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Sammendrag:  

Perioden omfatter opptak, prosjektoppfølging, planlegging, rapportering og dialog med myndigheter og 

leverandører.  

 

Nr  Ansv 

05.01 Kommentarer 

Det har vært gjort litt opptak i perioden og opptak er nå avsluttet for i år.  

 

 

05.02 

 

Framdrift 

- Det har vært gjort litt opptak i perioden og opptak er nå avsluttet for i år.  

- Notat fra Akvaplan-niva er mottatt. 

- Resultat fra vannprøver er mottatt fra NIVA. 

- Gjennomgang "status og videre" med EJB 

  

 

05.03 

 

Planlagt framdrift 

- Opptak av slikk er avsluttet og SLIKKEN er i opplag. 

- Feltdag og tilstandsvurdering i på slutten av høsten.   

- Vurdering av tidevannsport, veien videre. 

 

 

 

IT 

GP 
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05.04 

 

Kvalitetssikring/ dokumentasjon 

 

 

IT/HC 

05.05 

 

Kontrakter/ avtaler 

  

 

 

05.06 

 

SHA arbeider 

- SHA er ivaretatt ifm arbeidene. 

 

 

05.07 

 

Økonomi 

- Økonomirapportering følges opp med rapport fra SRH 

 

 

IT/SR 

 

 

05.08 

 

 

Tekniske avklaringer 

Opptager.  
27.05.15:  

SLIKKEN er klargjort og klar til drift. Ingen større endringer siden i fjor høst.  

 

En tidevanns-port i forbindelse med bro-anlegget over til Vikerøya.  
01.07.15:  

Etter stengning av porten ved flo (eller fjære) sjø vil vannmassene ut fra (eller inn i) 

Varildfjorden finne vei gjennom Klåstadrenna. Med stengt tidevannsport vil 

anslagsvis 125.000 m³ per lukningsoperasjon tvinges til å sirkulere rundt Vikerøya. 

Teorien var at det ''sunde'' vannet tilført fra ytre Viksfjord vil føre til vann-

utskiftningen i Varildfjorden.  

Prosjektet har nå mottatt en foreløpig rapport fra SINTEF. Vi har fått en del svar i 

denne, men det er fortsatt noen spørsmål som ikke er helt besvart.  

Rapportens konklusjonen er i korte trekk:  

- Strømmen i Klåstadrenna vil øke fra svak til 18cm/sek, 13,2m3/sek. I   

Refsholdtsundet fra 4 til 8 cm/sek. Dette ut fra en normalvannstand på 23 cm.  

- Vannstandsforskjell på hver side av en lukket tidevannsport vil være liten, mellom 

1,5 og 2,3 cm. Dette blir dimensjonerende for en evt tidevannsport. 

- Vel 80% av strupingen vil skje i Klåstadrenna.  

- Høyeste hastighet i Klåstadrenna vil være ved spring tidevann og halvflødd. 

Hastighet vil være opp mot 34cm/sek. Dette er relativt kraftig strøm og vil forventes å 

medføre noe sedimenttransport.  

- Ved åpning av porten på høyvann vil utskiftning i Vikerøysundet foregå i hele 

vanndypet mot fjære sjø. 

- Det konkluderes bedret utskifting i og ved Klåstadrenna, usikkerhet i Varildfjorden. 

- Dimensjonerende laster for å prosjektere en evt tidevannsport er avklart. 

 

Det som fortsatt noen spørsmål som må utgreies:  

- Hvor langt ut i Viksfjord vil tidevannet gå og er kvaliteten i Ytre Viksfjord av en 

bedre kvalitet slik at det blir en utskifting til en bedret kvalitet? 

- Hvordan vil strømretning innvirke på utskiftning (hente inn vann fra Kollajupet eller 

inn Vikerøysundet)?  

- Hvordan vil omrøring av vannmassene i Varildfjorden påvirke vannutskiftning og 

kan dette ytterligere forbedres (bobleanlegg, strømsettere)?  
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- Hvordan vil "møllehjuleffekten" ved gjentatte stenginger påvirke vannutskiftning?  

- Vil strømmen inn Klåstadrenna lage virvler inn i de grunnere områdene nordover i 

reservatet?  

- Hvordan vil sedimenttransport påvirke Varildfjorden.  

 

I tillegg til om en optimalisering av antall tømminger har effekt, lukke/ åpnetidspunkt, 

strømretning osv.  

Dette arbeidet tas opp igjen etter ferien. Det bør sannsynligvis også tas en del 

vannprøver utover i Viksfjord for å få en totaloversikt over vannkvaliteten i hele 

fjorden.  

 

06.08.15: 

SINTEF rapport er mottatt, men da det er uklarheter omkring innholdet, vil 

publisering på IVIVs hjemmeside stilles i bero inntil videre.  

 

03.09.15:  

Aquaplan-NIVA rapport er mottatt og gjennomgås.  

En evaluering av NIVA (Hartvig Christie) er også nødvendig for å verifisere at 

løsningen medfører en bedring for ålegrasset. 

 

Det er også tatt 6 vannprøver lenger ut i Viksfjord for å bekrefte/ avkrefte om 

vannkvaliteten har bedre kvalitet enn i Varildfjorden. Dette for å kunne verifisere at 

man faktisk tilfører "friskere" vann og også for å vurdere om det er samme effekt å 

hente vann inn Klåstadrenna eller via Vikerøysundet. HI sine registreringer har 

tidligere noenlunde dokumentert dette, men presisering var ønskelig og også stadfeste 

eventuelle forskjeller. Prøvene ligger p.t. til analyse på NIVA.   

 

05.10.15: 

Notatet fra Akvaplan-niva konkluderer følgende:  

…det er sannsynlig at mengden av "nytt" vann vil være betydelig større per 

tidevannsinnstrømning enn uten tidevannsport. 

