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Tilskudd til utvalgte naturtyper 2012 - ålegresseng i indre Viksfjord, 
Larvik kommune - tiltaksplan og skjøtsel 
 
Sammendrag: 
På bestemte vilkår tildeles Indre Viksfjord Velforening kr 3,5 mill.kr over tilskudds- 
ordningen for utvalgte naturtyper i 2012. Tildelingen skal gå til tiltak egnet til å beskytte og 
bevare en stor og verdifull ålegresseng som er truet av massiv overgroing med grønnalger. 
Årsakene til den sterke algeveksten, og aktuelle skjøtsels- og miljøtiltak for å redusere 
denne, skal kartlegges nærmere parallelt med forsøk med oppsamling/innhøsting av 
grønnalger.  

 
Fylkesmannen finner at tiltaket hviler på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og at dette er 
forenlig også med de øvrige miljøprinsippene i naturmangfoldloven.   
 
Prosjektet skal vektlegge kunnskapsformidling, metodeutvikling og erfaringsoverføring, og 
gjennomføres i nært samarbeid med Fylkesmannen og Larvik kommune. Havforsknings- 
instituttets undersøkelser i fjordavsnittet skal legges til grunn i arbeidet, og aktiviteter og 
tiltak utformes og gjennomføres skånsomt og miljøvennlig. 
 
Tiltakene som tildeles midler i 2012 skal være avsluttet og rapportert innen 1. desember. 
Dette vil likevel bare være første etappe i et langsiktig arbeid med miljøutfordringene i indre 
Viksfjord. 
 
Vi viser til Velforeningens søknad av 15. januar, møte 16. mars og annen kontakt om tiltaket.  
 
Søknaden 
Søknaden gjelder tiltaksplanlegging og skjøtsel for å ta vare på en ålegresseng på minst 68 daa i 
indre Viksfjord, Larvik kommune. Lokaliteten ble kartlagt i 2009 av Havforskningsinstituttet (HI), 
som ga denne verdien A - svært viktig - etter DNs metode for naturtypekartlegging. Ifølge HI 
trues ålegressengen av massiv overgroing med ettårige grønnalger som følge av eutrofiering.  
Begroingen har uheldige konsekvenser også for andre naturverdier og brukerinteresser i fjord- 
bassenget. I tiltaksplanen skal årsakene til den sterke algeveksten kartlegges nærmere som 
grunnlag for å planlegge og gjennomføre tiltak. Samtidig skal det iverksettes forsøk med høsting 
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av alger, og erfaringene fra dette skal også innarbeides i planen. Naturverdier og erfaringer skal 
formidles til lokalmiljø, forvaltning og allmennheten. Prosjektet har et flerårig perspektiv. 
Søknadssum: kr 4 875 000 
 
Tilskuddsordningen 
Som følge av den nye naturmangfoldloven er det etablert en tilskuddsordning for utvalgte natur- 
typer. Målet med ordningen er å bidra til tiltak og aktiv skjøtsel for å bevare/fremme forekomster 
av utvalgte naturtyper med tilhørende artsmangfold. Jf. Regler for tilskudd til tiltak for å ta vare på 
utvalgte naturtyper av oktober 2010. 
 
Fra 2012 er naturtypen ålegresseng inkludert i tilskuddsordningen.  
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) fordeler tilskudd med utgangspunkt i innmeldte behov fra 
fylkesmennene og tilgjengelig budsjett. Med utgangspunkt i dette konkretiseres tiltakene nærmere 
i egne tilsagnsbrev. 
 
Fylkesmannens merknader 
Generelt 
Søknaden har utgangspunkt i et fagseminar om miljøtilstanden i indre deler av Viksfjorden som 
Fylkesmannen arrangerte i desember 2011, og der HI var premissleverandør og bidragsyter for 
marinbiologiske tema. Det er liten tvil om at økosystemet i området er i ubalanse, med tilhørende 
negative konsekvenser for naturverdier og brukerinteresser. Innerst i fjorden ligger et fredet våt- 
marksområde med rikt fugleliv. Deler av den aktuelle ålegressengen ligger innenfor verneområdet, 
men størstedelen ligger utenfor dette.  
 
