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Innsats i 
Vestfold 
status 

Skogsmiljøet 

farer bevissr satsing har lauv

m~innslager i Vestfoldskogene 

økr de sisre 1 5 årene. I 1990 
ut"J·orde lauvrredominert for-o 
yngclse ca 10.000 ha mens gran 
dominerer på 1 5.000 ha av 

rnralr foryngebesarcal på 
27.000 ha. Men selv om der er 

mye godt clgbeire i form av ung 

lauvskog, har clgbesrandcn dår

lioerc kvaliret enn for f:i år 
l:> 

siden. :llakrevckrcn p~l. l ,5-
:'iringer er en god indikator p:'i 

bcsrandskvalirer (reproduksjon 

og sunnhet), og den har sunket 
drastisk de siste årene! For sror 

bestand og overbeiting er en 
åpenbar årsak til kvalitetsned

gangen. Siden elgbestanden 

ikke kjenner eiendoms- og 
kommunegrenser, er det nå vik

tig med samordning og målbe

vissr forvaltning på tvers av 
grenser for å opprerrholde ver

difulle bestandsegenskaper. 

I gammel naturskog finner vi 

mange spesielle livsformer og 
økologiske nertverk. Slike area

ler er det lite av i Vestfold. Der 
er nå vernet 2176 daa som kan 
gis en slik beregnelse. 
Fordelingen mellom barskog og 
lauvskog i disse arealer er nå ca 

3: 1 (1670 daa bar og 506 daa 
lauv). Arealet av skog eldre enn 

120 år i Vestfold er sv~rt liten 
( 4, 1 % ) sammenligne"t med 

f.eks. Buskerud (1~,8%) og 
Østfold (11, 1°1i). Får vi større 
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samrrn:nhcngende arcalc-r :1v 

gammelskog, kan kanskje gam
mclskogsarrcr finne bedre livs

vilkår igjen. 

Vannmiljø ogfersk
vannsfisk . 

Villaksen i norske elver har hatt 

store problemer p.g.a. regule-
ri ngcr, sur nedhør, overbeskat

ning, sykdom og innblanding 

av rømr oppdrettslaks. Men 

Numedalslågen har tonsatt en 

god narurlig, srcdegen laksdx
stand. På tross av om fartende 

reguleringer har vannforingen 
hi1ti I ikke han store ncgarivc 

konsekvenser her. 

N~eringsrike vann inneholder 

mange aner og livsf<.)rmcr, Acre 

av de er tolerante overfor 

påvirkninger. I Lågen er det 

foruten laks funnet 17 fiskear
ter, mens det i Akersvanncr· er 8 

arter! I mer næringsfattige vann 

i indre og høyereliggende områ
der, finner vi bare en - tre fiske-

arter. 

Fylkesmannen hqr nylig laget 

en kultiveringsplan for fersk

vannsfisk i fylket. I den er det 
lagt stor vekt på at det ikke skal 

settes ut fisk der mulighet for 

egen produksjon er ril stede 
eller kai~ bli etablert. Bevaring 

av biologisk mangfold ligger 

også ril grunn for kalkingspla
nen for 1995-1998. 

Den sårbare elveperlemuslingen 

er registrert i tre Vestfold-vass
drag, men to av bestan.dene er 

sterkt redusert. Art~n er" k•av

full" til .vannkvalitet og S>rom

hastighet, og den er på n •• 

for·delingen mellom lauvtrær og bartrær i Vestfoldskogene 
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komplisert måte avhengig av 
laksefisk i livssyklusen. Det er 
nå forbudt å plukke slike mus

linger, og arbeidet fo r å redusere 
omfanget av inngrep og vann

forurensning er viktig også for 

denne arcen (Se Kap. om 
Forsuring og om 

Vannforurensning). 

Skjærgårdsmiljøet 

For å morvirke at betydelige 
deler av sjøfuglbestandene skulle 

forsvinne, ble det i 1978 oppret

tet 20 sjøfuglreservater i 
Vestfold, de Reste i Nøccerøy

Tjøme-skjærgården. I 7 av disse 

er det foretatt årlige takseringer 

av hekkebestanden siden 1981. 
Etablering av reservater har ikke 
helt klan å motvirke den negati

ve urviklingen i inncrskjærgår

dcn og mel lomskjærgården. I 
ytre skjærgård har bestandene 

værr mer stabile. 

Fylkesmannens miljøvernavde

ling arbeider nå med opprettel
se av tilsvarende reservarer også 

langs andre deler av kysten. 

Jordbrukets kultur
landskap 

I 1994 ble arbeider med regis

trering av verdifu lle kulturland
skap avslunet. 

