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Høringsuttalelse vedrørende tillatelse til tiltak i sjø - innseiling Grenland i
Bamble, Porsgrunn og Larvik kommuner
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).
FNF Vestfold representerer totalt mer enn 20 000 medlemmer.
Risikovurdering
Det er anslått å være 2400 årlige anløp, og sikkerhetstiltak som reduserer risikoen for
grunnstøting og ulykker er viktig. Kystverket sier i sin søknad at overordnede mål for
tiltakene er å bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel i norske farvann og
havområder, og hindre / begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske
havområder eller på norsk territorium. Søknaden er videre basert på en samfunnsøkonomisk
analyse. Det er i søknadspapirene ikke fremlagt en risikoanalyse av sjøtransporten i
innseilingen til Grenland. Vi etterlyser en grundig risikovurdering med tilhørende tiltak som
grunnlag for utbedring av sikkerhetstiltak.
Sjøørretens oppvekstområder
Det er positivt at søknaden har vurderinger om laksesmolt under utvandring fra elv til hav. Vi
vil også påpeke at sprengning kan føre til forstyrrelser og død i viktige områder for
sjøørreten i Helgeroafjorden. Særlig områdene rundt Lamøya er særs viktige
oppvekstområder for sjøørreten i fjorden, og dette ligger i umiddelbar nærhet til Midtbåen.
Vi er mest bekymret for selve sprengningen og hva den kan innebære for fiskearter i
området, og vi bemerker at det er forholdsvis store inngrep i en så smal/liten fjord som
Helgeroafjorden. Videre kan strømforhold forandres i fjorden, og hvilke konsekvenser dette
kan ha må undersøkes nærmere. Vi viser igjen til behovet for modellering.
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Vannkvaliteten
Paragraf 12 i vannforskriften skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet
eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at
tilstanden forringes. Det er grunn til å anta at miljøtilstanden vil gå ned fra moderat til dårlig
hvis dette tiltaket gjennomføres. Vilkårene for vanndirektivets unntaksparagraf om ny
aktivitet eller nye inngrep tolkes strengt; dette ble stadfestet i en EU-dom nylig, den såkalte
Weser-dommen.
Friluftsliv
Søknaden viser ikke en tilstrekkelig vurdering av tiltakenes påvirkning på friluftsliv. Vi kan
ikke finne at negative konsekvenser for friluftslivet er omtalt i søknaden. Nærliggende
områder vil berøres av anleggsstøy ved sprengning. Det har de siste årene vært en økt
satsning på friluftslivet i området og både Larvik og Grenland har samarbeidet om å løfte
frem øyhopping og bærekraftig turisme i skjærgården, og vi ønsker å beholde området for
friluftslivet og naturopplevelser. Av hensyns til friluftslivet, der hvor det ikke er i konflikt med
naturverdier, bør det kreves at anleggsperioden legges utenfor høysesong for båtliv og
friluftsliv.
Kystverkets og kommunenes vurdering av innspill om natur og miljø
Vi vil påpeke at det er svært uheldig at kystverkets planer om tiltak blir presentert for
beslutningstagere, dvs i reguleringsplan lagt fram for kommunepolitikerne, som at
fylkesmannen allerede er positive til tiltakene og at spesielt natur og friluftslivsinteressene er
i varetatt. Innspillene fra natur og friluftsinteressene blir møtt med «Fylkesmannen er positiv
til arbeidet med å redusere risikoen for ulykker i et område som er av stor betydning for
naturen og allmennheten» og besvares ikke ytterligere.
Modellering
Det kommer ikke fram av søknaden at det er gjennomført modellering av partikkelspredning
ved omsøkte tiltak om sprengning og deponering. Modellering bør ligge til grunn for
vurdering av avbøtende tiltak.
Sprenging og mudring
Under sprenging og fjerning av massene må det gjennomføres tiltak for å minimere faren for
spredning av forurensning fra omkringliggende muddermasser.
Det må settes krav til at det utføres beregninger i forhold til mengde og type sprengstoff
som skal brukes på hver grunne for å redusere faren for påvirkning av ytre miljø inkludert
spredning av forurensede sedimenter. Mange sprengingsmaterialer bidrar til forsøpling og
spredning av plast, og det må kreves at dette tas hensyn til i arbeidet.
Det bør også sette krav om spredningsreduserende tiltak, for eksempel bruk av kontrollert
mudring (med miljøgrabb) av de nærliggende sedimentene i forkant av sprengingen og/eller
dekke til nærliggende løsmasser på større dyp enn selve tiltaksdypet for å forhindre en
eventuell spredning av forurensede sedimenter.
Det bør settes krav til at en mindre sprengladning avfyres først for å skremme bort fisk før
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sprengning og sekvensiell avfyring av salver.
Det bør
også settes krav om forenklet registrering av fisk, fugl og sjøpattedyr både i forkant og
etterkant av sprengningen.
Ellers vil vi påpeke at erfaringene fra Full City-forliset tilsier at det er behov for et felles
nordisk samarbeid ved større ulykker i disse farvannene.
Med vennlig hilsen

Kristin S. Fredheim
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD
Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Norsk Botanisk Forening Larvik, Oslofjordens Friluftsråd,
Vestfold Orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening
Vestfold, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord
Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges Padleforbund ved Havpadlerne og
Sandefjord Kajakk, Norges Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg
Soppforening.
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