Skjøtsel av ålegress og høsting av grønnalger er noe nytt her til lands. Metodeutvikling og er- 
faringer fra prosjektet vil derfor ha overføringsverdi til tilsvarende utfordringer og tiltak andre 
steder, og skal vektlegges i prosjektet. Et vellykket prosjekt vil ikke bare gavne ålegressengen, 
men naturtilstanden og det rike naturmangfoldet i hele det indre fjordbassenget. Samtidig vil dette 
heve brukskvaliteten for friluftsliv, båtbruk mv.     
 
HI har gitt uttrykk for faglig egeninteresse i prosjektet, ettersom dette har karakter av metode- 
utvikling og nybrottsarbeid, og er innstilt på å gå inn med egeninnsats i form av planleggingstid og 
faglig rådgivning. Feltundersøkelser, analyser og rapportering vil derimot inngå som del av et 
regulært oppdrag.   
 
Tiltaket oppfyller kriteriene i tilskuddsordningen ved sitt fokus på en stor ålegresseng der største- 
delen ligger utenfor verneområder. Tiltak som gavner denne lokaliteten skal derfor prioriteres,  
herunder å formidle kunnskap om verdiene som knytter seg til forekomsten. Undersøkelser og 
analyser skal avpasses og utformes i samsvar med dette. 
 
Naturmangfoldloven (§§ 7-12) 
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd. Prinsippene 
innebærer at vedtaket må bygge på tilstrekkelig kunnskap, at føre-var prinsippet skal legges til 
grunn ved kunnskapsmangel, at påvirkningen av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen, at tiltakshaver må bære kostnadene ved eventuell miljøforringelse og at teknikker, 
driftsmetoder og lokalisering av tiltaket er miljøforsvarlig. 
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Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
Søknaden bygger i hovedtrekk på dette kunnskapsgrunnlaget: 

• Grunneiernes og brukernes kunnskap og erfaring gjennom flere tiår 
• HIs kunnskap om det marine naturmiljøet i området, formidlet på fagseminar i desember 

2011 og utdypet/supplert i januar 2012  
• Forvaltnings- og prosjekterfaring i søkers egne rekker med miljøtiltak i marine områder, 

bl.a. når det gjelder tilgangen på maskinelt utstyr som kan være egnet til oppgaven 
 
Annen relevant kunnskap som er tilgjengelig: 

• Utkast til forvaltningsplaner for Indre Viksfjord naturreservat og Vikerøya landskaps- 
vernområde 

• Resipientundersøkelser i indre Viksfjord knyttet til utslipp fra steinindustrien  
• Faggrunnlag for nasjonal handlingsplan for ålegress 

 
I april 2012 har HI på oppdrag fra Fylkesmannen utarbeidet notatet: Skjøtsel av gruntvanns- 
områder i indre Viksfjord – et forprosjekt. Her sammenstilles tilgjengelig kunnskap om ålegress 
og grønnalger generelt, og om naturverdiene og miljøtilstanden i indre Viksfjord spesielt. Videre 
skisserer HI mulige løsninger og tiltak, basert bl.a. på erfaringer fra andre land, og anbefaler 
økologiske undersøkelser for å styrke kunnskapsgrunnlaget for tiltaksplanen. 
 
Søknaden er forankret i erfaringskunnskap så vel som vitenskapelig kunnskap om naturverdiene 
og miljøtilstanden i området. For at tiltaksplanleggingen skal bli mest mulig treffsikker, tar  
søknaden høyde for å styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom biologiske og økologiske under- 
søkelser, undersøkelser av næringssaltinnhold og -tilførsler, vannutskiftning og -gjennomstrøm- 
ning.  
 
Fylkesmannen finner at kunnskapsgrunnlaget for søknaden, sammenholdt med annen tilgjengelig 
kunnskap, er tilstrekkelig til å ta stilling til søknaden som sådan. Flere av tiltakene søknaden 
skisserer som mulige/aktuelle, vil kreve særskilt behandling/tillatelse, se eget avsnitt om dette 
nedenfor. Fylkesmannen er myndighet for flere av regelverkene som kan komme til anvendelse.  
Vi vurderer det slik at tiltaket ikke står og faller på om det kan gis særskilte tillatelser som nevnt. 
Så lenge tiltakene utformes og gjennomføres på en miljøvennlig måte, bør det likevel ligge til rette 
for en positiv vurdering av disse.  
 
Føre var-prinsippet (§ 9) 
Ettersom kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, kommer ikke bestemmelsen til anven- 
delse. 
 
