
Referat fra dialogmøte Horten Indre havn – sedimentopprydding – 
09.02.2016. 
 

Visjoner for fremtiden i Horten Indre havn fremsatt i presentasjonsrunden: 
 

 Flotteste sted å bo 

 Mer og allsidig liv i Indre havn 

 Være/ha det fineste maritime museet 

 Ha plass for gamle båter og gi mulighet for å bo i disse 

 Motorbåtfri indre havn 

 Rent vann, ren fjord 

 Ren og pen plass hvor miljøet kommer tilbake 

 Bade 

 Fortsatt kunne brukes av de som ror og padler 

 Ha tilstrekkelig plass til roaktiviteter 

 Levelige forhold for roere – er i dag i konflikt med Indre havneby-planen 
 

Miljøvernsjef Tore Rolf Lund presenterte bakgrunnen for prosjektet. 
 

Spørsmål etter Tore Rolfs presentasjon: 

 Er det undersøkt for dioksiner? 
Svar: Innhold i fisk er målt. Undersøkelse gjennomført i samarbeid med Mattilsynet. 
Viste lave verdier. PCB og dioksiner følger ofte hverandre, men dioksiner er ikke blant 
de største forurensningene i Indre havn. 

 

 Er vannkvaliteten undersøkt? 
Svar: Ja. Kvaliteten er rimelig bra i overflatevannet, men det er litt høye nivåer av 
næringssalter. Oksygennivåene i dypet er dårlig. Mye av årsaken er naturlig. 
Undersøkelser gjennomført av Universitetet i Oslo har bekreftet at store deler av 
vann dypere enn 8-12 meter inneholder minimalt eller ikke noe oksygen. 

 

Innspill etter Tore Rolfs presentasjon: 

 Det har foregått omfattende testing av motorer som spredte forurensninger inn mot 
roklubben. Sannsynligvis er det tykke lag med forurensede sedimenter der. 

 

 

 

 
  



Amy Oen fra NGI presenterte utkastet til tiltaksplanen for forurensede 
sedimenter i Horten Indre havn. 
 
Amy nevnte hvor spesiell Horten Indre havn er: 

 Rik natur som er veldig tilgjengelig 

 Rik kultur på land  

 Egen maritim kultur 

 Aktiv bruk av havneområdet til roing og seiling 

 Gjort en meget omfattende kartlegging av miljøtilstand 
 
Amy presiserte viktigheten av å få kjennskap til og kunnskap om: 

 Dagens bruk 

 Lokal kultur og tradisjon 
Dette for å få frem kjernen som forteller områdets historie og virksomheten som har 
vært. 

 
Tiltaksplanen har fokus på de forurensningene som «er tilgjengelige» for planter, dyr og 
mennesker. Disse kan tas opp direkte, via næringskjeden, eller spres som følge av aktiviteter 
slik at de blir tilgjengeliggjort over et større område. Risikovurderingene skiller mellom disse 
prosessene. Mål er å hindre eksponering, opptak og spredning. 
 

Spørsmål etter Amys presentasjon: 

 Hvorfor er det målt høy kvikksølv(Hg)-verdi ved Mellomøya? 
 Svar: Det er funnet én svært høy Hg-verdi, men oppfølgende prøvetaking har ikke 
klart å gjenfinne denne. Hg-en kan ligge konsentrert på et veldig lite område – 
nærmest i et punkt. Kilden til Hg er mest sannsynlig aktiviteter som tidligere har 
foregått på Mellomøya.  

 

 Hvor tykt må tildekkingslagene være for å unngå oppvirvling? 
Svar: Tildekkingslag må tilpasses det enkelte område ut fra hvilken funksjon massene 
skal ha og også hvilken bruk området skal ha etter tiltak. Lagene kan være enten 
tynne eller tykke, og det kan brukes ulike typer av masser. Tiltaksplanen innehar 
forslag om aktuelle tykkelser og masser for Horten Indre havn. 
 
Noen tilsatsstoffer, for eksempel aktivt kull, kan bidra til å binde organiske miljøgifter 
i områder der disse lekker ut. Der påvirkning fra propeller er stor, må 
tildekkingslagene være mer robuste. Stedstilpasset prosjektering må alltid 
gjennomføres i forkant av tiltaksgjennomføringen. 
 
Svar: I vurderingen av tykkelse av tildekkingslag og massetyper, må det gjennomføres 
undersøkelser som ser på grunnens stabilitet og hvordan denne kan bli påvirket av 
tiltaket og rekkefølgen på gjennomføring av de ulike tiltakene i planen. 
 
 
 
 
 



 Hvilke krav stilles det til sanden som skal brukes? 
Svar: Miljødirektoratet har laget en egen veileder med konkrete krav til vurderinger 
av tildekkingsmassenes egnethet. Tildekkingsmassene må være rene, og det må være 
gjennomført en rekke tester før miljømyndighetene kan gi tillatelse til bruk. Et slikt 
arbeid inngår i prosjekteringen for tiltaksgjennomføringen 

 

 Kan man være sikre på at de bunnstoffene som er tillatt brukt på båter i dag, ikke har 
noen negativ virkning? 
Svar: Alle typer bunnstoff vil alltid ha som mål å sørge for at ulike organismer ikke 
skal slå seg ned på skrogene. I dette inngår også at organismer blir drept når de 
kommer i kontakt med bunnstoffet. I dag er de fleste bunnstoffene kobberbasert. 
Kobberutslippene vil antakelig øke over tid blant annet som følge av dette. 
 
