Kvåle Gissinger.
richard@bladet.no
913 82 005

Første side av Saksvik Nytt som 7. trinnet har laget med fokus
på utfordringene for fisken i Vikhammerelva.

+ er et pluss for deg som er fast leser av lokalavisa
• Raskere tilgang på de fleste nyhetene
• Flere bilder og bildeserier
• Eksklusive videoer
• Flere artikler, mer innhold
• Eavisa, den digitale fullversjonen av papiravisa,
som legges ut klokken 22 kvelden før utgivelse av papiravis
• Avisarkivet
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Ring kundeservice på 74 83 95 00 tastevalg 1.
Eller send E-post til abonnement@bladet.no
Kundeservice har åpent mandag til fredag 08.00-16.00 og lørdag 08.00-11.00