Miljøvernavdelingen undersøk

te 24 områder. Fire områdc:r i 
Vestfold c:r seinere plukket ur 
som nasjonale verdifulle kultur
landskapsområder: Basrøy i 

Borte, Slagen , Rom i Tønsberg, 

Skja:rgårdcn øsr for Nøtterøy, 
Nedrt: O no (Forside-bi ldet) og 
Bærug-Eikcnes i Larvik. 
{Se karr s. 7) 
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I året som gikk cilddte fylkes

mannens landbruksavdeling 

540.000 kr i stadige tilskudd til 
spesielle tiltak i landb~ukets kul

turlandskap. Tiltak for å opp
rettholde naturlige beitearealer 

for husdyr og biologisk mang

fold ellers, har gjennom denne 

ordningen blitt satt igang. 

Ki.lder/ mer 
lesestoff 

Norsk Institutt fa1-jord- og 
Skogkartlegging (NI/OS), 
1994: Skog 94 
Kontaktutvalget far skogbru
ket i Vestfold, 1994: Skogen i 
Vestfold 

Norsk Institutt far 
Naturforskning (NINA): 
Overoåking av hjortevilt -
elg. Armtpporterfar Vestfold. 

Naturverninspektøren for 
Sør-Norge 19 77 Verneplan far 
sjofi1glreservnter. Utkast, 
Delplan J: Østfold, Oslo/ 
Akmhus, Buskerud og 
Vestfold. 

Fylkesmannen i Vestfold, 
Miijøvernavdelinge11: 
Hckkefi1gltakseringer i sjoJ"ut.;1-
reservater årene 1981 - 1993. 

Det sentrale utvalg.for registre
ring av verdijiil!e kulturland
skap. 1994: Verdifille kuftur
ln ndskap i Norge. Mer enn 
bare landskap. 

Kulturlandskapsgruppa i 
Vestfold. 1994: Nasjonal regis
trering av verdi.falle kultur
landskap. Sammendrag og 
anbefalinger Vestfold fjike. 

Fylkesmannen i Vestfold, 1995: 
K111tiveringrplan for Jerskv11nm
fisk i Vestfold. 
Fylkesmannen i Vestfold, 1995: 
Kalkingsplan for Vestfold 
1995-9H. 
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Vannforurensni.ng 

Ved srore tilførsler av nærings- Det er et stadig mål at arbeidet 
saltene nitrogen og fosfor blir med å rydde opp i kloakkutslip-
vannforekomstene mer nærings- pene på landsbasis i hovedsak 
rike. Moderate tilførsler kan gi skal være utført innen år 2000. 
positive effekter ved ar fisk og 
andre organismer øker sin vekst. For jordbruker i Vestfold beryr 
Siden århundreskiftet har det "Nordsjø-planen" at gjødslings-
værr en stadig økning i tilførsle- praksisen skal endres på minst 
ne. Mange vannsysremer har 3/4 av arealet. Blant annet skal 
kommet i ubalanse og vi har spredning av husdyrgjødsel om 
opplevd masseoppblomstring av I høsten unngås. Harving og 
planreplankton og oksygenfrie pløying om høsten skal unngås 
forhold i dypvanner. Dette kan 

I 
på den halvparren av kornarea-

føre ti l at fisk dør og bunndyr ler som er mest utsatt for jord-
u esletres. erosjon. 

Vannkvaliteten i Ytre Oslofjord Innsats 1 
er gradvis blitt dårligere. 

Vestfold-Undersøkelser Norsk lnscirurc 
for vannforskning (NIVA) har status 
utført viser ar den srorstc delen 
av næringssalttilførslene ril fjor- Fylkesmannen har gitt kommu-
den kommer fra boligkloakk og ner pålegg om forbedring av 
landbruk i tilgrensende områ- eksisterende kloakkrenseanlegg 
der. Tilforsler fra land lengre og bygging av flere nye anlegg 
sør i Europa har også becyd- for å redusere fosfortilførselen 
ning. til fjorden. For å redusere nitro-

genucslippene har fylkesmannen 
Også våre innsjøer og elver er pålagt de fire største renseanleg-
sterkr påvirker av denne økning- gene å etablere nitrogenrensing 
en i t ilførsler av næringssalter, innen utgangen av 1998. Disse 
hvor der bl .a. er påvist opp- anleggene renser tilsammen 
blomstring av giftige blågrøn- utslipp fra ca 60 % av fylkers 
nalger. befolkning. 

Mål Kommunenes innsats på avløps-
sektoren viser allerede resultater. 

