Til Fylkesmannen Oslo og Viken

Sarpsborg, 31/1-2019

Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Østfold og Norges Jeger- og
Fiskerforbund Østfold.

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva,
Fredrikstad kommune. Ref 2020/270
Statens Vegvesen søker om å få gjøre fysiske tiltak i forbindelse med ny bro over Seutelva, og
tiltakene kan føre til forurensing av vannmasser. Slik vi forstår det er arbeidene allerede startet på,
uten at nødvendige tillatelser er gitt. Det er gjort sedimentprøver, som blant annet viser dårlig og
svært dårlig tilstandsklasse for TBT, og dårlig tilstandsklasse for bly (Pb).
Fra søknadsdokumentet:
Transport av finmasser fra anleggsområdet. Det er stor risiko for oppvirvling og bort transport av fine
siltmasser. Det er viktig at rive entreprenøren vurdere sine metoder og tiltak fortløpende. Tilslamming
av gyteområder og tilslamming av rødlistede arter er alltid en utfordring i sammenheng med
mudring.
FNF Østfold hadde ønsket at tiltakshaver var mer konkret på hvordan man skal forhindre spredning
av forurensa partikler i vannsøylen, som for eksempel ved å bruke en silt- eller boblegardin. En
sperrelense som nevnes i Miljøsaneringsbeskrivelse for Seut brygge, vil bare samle opp større
objekter i vannet. Nedstrøms anleggsplassen finnes et populært område for isfiske og ved utløpet av
Seutelva finnes Norges eneste sted for brakkvannsfiske av sik. Mye nedbør og høy vannstand kan
føre til mer bevegelse i vannet, og det er derfor viktig at tiltakene på bunnen av elva ikke bidrar til
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økt spredning av de forurensede massene. Vi er klar over at det er en del tiltak i elva fra før, men ser
ikke at det er en grunn til at man skal lempe på kravene ved nye inngrep.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Østfold
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Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator
FNF Østfold
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom 10 natur- og friluftsorganisasjoner i Østfold: DNT
Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske
Forening.
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