Kommunen og Fylkesmannen har hatt møte med småbåthavnene. De har jobbet 
aktivt med å finne gode og miljøvennlige løsninger. Kildekontroll har også stort fokus. 
Det vil derimot kreve store investeringer å bygge systemer for å rense vann fra 
aktivitetene der, eller etablere egne plasser med oppsamlingskontroll. 
 

 Er ikke reglene for innhold i bunnstoffet annerledes for store båter? 
Svar: Bruk av TBT i bunnstoff ble forbudt også for bruk på store båter, i 2006. 
 

 Er det mulig å øke rensekapasiteten i dagens renseanlegg for avløpsvann? 
Svar: Kommunen klarer seg med dagens kapasitet i 5-10 år frem i tid. Noe må gjøres 
på sikt, og utbygging av rensekapasiteten er derfor under planlegging. Løsningene 
som blir lagt til grunn vil måtte avgjøres senere. 
 
Kildekontroll har ellers hatt og har stort fokus i arbeidet med tiltaksplanen. Det er 
gjennomført en rekke tiltak for å redusere tilførslene, og vi ser at mengdene av 
miljøgifttilførslene går ned. Det er viktig fremover å fortsette å ha fokus på kilder og å 
følge opp gjennom egne driftstiltak. 
 

 Er det farlig å spise fisk fanget i Horten Indre havn? 
Svar: Undersøkelsene som er gjennomført av fiskekjøtt og Mattilsynets vurderinger, 
tilsier at fisk trygt kan spises. De helseskadelige stoffene som fisken får i seg, blir stort 
sett lagret i innvollene - i fettvevet. Man bør derfor ikke spise leveren eller andre 
innvoller.   
 
Kvikksølv følger derimot ikke samme vei som de øvrige helseskadelige stoffene. Men 
undersøkelsene utført og Mattilsynets vurderinger, tilsier at kvikksølv ikke er noe 
problem i fisken fra Horten Indre havn. 

 
 
 
 
 



 Hvorfor trenger man å rydde opp til tilstandsklasse II eller III når det ikke er 
forbundet fare til å spise fisk fanget i fjorden per i dag når tilstanden i sedimentene 
tilsvarer klasse V?  
Svar: Når man har ryddet opp til tilstandsklasse III/II, vil mindre mengder av 
miljøgiftene være tilgjengelige for organismer, via partikler eller løst i vannet. Planter 
og dyr som lever på bunnen eller i vannmassene, og som er mat for andre dyr og fisk, 
vil i mindre grad enn i dag være eller komme i kontakt med miljøgifter. Dette er 
gunstig både for disse dyrene og plantene - i tillegg til oss som spiser fisken. 
 

 Hvordan kan opprydding til tilstandsklasse III være akseptabelt? 
Svar: I Horten Indre havn vil det være liten forskjell mellom en opprydding til 
tilstandsklasse II og III. Områdene tiltaksplanen foreslår tiltak i, er sammenfallende. I 
prinsippet betyr dette at man rydder til klasse II i områder som har uakseptabel 
miljørisiko i dag. I områder med by- og næringsaktiviteter vil det derimot alltid være 
tilførsler som gjør at tilstanden forverres over tid, og det kan være at tilstandsklassen 
en tid etter tiltak enkelte steder vil reduseres fra II til III. Men, ved gjennomføring av 
de foreslåtte tiltakene i Horten Indre havn, kan miljøtilstanden som oppnås, kunne 
opprettholdes over flere år. 
 

 Får vi oppleve gjennomføringen av tiltak og at Horten Indre havn blir ferdig ryddet 
opp? 
Svar: Ut fra dagens plan kan det bli oppstart av tiltak i 2018. Gjennomføring avhenger 
av kommunale vedtak og finansiering. Etter kommunale vedtak og når finansieringen 
er på plass, gjenstår en ganske omfattende prosjektering av det som skal gjøres. I 
tillegg skal søknader om ulike tillatelser skrives. Slike søknader skal ut på offentlige 
høringsrunder, og det kan komme innspill og klager i disse prosessene. Slike innspill 
og klager må behandles før vedtak kan fattes/tillatelser kan gis. Dette kan ta mye tid, 
så tidsbruken til dette er ukjent. 
 
Om man får tilbud om egnete masser til lav kostnad, f.eks. overskuddsmasser fra 
utbyggingsprosjekter, kan det være gunstig å utsette tildekkingsarbeider til 
tidspunkter hvor disse massene foreligger og skal avsettes.  

 

 Kan det komme protester til å rydde opp? 
Svar: I forbindelse med høringer, kan det komme inn klager som må behandles og 
avklares med hensyn til ivaretakelse i tiltakene eller oppfølging på annen måte. 

