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Høringsuttalelse til planprogram for farleden i innseilingen til Moss Havn i Moss og Rygge 
kommuner.  
 

FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:  
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens 
Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk 
Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. I denne uttalelsen representerer vi 
alle tilslutta organisasjoner.  
 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, kjente problemstillinger og aktuelle 
forhold som skal utredes, planprosess med frister, samt opplegget for medvirkning.  
 
Det fysiske tiltaket tar sikte på å utdype farleden ved å sprenge bort Steinergrunnen og 
Espenesgrunnene. Det er om lag 400 000 kubikkmeter som skal fjernes. 
 
 
 

FNF Østfold har følgende innspill til planprogrammet: 
 
4.2.1 Naturmangfold: 
I følge planprogrammet skal det utredes konsekvens av tiltaket for det marinbiologiske miljøet 
innenfor tiltaksområdet. Et slikt tiltak med sprenging av sjøbunn kan også få konsekvenser for 
områdene i nærheten av tiltaksområdet da det ikke er mulig å avgrense at støy og sedimenter spres 
med vind og strømninger. Konsekvensutredningen må derfor også si noe om hvordan tiltaket vil 
påvirke de nærliggende områdene i naturreservatet Revlingen, samt forekomster av ålegrass og 
bløtbunn i Verlebukta og Reiertangen. Ålegrasengene er sårbare for endringer i lysforhold, 
nedbørsmengder, men først og fremst forurensning og inngrep i strandsonen. Reduserte lysforhold 
fører til at nedre voksegrense til ålegraset reduseres, mens overgroing av alger kan føre til at hele 
forekomster av ålegras blir borte. I Norge er arten truet av både menneskelige aktiviteter og 
biologiske faktorer. Aktiviteter i strandsonen, som mudring i forbindelse med hyttebygging, legging 
av rørledninger og utbygging av kunstige sandstrender, medfører potensielle skader for ålegrasenger. 
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Derfor er det viktig at konsekvenser av tiltaket ikke bare er beskrevet i selve tiltaksområdet, men 
også i tilgrensende områder. 
 
 
4.2.2 Naturressurser: 
Vi går ut i fra at det blant sprengmassene er mye stein, og anbefaler at man ser på muligheten for å 
spre disse i hauger på 3-7 meter bortetter bunnen i mudderområdene. Dette vil bryte opp en ensidig 
havbunn med mye mudder, og lage mer varierte habitater som kan være positivt for fisk og krepsdyr.  
 
 
4.2.3 Friluftsliv: 
Hele tiltaksområdet, samt omkringliggende områder er mye brukt til friluftsliv. Det er stor trafikk av 
fritidsbåter, små seilbåter som konkurrerer, seilbrett, badende og fiskende. Det må utredes i hvilken 
utstrekning konsekvenser av tiltaket vil ha for disse aktivitetene. Da tenker vi på selve anleggsfasen 
når det skal sprenges og fjernes masser, samt effekten av tiltaket på vannkvaliteten i området. Det 
bør i den forbindelse vurderes når på året tiltaket er mest hensiktsmessig å sette i gang, da det er 
mindre press på områdene i vinterhalvåret.  
 
 
4.2.5 Strømningsforhold: 
Det må utredes hvilke konsekvenser tiltaket har for det marinbiologiske miljøet med tanke på 
sedimenter og vannkvalitet og varige endringer i strømningsmønsteret. Dette må sees i sammenheng 
med den allerede store aktiviteten i området og man bør vurdere samlet belastning på 
naturmangfoldet.  
 
4.2.6 Støy: 
Støy i anleggsfasen må utredes i forhold til hvilke konsekvenser det har for fugle- og dyreliv både 
over og under vann. Dette må sees i sammenheng med periode for anleggsfasen, fuglelivet er mest 
sårbart i hekkeperioden på våren/sommeren.  
 
4.2.8 Grunnforhold:  
Resultatet fra sedimentprøvene som er tatt må følges av en plan for deponering av massene som skal 
fjernes.  
 
4.3.2 Utdypning og alternative masseplasseringer: 
Borttransport og deponering av masser må skje på en måte som forurenser minst mulig. (Se også 
punkt 4.2.2 om forslag til bruk av steinmasser) 
 
 
Oppsummering 
FNF mener at planprogrammet som det nå foreligger er alt for generelt og tilfeldig. Det må inneholde 
konkret informasjon med referanser til hva som foreligger av relevante undersøkelser og rapporter 
innenfor naturområdet, og hva som faktisk skal gjennomføres i forbindelse med tiltaket. 
Planprogrammet må være basert på en kvalifisert risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til 
naturmangfold og friluftsliv og flere mulige påvirkningsområder.  
 
Deponering av løsmasser og sprengmasser må beskrives i en mye mer konkret og detaljert grad. 
Dette kan ikke overlates til tilfeldig behov i nærområder eller til eksisterende dumpingsområder uten 
en egen faglig vurdering av nyere dato.  
 



Dersom planforslaget videreføres må det vurderes om sentrale miljømyndigheter skal være 
fagmyndighet i den videre behandling i henhold til forurensningsforskriften, tilsvarende som i 
farledutvidelsen til Borg Havn.  
 
 
Brevet sendes kun elektronisk. 
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