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Søknad om lukking av Vikkanalen ved Bruholmen på Brekstad, Ørland
kommune
NVE viser til vårt tidligere svarbrev i saken angående søknad om lukking av Vikkanalen på Brekstad
samt til vår befaring med kommunen den 27. april 2017.
Omtale av plan for tiltaket
I forbindelse med planlagt utbygging i området har NVE fått to henvendelser fra kommunen angående
en eventuell lukking av Vikkanalen. Ved begge henvendelsene har NVE svart at vi anbefaler at kanalen
innlemmes i prosjektet som en del av grøntarealet og dermed holdes åpen.
NVEs vurdering
Vikkanalen er opprinnelig en samlekanal for to lukkede bekker som drenerer dyrkajorda ovenfor
kanalen. Diss to lukka systemene har alltid vært lukket og kan derfor ikke kalles for en bekk. Også
Vikkanalen var lukket inntil for få år siden da den ble åpnet i forbindelse med en rørlekkasje. Det var
hensikten å lukke rørene igjen, men den ble liggende åpen av ulike årsaker.
NVE var på befaring i lag med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 27. april 2017. Kommunen stilte med
tre representanter og det ble gjort rede for historien bak åpningen til Vikkanalen slik den er i dag, samt
de utfordringer de står overfor som bl.a. lite fall i bekken, lavt nivå på bebyggelsen rundt,
flomproblematikk samt økt havnivåstigning i fremtiden. Vi fikk også se med egne øyne hvordan kanalen
ser ut i dag mtp økologi og miljø, og både NVE og Fylkesmannen var enige i at det er lite eller ingen
ting å hente på å utforme kanalen med tanke på økt biologisk mangfold eller bedre forholdene for fisk
eller andre vannlevende organismer.
Med bakgrunn i befaringen vil ikke NVE lenger kreve at bekken holdes åpen, og vi vil heller ikke
kreve noen ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven.
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