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Dette brevet sendes på vegne av: 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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Arne Røed & Co AS planlegger på vegne av kunde mudring ved Henry A Larsens vei 16 på Herføl, Hvaler.
Arealene ligger ved enden av bryggen sørøst for Henry A Larsens vei 16.
Arealet som skal mudres er anslått til ca. 450 m2. Arealet er registrert som en del av et svært viktig
bløtbunnsområde i Miljødirektoratets Naturbase. Herfølsalta Naturreservat ligger ca. 100 m lenger syd- vest i
bukta. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med spesielle
naturtyper i form av en stor og variert havstrand med sjelden vegetasjon og utenforliggende grunne sjøareal.

Vi har følgende kommentar:
Vi ser at det rundt i Østfold fylke søkes om vedlikeholdsmudringer, gjerne i samband med småbåthavner.
Mange steder har det vært mudret tidligere, og dette må holdes vedlike. Sjøbunnen er ofte forurenset i slike
områder som følge av vedlikehold av båter på land og i vann og båttrafikk generelt. Vi er av den oppfatning at
tiltakshaverne er gode til å ta prøver av sedimenter for analyse, men at det er mer uvisst hvilke konsekvenser
slike mudringer har for det marine miljøet lokalt på mudringsområdet, og hvor store influensområdene er.
Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen som faginstans setter strengest mulige krav til metode og avbøtende
tiltak i det man går inn og gjør fysiske inngrep i bløtbunnsområder. Vi forutsetter videre at det stilles krav til
overvåkning og gode varslingsrutiner for eventuelt uforutsette hendelser som fører til ytterligere forurensning.
De beste metodene, som minimerer forurensning, må benyttes, uavhengig av kostnader.
Når det gjelder dette spesifikke tiltaket ved Henry A Larsens vei 16 på Herføl, forutsetter vi at metoden som
blir brukt for vedlikeholdsmudring forhindrer spredning og nedslamming med sedimenter til Hærfølsalta
Naturreservat.
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