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INDRE VIKSFJORD VEL

LARVIK

NEDSLÅENDE INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

Det er med beklagelse vi må informere om at hele slikk-prosjektet er stilt i bero.

Artsdatabanken har nylig revidert den offisielle rødlisten. Marin undervannseng / ålegress er
hverken oppført som ‘truet’ eller ‘rødlistet’, men som ‘intakt’. Det innebærer stopp i
økonomiske tilskudd.

Oppsummering:

Miljø-interesserte rundt indre Viksfjord ble invitert til møte hos Fylkesmannen i Vestfold
(FMVE) i desember 2011. Tema for møtet var presentasjon av foreløpige resultater fra
Havforskningsinstituttets tilstandsvurdering av ‘Truet ålegressforekomst i indre Viksfjord,
Larvik’ på oppdrag fra FMVE.
Under møtet kom det frem at tiltak for bevaring av ålegress nylig var blitt ført opp som
tilskuddsberettiget under ‘Tilskuddsordning for trua og utvalgte naturtyper’. På den bakgrunn
ble representantene fra Viksfjord sterkt oppfordret til å organisere seg slik at de kunne søke
tilskudd under ordningen.

Oppfordringen ble fulgt: Innen en måned var IVIV stiftet og søknad sendt. Første året ble
tilskuddet på hele kr.3.500.000. Til sammen har prosjektet mottatt kr. 11,5 mill. kr.

For et års tid siden slo imidlertid Riksrevisor ved revisjon av Klima- og miljødepartemenet
ned på at ålegress ikke var tilskuddsberettiget: Ålegress hadde i ‘alle år’ vært ført opp med
forvaltningsstatus ‘foreslått trua’.
Dertil kommer, som ovenfor nevnt, Artsdatabankens nylig fremlagte rødliste med vurdering
av ålegress som ‘intakt’.
Uten miljømessig legitimitet og tilskudd må vi bare beklage følgene:

Prosjektet med opptak av slikk må stilles i bero.

Innsatsen med uttak av slikk, med tilhørende bundne næringssalter, har hele tiden vært ansett
som en nødløsning. Som bidrag til en bedre løsning på mellomlang sikt, har det – for bedring
av vannutskiftningen – vært nedlagt store resurser i mulig etablering av en tidevannsport i
Vikerøysundet. Oslofjordfondet har gitt et tilskudd på kr.250.000 til et forprosjekt som nå må
reverseres med tilbakebetaling.
Den endelige ‘løsningen’ på miljøproblemet i indre Viksfjord ligger imidlertid i kontroll
av de alt for store tilsig av næringssalter. Noe er gjort, men her ligger det en stor utfordring
til Larvik kommune og Fylkesmannen i Vestfold.
I denne forbindelse er det gledelig å konstatere at vårt prosjekt gjennom 7 år har bidratt til økt
offentlig bevissthet om miljøproblemet i indre Viksfjord.

For ytterligere informasjon henvises det til hjemmesiden www.iviv.no. Om du da ikke skulle
ønske å ta kontakt for en prat med en av oss i prosjektet.
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