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1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i september 2012. 

Aktivitetene i perioden har bestått i møter, befaringer etc. Søk etter alternativer for opptak har 
pågått løpende. 

Lenser er tatt på land og forberedes for sesongen 2013, Det ble tatt miljøprøver midt i september. 
Alle prøveresultater forelå i slutten av september. 

Søknad om mudringstillatelse med oppsummering er sendt FMVE. 

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. 
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3. YTRE MILJØ

Ingen registrerte utslipp til, eller påvirkning av ytre miljø. 

4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i september 2012: 

- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak. 
- Møte med leverandør/konsulent vedrørende WEB løsning. Første versjon 

testes. 
- Regelmessig befaring av problemområder med båt. 
- Fulgt opp effekt av lenser etablert for å ”avskjære” grønnalgene før de flyter 

ut i Vikerøysundet. Grønnalger fanget av lensene høstet med gravemaskin. 
- Det er tatt prøver og analysert mulig tilstedeværelse av salmonella og 

koliforme bakterier. Analysen viser ingen bakterier. 
- Tatt prøver og analysert for miljøgifter. 
- Gjennomgått analyseresultater øvrige prøver. 
- Utarbeidet søknad om mudringstillatelse. 
- Planlegge og oppstart mudring av et tynt lag sedimenter i avgrensede 

områder for å se om man samtidig fjerner grønnalgesporer og dermed 
hindrer tilvekst. Effekt av tiltaket vil dokumenteres i sesongen 2013. 

Arbeidene med å organisere prosjektet, rapportskriving og søk etter løsninger for opptak er fortsatt 
tunge oppgaver.  

Aktivitets og fremdriftsplan er, se punkt 9. 

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I oktober er fokusområder som følger: 

- Søke om disponering av grønnalger og sediment basert på prøveresultater. 
- Modellering av vannstrøm (første versjon) skal foreligge. 
- Arbeidet med skjøtselplan påbegynnes. 
- Rapport om observasjoner i fuglereservatet utarbeides. 
- Oppsummering av fuglelivet i reservatet fra ornitologer. 
- WEB side etableres. 
- Utrede systematisk kontroll av næringssalter. 
- Utprøve løsning for å samle grønnalger for opptak (harv). 
- Diskutere mulige angrepsvinkler for å kunne redusere tilvekst av grønnalger med HI. 
- Formalisere samarbeid med LKB 