Økosystemtilærming og samlet belastning (§ 10) 
Bakgrunnen for søknaden er et økosystem i ubalanse, og formålet er å redusere det store over- 
skuddet av plantenæringsstoffer som er mye av årsaken til ubalansen. Tiltaket vil innebære økt 
aktivitet i gruntvannsområdet, bl.a. ved maskinell høsting av grønnalger. Vi antar at dette kan 
gjennomføres uten vesentlig forstyrrelse for fuglelivet. Eventuell slik aktivitet innenfor natur- 
reservatet vil kreve dispensasjon fra verneforskriften.   
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 
Søker er ansvarlig for å forebygge og utbedre eventuelle skader på naturmangfoldet som måtte 
følge av tiltaket. 
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Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering (§ 12) 
Søker besitter fagkompetanse og erfaring som gir et godt utgangspunkt for å lokalisere og utforme  
tiltakene slik at naturomgivelsene ikke påføres skader eller ulemper av betydning. For tiltak som 
krever spesiell tillatelse, kan spesielle hensyn bli konkretisert i egne vilkår.  
 
Tiltak som vil kreve særskilt behandling/tillatelse  
Flere av tiltakene søknaden skisserer som mulige/aktuelle vil kreve særskilt vurdering/behandling/ 
tillatelse: 

• Motorisert ferdsel i naturreservatet:  Behandles av Fylkesmannen etter verneforskriften 
• Mudring og dumping av muddermasser (i sjø): Behandles av Fylkesmannen etter forurens- 

ningsforskriften. Mudring innenfor naturreservatet vil også kreve tillatelse etter vernefor- 
skriften. 

• Deponering/behandling av alger/muddermasser (på land): Vurderes/behandles av Fylkes- 
mannen etter avfallsforskriften (forskrift om gjenvinning og behandling  av avfall) 

  
Når og hvis søker ønsker å gjennomføre et tiltak som nevnt, bør dette planlegges og utformes så 
konkret som mulig i en søknad til forvaltningsmyndigheten (Fylkesmannen). Vi tar forbehold om 
at prosjektet kan utløse flere tiltak som vil kreve særskilt behandling enn de som er nevnt her. Det 
er tiltakshavers ansvar å avklare dette. I tillegg må tiltaket selvsagt avklares med berørte 
grunneiere/rettighetshavere.  
 
Møte 16. mars  
På møte mellom søker og Fylkesmannen 16. mars ble tiltaket gjennomgått og drøftet nærmere, 
bl.a. i lys av at tildelt budsjettramme er mindre enn søknadsbeløpet. Søker la frem en skisse til 
justering av prosjektet, med kutt bl.a. i postene for kjøp av konsulenttjenester og analyser, 
prosjektledelse og utføring av tiltak. Konklusjonen er at prosjektet kan gjennomføres på en god 
måte også innenfor tilgjengelig budsjettramme. I etterkant av møtet har søker foreslått rutiner for 
økonomistyring og utbetaling, og redegjort nærmere for ansvarsdelingen internt i Velforeningen:  
 
Det etableres en egen styringsgruppe for prosjektet:     

Prosjektansvarlig:  Styrets leder 
Økonomiansvarlig:   Styrets kasserer 
Prosjektleder:            Bjørn Nygård  
 

Avtalen mellom Velforeningen og prosjektleder vil bli fremforhandlet i styringsgruppen og lagt 
frem for styret til godkjenning. 
 
Drøftinger og innspill på og etter møtet er en del av grunnlaget for tilsagnsbrevet.   
 
Fylkesmannens vedtak 
Søknaden imøtekommes med et rammetilsagn på kr 3.5 mill.kr. Dette er et bruttobeløp som også 
må dekke inn merverdiavgift for momspliktige utgiftsposter. Tilsagnet gis på følgende vilkår: 
 
Faglige vilkår 

1. Tiltaket avgrenses og prioriteres i samsvar med søknaden, møtet 16. mars og  
merknader og vilkår i dette brevet.  
 

2. Tiltaket gjennomføres i nært samarbeid med Fylkesmannen og Larvik kommune. 
Det utarbeides månedsrapporter til Fylkesmannen. 
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3. Havforskningsinstituttets (HI) fagkompetanse og lokalkunnskap trekkes aktivt inn i 
prosjektet, bl.a. som en oppfølging av forprosjektet HI har utarbeidet på oppdrag fra 
Fylkesmannen.  
 

