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Mange steder rundt i verden forsvinner ålegras-engene

De fleste steder i Norge er ålegraset fortsatt intakt, noen
ubekreftete meldinger om forsvinning

i Indre Viksfjord er ålegraset truet av grønnalgevekst
(eutrofiering, forråtnelse)

Målet er å ivareta ålegrasengene i fjorden og revitalisere
fjorden slik at ålegraset øker og i alle fall ikke går ytterligere
tilbake

Fokus i tidligere år:
Ålegras/grønnalger
Dyreliv
Vannforhold, næringssalter, sedimenter

Fokus i år:
Sedimentforhold
Revitalisering av sediment
Utplanting



Status ålegras

Mai, mye grønnalger på bunnen
Juni, mye grønnalger fortsatt på
bunnen
September, kartlegging som tyder på
mye ålegras
November, fint ålegras, men fortsatt
grønnalger på bunnen



juni



juni



juni



november



Status fauna

Rik epifauna, ingen infauna

Rissoa  veldig mye
andre dyr:
Blåskjell
Hjerteskjell
Strandsnegl
Sekkedyr
Tanglopper
Tanglus
Sjøstjerne
Krabbe
Kutlinger
Stingsild
Flyndre







Status sedimentforhold





Luftet nytt omrde Luftet                     Kontrollområde

Status sedimentforhold



Lufting av sediment

dyp sept sept sept okt okt okt

0 -231 -258 -177 -130 50 140

5 -304 -340 -309 -300 -300 -320

10 -336 -356 -340 -320 -350 -355

Redox potensial

Sept K Sept K Sept K Sept Lu Sept Lu Sept Lu Nov K Nov K Nov K Nov Lu Nov Lu Nov Lu
Nov Lu
ny

Nov Lu
ny

Nov Lu
ny

0 -25 -240 -143 10 -150 -90 -250 -305 -255 80 -40 -320 27 -290 20

5 -291 -315 -308 -160 -320 -295 -310 -344 -345 -212 -305 -340 -103 -315 -90

10 -345 -350 -345 -305 -352 -340 -352 -366 -365 -325 -340 -362 -160 -322 -230



dyp sept sept sept okt okt okt
0 -231 -258 -177 -130 50 140
5 -304 -340 -309 -300 -300 -320
10 -336 -356 -340 -320 -350 -355

Skarpt skille på sedimentoverflaten mellom
reduserte og oksygenerte forhold



Trådalger blir begunstiget av
• Næringssalter
• Varmere vann
• Lite eller moderat vannbevegelse
• Lavt beitepress

• 2017 har hatt lavere temperatur og
forholdene har vært bedre enn
tidligere år ?



STATUS
mye næringssalter
mye trådalger/grønnalger særlig på bunnen
dårlige sedimentforhold
fortsatt mye ålegras og bunndyr, særlig mye snegl

REVITALISERING av sediment
Lufting av sedimentet har effekt på sediment forhold, i alle fall på kort
sikt, og bidrar til å redusere effekten av organisk belastning og H2S
fra råtnende trådalger

Lufting av sedimentet vil kunne ha effekt på lengere sikt om også
andre tiltak drar i samme retning !

Tiltakene bør følges opp med et godt planlagt program.



Videre «medisinering»
• Redusere utslipp
• Vannutskifting
• Oppsamling
• Lufting av sediment


