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Bakgrunn for prosjektet 
• Flere enkeltprøver av bl.a. NIVA og Naturvernforbundet tilbake på 

1990-tallet viste skremmende høye verdier av bl.a. PCB og bly. 

• Flere store kilder til miljøgifter 
– Horten verft (tidligere Marinens hovedveft) 

– Forsvarets virksomhet 

– Produksjon av blybatterier 

– Gamle fyllinger 

• Gjennomførte miljøopp- 
ryddingsprosjekt i  
Hortenskanalen i 1998 

• Kartleggingsprosjekt  
Indre havn i år 2000 

• Resultatene var litt  bedre  
enn fryktet  

 



Nytt prosjekt fra 2010 
Etablering av en samarbeidsgruppe 

Sammensetning: 
– Horten kommune  

(prosjekteier) 
– Forsvarsbygg  

(prosjektledelse) 
– Horten havnevesen 
– (Horten Industripark) 
– Fylkesmannens  

miljøvernavdeling 
– Miljødirektoratet 

• Søkt årlige midler (50%) fra 
miljødirektoratet til forprosjekt  
 
 



Kartlegging NIVA 2011 
 

Betydelige mengder miljøgifter i 
bunnsedimentene, særlig rundt verftsområdet 



Hg Pb 

NIVA 2011 



PAH-16 Pcb-7 

NIVA 2011 



Miljøgifter i fisk fra Indre havn?? 



Miljømålene for Horten Indre Havn  
(vedtatt 29.04.2013 av Horten kommune)  

 
 Sjøområdet Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som sikrer biologisk mangfold og 

allmennhetens bruk til rekreasjon og friluftsliv.  
 

Langsiktige mål:  
• Forurenset sjøbunn skal ikke hindre småbåtliv, rekreasjon, friluftsliv eller fritidsfiske  
• Forurenset sjøbunn og aktiviteter i området skal ikke føre til negativ påvirkning av økosystemet  
 

Delmål og ambisjonsnivå:  
• Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter  
• Miljøgifter skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i området  
• Miljøgifter skal ut av sirkulasjon (fjernes, overdekkes, sedimentasjon). Dette gjelder forurenset 

grunn både i sjø og på land.   
 

Tiltaksmål (alternative): 



Vannforskriftens målsetning  

• God kjemisk tilstand.  

• God økologisk tilstand 

• I vannforvaltningsplanen  
er det gitt utsatt frist for  
måloppnåelse til 2027  
i og med at effekter av tiltak antakelig ikke er 
målbare før i tiden mellom 2021- 2027. 

 





Kildekontroll – Indre havn 



Mange undersøkelser 
• Den historiske oksygenutvikling i Indre havn 
• Miljøgifter i bunnsedimenter 
• Tiltaksrettede undersøkelser 
• Bruksplan for Indre havn 
• Overvåking av sigevann 
• Kartlegging av avfallsfyllinger 
• Miljøgifter i fisk 
• Med mer  
• NGI skal utarbeide en risikoanalyse og utkast til 

tiltaksplan 
 



   Tiltaksplan 
    Politisk behandling  
    Videre undersøkelser bl.a 

   Strømmålinger 
   Geoteknikk 
   Marinarkeologi 

Søknader 
Gjennomføring 2018 (?) 

Videre arbeid 