4. Prosjektet skal legge vekt på å formidle kunnskap om ålegressenger som naturtype 
 

5. Prosjektet skal legge vekt på å utvikle metoder og overføre kunnskap med sikte på bruk av 
erfaringene fra indre Viksfjord andre steder.  

 
6. Tiltakshaver skal innen 15. mai lage en enkel plan for informasjon og kunnskapsformidling  

som sendes Fylkesmannen til godkjenning.  
 

7. Prosjektet skal ha et klart hovedfokus på tiltak som gavner ålegressengene i området. 
Analyser og undersøkelser skal avpasses og utformes i samsvar med dette. 
 

8. Tiltaket skal utformes og gjennomføres på en skånsom og miljøvennlig måte, slik at  
naturomgivelsene ikke påføres skader, ulemper eller forstyrrelser av betydning. 

 
9. Tiltakshaver er ansvarlig for å utforme og fremme eventuelle søknader om tiltak som  

krever særskilt behandling/tillatelse.  

10. Tiltaket skal være avsluttet og rapportert innen 1. desember 2012. Rapporten skal i tekst og 
foto/illustrasjoner vise hva som er gjort og hvilke justeringer som eventuelt er foretatt 
underveis. Forslag til skjøtselsplan/tiltaksplan skal være en del av rapporteringen. 

Tiltaket rapporteres til Fylkesmannen per post eller epost til postmottak@fmve.no, med 
kopi til Larvik kommune.  

11. Dersom noen av forutsetningene for tiltaket ikke lar seg gjennomføre teknisk, faglig eller 
økonomisk, skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig.  

 
Økonomi 

1. Det utarbeides månedsrapporter til Fylkesmannen.  
 

2. Påløpte prosjektkostnader utbetales etterskuddsvis pr. måned i hht. faktura fra Indre  
Viksfjord Vel basert på månedsrapport. Månedsrapporten vedlegges kopi av faktura fra 
prosjektleder og kopi av fakturaer med bindende kontrakter for øvrige leverandører. God- 
kjenning og attestering i velforeningen skal skje i hht. økonomirutine vedtatt av styret.  
Fakturaer sendes:  
 
Fylkesmannen i Vestfold  
DFØ fakturamottak  
Pb. 4104  
2307 Hamar  
 
Fakturaer merkes: «Ålegress indre Viksfjord - 2790 ebl» 
 
Kopi av faktura sendes også på epost til kontaktperson hos Fylkesmannen. Fylkesmannen 
skal på dette grunnlaget sørge for rutiner for rask innbetaling til Velforeningens prosjekt- 
konto.   
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3. Sluttrapportering med regnskap og siste faktura leveres når arbeidet er avsluttet, senest 
innen 01.12.2012.   
 

4. Fylkesmannen og Riksrevisjonen har anledning til å iverksette kontrolltiltak for å sikre at 
midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 12. Det 
stilles krav til at regnskapsdata og annen dokumentasjon oppbevares i 10 år etter regn-
skapsårets slutt. 

 
5. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan kreves tilbake- 

ført. 
 

6. Regnskapsbilag skal oppbevares i minst ti år. Riksrevisjonen kan føre kontroll med at 
tilskuddet er brukt etter forutsetningene, og tilskuddet eller deler av det kan bli krevd 
tilbakebetalt hvis tiltaket ikke blir gjennomført etter vilkårene eller hvis opplysningene i 
søknaden ikke stemmer.  

 
Videre oppfølging 
Skriftlig bekreftelse på at vilkårene i tilsagnsbrevet er akseptert sendes Fylkesmannen per e-post 
eller brev innen tre uker.   
 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. Eventuell klage skal 
være skriftlig begrunnet, og sendes Fylkesmannen innen tre uker fra brevet er mottatt.  
 
Med hilsen 
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen 
 
  
 
Pål O. Hansen  Erik Johan Blomdal 
Fung. fylkesmiljøvernsjef  Naturforvalter 
 
Kopi: 
Larvik kommune, Pb. 2020, 3255 Larvik 
Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjon Flødevigen, 4817 His 
Direktoratet for naturforvaltning, Pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
 
Internkopi: 
Ellen Olsen, Reidun Mangrud 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