… vannkvaliteten til det innstrømmende vannet til Varildfjorden vil være best dersom 

det kommer med korteste og raskeste vei fra ytre deler av Viksfjorden vest for 

Vikerøya. Da er det fordelaktig å lukke tidevannsporten på flo sjø og åpne igjen på 

fjære sjø, slik at vannmassene får en transport i retning med klokka rundt Vikerøya.  

 

Beregningene tyder altså på at en tidevannsport vil gi en vesentlig større mengde 

"nytt" vann til Varildfjorden per tidevannsinnstrømning i forhold til uten 

tidevannsport. 

 

…anbefales å sette opp og kjøre en numerisk partikkelspredningsmodell både uten og 

med tidevannsport, for å få en veiledning på utskiftningen av vannmassene i 

Varildfjorden. 
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Det er derfor ønske om å kjøre partikkelmodellen nå i år for å få verifisert eller 

avkreftet disse beregningene. Det vil spare et år i utredning å ta dette på årets budsjett 

og dette har vært drøftet i møte med FMVE.  

 

Vannprøvene som ble tatt ved feltdagen viste tot nitrogen (foreløpige resultater):  

Varildfjorden: 

Pos A: 405 μg N/l - Mindre god 

Pos B: 310 μg N/l – God/ Mindre god 

Pos C: 320 μg N/l - God/ Mindre god 

 

Prøvene som ble tatt utenfor i Viksfjord lå mellom 195-245 μg N/l - Meget god. 

 

 
 

Det antas at grunnen til at innholdet av tot nitrogen er så lavt som det fremkommer på 

prøvene i Varildfjorden, er at grønnalgene raskt absorberer de tilgjengelige 

næringsstoffene (ref HC).  

Grovt sett kan en da konkludere med at Varildfjorden har en vannkvalitet i området 

"Mindre god" til så vidt innenfor kriteriet til "God", mens Viksfjord lander i området 

"Meget god". Dette betyr at ved vannutskiftning mot ytre deler av Viksfjord vil man 

få tak i en vesentlig bedre vannkvalitet enn den man har i Varildfjorden.  

   

- Mediestrategi.  

Det bør jobbes noe med media, men det bør være i form av å vise noe nytt. Det er 

ikke konkrete mediaplaner p.t.  

 

- Ålegress. Ålegressforekomsten er nasjonalt viktig og truet av gjengroing av slikk. 

Erfaringene sier at opptak er god skjøtsel, men ålegressets tilstand over tid vil avgjøre 

om opptak er i henhold til formålet. Det bør inspiseres vår, sommer og høst for å 

kunne dokumentere effekt. Dette gjøres ved bruk av undervannskamera i faste traseer 

og punkter. Det bør også innsamles ålegressprøver og utføres en gentestanalyse over 

ca 100 punkter for å kunne konstatere det lokale ålegressets robusthet. HI har sagt de 

kan utføre dette.   

IVIV har etablert en You-tube konto hvor alle videoregistreringer blir lastet opp:  

 
Tilstandsvurdering på Ålegress i Indre Viksfjord 27.04.14 

 
Opptak av grønnalger. Indre Viksfjord 23.05.14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oC7vlrEDfro
https://www.youtube.com/watch?v=VVViDVEkmDI
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Tilstandsvurdering på Ålegress i Indre Viksfjord 13.06.14 
 
Tilstandsvurdering på Ålegress etter mudring i 2012, 26.06.14 
 

Tilstandsvurdering på Ålegrass i indre Viksfjord 28.08.14  

 

Tilstandsvurdering på Ålegrass i indre Viksfjord 03.10.14    

 

Tilstandsvurdering på Ålegrass i Indre Viksfjord 29.04.15  

 

Tilstandsvurdering på Ålegrass i Indre Viksfjord 24.06.15  

 

Tilstandsvurdering på Ålegrass i Indre Viksfjord 16.08.15  

 

Linkene til dette ligger også på www.iviv.no  

 

Generelt ser man at det året som det er foretatt registreringer så er svingningene store 

i ålegrassengene. Fjoråret med høy temperatur ga tidlig algeblomstring og rekordstore 

opptak. Tilstanden på flere av ålegrassengene ble vesentlig dårligere i 2014 og 

tilstanden i år sett mot i fjor er gjennomgående dårligere vitalitet. På siste 

videoregistrering er det sammenlignet videosnutter fra 2014 med samme tid i år.  

Hartvig Christie kommer med en egen rapport fra feltdagen som utdyper mer rundt 

status, tilstand og vitalitet på ålegrassengene for øyeblikket.     

 

05.09 

 

Status på opptak 

- 2013 ca 280 tonn slikk totalt.  

- 2014 ca: 936 tonn slikk totalt.  

- 2015 ca: 272 tonn slikk totalt. 

 

2015: 

- 01.03: Intet opptak 

- 01.04: Intet opptak 

- 01.05: Intet opptak 

- 01.06: Intet opptak 

- 01.07: 72t 

- 01.08: Intet opptak 

- 01.09: 168t 

- 01.10: 32t 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNgG1__Yiw0
http://youtu.be/4VmrgCmQmoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UiY8vD9W2rs
http://youtu.be/xwWNbIUlFnk
http://youtu.be/xwWNbIUlFnk
http://youtu.be/cVoKJTLOV6k
https://youtu.be/4fCHCL5M5IE
http://youtu.be/lp_zyimUKXE
http://www.iviv.no/
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Illustrasjonen viser opptak 2013-15.  

 

 
Illustrasjonen viser opptak/ mnd 

 

 

 

05.10 

 

Befaring 

Konklusjon 

 

Ivar Trondsen 

05.10.15 
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