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Forlenget tidsrom for mudring

Fylkesmannen vedtar forlenget tidsrom for forsøksmudring for Indre Viksfjord Velforening
frem til 15. april 2016.

Vi viser til henvendelse fra Indre Viksfiord Vel angående søknad om forlenget tidsrom for
mudring, og til tillatelse til mudring 'n"àtutt 30.1 l.t0l5.

På grunn av at Varildfiorden er islagt på de områdene som skal mudres, har ikke arbeidet blitt
giennomført. I tillatelsen ble tidsrommet for mudring begrenset til perioden 15. november til 15.
mars. Indre Viksfiord Vel søker nå om forlengelse av dette til 15. april, slik at forsøket kan bli
gjennomført denne vinterer/våren.

Mudretidspunktet ble hovedsakelig innskrenket ut over vanlig praksis (15. september - 15. mai)
av hensyn til nærliggende naturreservat i Klåstadkilen (Indre Viksfiord naturreservat), der
formålet er å bevare et vihig våtmarl<sområde i sín naturgitte tilstand og verne et spesielt, rikt og
interessantfugleliv, vegetasjon og ønnet dyreliv som naturlig er htyttet til områdef. Områdets
viktigste funksjon er i Naturbase angitt som trekkområde (var og høst) for ender og vadere.

I søknadsprosessen fremkom det at velforeningen i utgangspunktet ønsket å giennomføre tiltaket
innen kort tid, fortrinnsvis i desember. En begrensning til 15. mars ble derforikke ansett som noe
hinder for giennomføringen.

Det er i tillatelsen satt krav om at tiltaket skal utføres på en skånsom måte, og vi mener at forsøket
kan være positivt for naturmiljøet. Arbeidet skal utføres med stillegående pumpeutstyr og med
saÍrme farkost som blir benyttet til oppsamling av grøtnalger gjennom sommeren.

Fylkesmannen anser de fordelene þrurenseren får av at vilkåret blir lempet på for vesentlig større
enn de ulemper det vil føre til for miljøet,jf. Forurensningsloven $ 18, 1. ledd, punkt 5.
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Fylkesmannen vedtar med hjemmel i Forurensningsloven endring av tillatelsens punkt 3.Nytt
punkt 3 lyder:

Arbeídene skal gjennomføres í tídsrommet 15. november tíl 15. april, av hensyn tíl nærlíggende
natuneservøt.

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages innen 3 uker.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
Fung. fagsjef, forurensning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Ailin Gundersen Aarnes
senioringeniør

2


