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1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i juni og juli 2013.

Aktivitetene i perioden har bestått i møter, befaringer etc. Opptak av grønnalger fra vannoverflaten er utført
kontinuerlig. Per 31. juli er det fjernet ca. 260 tonn grønnalger.

Måler for å måle vannstrømmer ble utsatt 8. juli. Målerne skal stå ute ca. 4 uker. Vannprøver ble tatt 17. juni
og 10. juli.

Presentasjon av prosjektet for fylkesmann Erling Lae og Østlandsposten ble gjennomført 8. juli i forbindelse
med utsetting av strømmålere. Link til artikkel i Østlandsposten finnes på www.iviv.no.

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

Ved utførelse av arbeider følges HMS regler for det enkelte firma. Ved ferdsel i båt er redningsvester
tilgjengelig.

Ingen skader eller uønskede hendelser i perioden.

3. YTRE MILJØ

Ingen registrerte utslipp til, eller påvirkning av ytre miljø.

http://www.iviv.no/
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4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i juni og juli 2013:

- Opptak av grønnalger.
- Informasjonsplan skissert men kostnader ikke beregnet.
- Nytt deponi for grønnalger er etablert.
- Vannprøver.
- Måling av vannstrømmer.
- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Regelmessig befaring av problemområder med båt.
- Web arbeider.
- Alternative tiltak – søk etter løsninger.
- Forsøk igangsatt vedrørende mulig biologisk bekjempelse av grønnalger

(Børstemark, tanglopper etc.)

Per 31. juli er det fjernet ca. 260 m³ (260 tonn) med grønnalger.

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I august og september er fokusområder som følger:

- Opptak av grønnalger.
- Oppfølging av informasjonsplan.
- Avtale HI vedrørende undersøkelse av biologiske metoder (Børstemark, tanglopper, tanglus)
- Vannprøver.
- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Web arbeider, nyhetsbrev på epost
- Rapportskriving.
- Alternative tiltak – søk etter løsninger.
- Vurdering av mulig biologisk bekjempelse av grønnalger (Børstemark).
- Skjøtselsplan.
- Beregning av strømningsforhold som resultat av nye strømmålinger.

6. EGENINNSATS MEDLEMMER I INDRE VIKSFJORD VEL

Egeninnsatsen består dels i dugnadstimer samt rabatterte priser fra medlemmer som leverer varer og
tjenester til prosjektet.

Timer som medgår til ubetalt innsats relatert prosjektet og velforeningen generelt, blir oppsummert under
dette punkt fra og med rapport for august 2013.

Medlemmer som leverer til prosjektet med rabatterte priser er så langt Bjørn og Øyvind Tveter AS og
Yarconsult AS. Leveransene skjer ved redusert timepris, ved levering av entreprenørtjenester under
markedspris og utstyr ca. til inntakskost.

Verdi av dugnad samt rabatterte priser vil fremkomme i rapport for august 2013.
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