 

  



Hilde Keilen fra Miljødirektoratet presenterte det nasjonale arbeidet på 
feltet. 
 

 Hvordan følges andre kilder til forurensninger i Horten Indre havn opp? 
Svar: Tiltak for å rydde opp i overløp, landbruksavrenning, utslipp fra avløpsanlegg 
mv. ivaretas gjennom krav til hvordan EUs rammedirektiv for vann følges opp i Norge. 
Vannforskriften er grunnlaget for reguleringen og gjennomføringen av dette. Det 
lages egne regionale og lokale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram. Disse er 
det den enkelte sektors ansvar for å følge opp. Informasjon om den enkelte 
vannforekomst legges i databasen Vannmiljø, og opplysninger kan hentes ut av 
«Vann-nett». 

 

 Hvorfor er ikke slamsuging like aktuell som mudringsmetode som bruk av grabb? 
Svar: Ved sugemudring følger det med masse vann. Dette utgjør rundt 80 %. Dette 
vannet må renses før det kan tillates slippet ut igjen. Dette er mulig, blant annet ved 
å føre vannet med sedimentene gjennom geotekstilposer. Geotekstilposene må 
skiftes ut og deponeres, når de er fulle. Ved sugemudring vil søppel og annet som 
ligger i sedimentene, kunne sette seg fast og også tette munnstykket og slangen.  

 

 Er veilederne Miljødirektoratet krever brukt og lagt til grunn i sedimentarbeidet, en 
type standarder?  
Svar: Nei, de kan ikke betraktes som f.eks. standarder tilsvarende Norsk standard. 
Områder det gjennomføres tiltak i er ulike og løsninger må «skreddersys» for det 
enkelte område. Det er derfor vanskelig å lage et sett med standarder alle skal bruke. 
Veilederne fungerer likevel tilsvarende som standarder, ved at de setter krav til 
utredninger og arbeider som må gjennomføres. Det finnes for øvrig standarder for 
hvordan vannprøvetaking skal utføres og hvordan man skal gjennomføre målinger av 
turbiditet (partikkelmengde i vannet). 

 

 Er dioksiner et problem i norske fjorder i dag? 
Svar: Ja, noen fjorder er preget av slike utslipp - eks. Grenlandsfjordene. 

 

 Er fiskerimyndighetene involvert i arbeidet med opprydding i forurensede 
sedimenter? 
Svar: Nei, fiskerimyndighetene er ikke direkte involvert. Men fiskerimyndighetene 
deltar i Fagrådet for Ytre Oslofjord sammen med Horten kommune og andre. 
Fiskerimyndighetene har også et etablert samarbeid med Mattilsynet 

 

  



Ulike innspill underveis. 

Synspunkter og andre spørsmål: 
 

 Vannet var mye klare og friskere tidligere. I dag er det mye uklart vann, noe som 
antakelig skyldes ulike tilførsler av næringssalter og overgjødsling i havnebassenget. 
Det synes også å være mer algevekst i vannet enn tidligere. Det ble stilt spørsmål ved 
om det kan være en kobling mellom algevekst og frigjøring av miljøgifter fra 
sedimentene. 

 

 Har dypene med oksygenfattig vann blitt større?  
Svar: Universitetet i Oslo sin undersøkelse påviste og bekreftet at det har vært lite 
oksygen i dypere vannlag i minst et par hundre år. Det kan være flere årsaker til 
dette, og mye er koblet til manglende vannutskifting. 
 
Tore Rolf informerte om at Horten kommune ser at det er noe høyere 
næringsinnhold og algevekst enn tidligere. Det er også kommunes ansvar for å ta tak i 
slike tilførsler og vurdere mulige tiltak. Dette skjer uavhengig av tiltaksplanen for 
oppryddingen i de forurensede sedimentene. 

 

Annet 

 Naturvernforbundet var positive til alt som er gjort. Synes kostnadene knyttet til 
tiltaksgjennomføring er lavt for å rydde opp i 300 års påvirkning. 

 Roklubben ønsker at det støpes/gjennomføres tiltak for å utbedre sjøkanten/sjeteen 
ved roklubben – der denne har glidd ut. 

 Planer for byggeprosjekter: Avklaringer om det er mulig å flytte f.eks. 
flytebryggeanlegg var ønsket. 

 Det ble ønsket kaiplass for andre båter på mellomøya, men dette er ikke mulig så 
lenge området er millitært. 

 Det ble diskutert et terskelskikt i vannet der det lever en spesiell type bakterier, 
svovelbakterier, som kan ha fotosyntese uten oksygen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deltakeraktivitet 

«Gule lapper» 

Muligheter og utfordringer 

 Bedre forståelse i befolkningen for opprydding 

Utfordringer  

 Klimaendringer 

 Nye byggeprosjekter 

 Kapasitet i renseanlegg 

Muligheter  

 Renere havbunn 

 Renere vannmasser 

 Tilstandsklasse I og II hele veien 

Turid Winter – Larsen 
Referent 