Stortinget har vedtatt at urslip- Bygging av nye kjemiske rense-

pet av menneskeskapt fosfor og anlegg og stadig mer kloakk til-

nitrogen på kyststrekningen føre renseanlegg har bidratt cil 

mellom svenskegrensa og en positiv utvikling. Det gjen-

Lindesnes, skal reduseres med · 1 står en del arbeid med å sikre at 

50 % i perioden 1985 - 1995 air avløpsvann som tilføres der 

(Nordsjødeklarasjonen). Derre kommunale netter kommer 

innebærer ri lcak innenfor både fram ti l renseanlegg. Mengdene 

jordbruk og kommunal sektor av fremmedvann (regnvann og 

(utslipp av kh1kk). 
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drensvann) til renseanlegg bør 
også reduseres. 
På jordbrukssektoren er flere 
virkemidler tatt i bruk: statlige 
tilskudd, forskrifter og omfat-
tende rådgivning. Den positive 
nedgangen i høstpløyd areal er 
mest synlig i landskapet. Også 
dreining i spredetidspunkt for 
husdyrgjødsel ligger godt an. 
Det spres mer i vekstsesongen 
enn om høsten. Andre gjøds-
lingstilrak har ulik oppslutning, 

~~~ 
-· ··'f .... . _..,_. 

og vi mangler indikasjoner på at 
samlet nirrogengjødsling er 
redusere. 

Kilder/mer 
lesestoff 

- St.meld. nr 64 (1991-92) 
"Om Norges oppfølging av 
nordsjødek&.rasjonene ''. 

Fylkesmannen i Vestfold: 
Effekt av tiltak mot lands-
bruksfarurenming i Vestfold 
fjlke. 

- Jordforsk. Jordsmonn-
overvåking i Norge 
1992-96Rapport1993. 

- Fylkesmannen i Vestfold. 
1994: Foruremningsregnskap. 
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Forsuri.ng 

Tilførselen av sur nedbør er et 
av Norges alvorligste forurens
ningsproblemer. Forsuring er 
ikke noe nyre fenomen i Norge, 
men scan et allerede rundr 
århund teskifrcr. 
La ngrransporrert I u fr forn rens
ning, først og fremst svoveldiok
syd (502) og ni trogenoksider 

(NOx) fra fossil brensel, står for 
den største andelen av forsu
ringen i Norge. Selv bidrar vi 
med henholdsvis 5 % av srnvcl 
og 7 % av nitrogenutslippene. 
Resultatet er forsuringa\· vass
drag og jordsmonn og sbdcr p;i 
fiskebestander og plann:li\·. Surt 
vann bn ogs;'\ fon: til ar metal
ler løses m fra jords mon 11 og 

vannledninger som kan gi dårli
gere vannkvalitet og hdsepro
blc:mcr. 

Natu rens r:ikgr~·mc ne( hegn.:p 
!>Om brukes li.ir hva narnn:n 
råler av fiirun:nsning uten å bli 
skadet dier endn:c. Tåkgrensen 
<:r den lwyesre bdasmingcn som 
ikke gir skadeeffekt, og define
res ut fra kunnskap 0111 sam
menheng mellom foruren\
ningsbc"lasrning og skadt:dh:kt. 

l:Jfl:kcene av sur ned hor \ '<I rit:n:r 
med vannt:ts 11:1curligc cg<:nska
per. Omriidn mt:d kalkrik berg
grun n vi l ha IM\" s_1TL'1H1ytra lisc
rc11dc kapasitet. i nwtsct11i11i; ti l 
gru 11 nfidlsomr:iLkr. Van ner~ 
syrermyt ral isen~nde ka pas i rcc 
kalles "ANC" og m:'i.h:s i µt-:kv 
(rn ikro-ck vivalencn) . 

I Norge er den biologiske t;'il<:
gn:nscn overskrnkr i nunge 
innsj0cr og vassdrag. Drn kritis
kt· ANC-verdii.:n i.:r for m>r.,ke 
fiHlwld sarr til 20 peh pn lirer. 

Av hele landers areal har 7 % en 
tålegrense på null, som vil si at 
innsjøer og elver ikke tåler noen 
tilforsel av sur nedbør. 

. 
Norsk lnscirn n fo r 
Vannforskning (NIVA) har 
laget et tålegrensekart fo r tillor
sel av sterke syrer til Norge. 
Kart<:t over Vestfold er vise på 
baksiden av Miljøstatus 94, og 
det øverste kartet viser at tåle
grensene er lave i alle rutene 
over den marine grense. Rødr 

betegner den høyeste overskri 
delsen, mens blått angir de beste 
forholdene. Det neders te brret 
vi.,cr hvo r r:ilegrcnsen er over
skredet (rode, orange og gulr). 
Det er i disse områdene vi kan 
Vt'ntl' en negativ effekr på fiske
hestandeni.: pJ. grunn av sur 

ned hor. 

NIVA har brukr Swri.: Øyvann i 
Sande kommune som er refe
r,msevann for;\ følge forsu rings
urviklingen. Tålegrensen fo r 
Store Øyvann er lav og ble over
skredet både i l 985 og 1990, 
l11L'l1 med rn klar reduksjon i 

01·c·rskridtlsen i 1990. Ulckccn 
av dl· rl·<lu~<:rti.: uts lippene gjør 
seg ryddig gjddcnd<: i Srore 
Vly\·,ulli. Prognosen for den nye 
svol'l·lpruwkollen viser ar råle

grrnsrn for Stor<' Øyva nn ikke 
vi I O\'<.T.~kr ide' og fo rhokkne 
f~>r ti~k vil bli :tksl'ptable om 

ikki.: altfor mange år. Det vil 
derli>r ikke \•a:rc nødvendig med 
kalkinga\' vanner. 
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Mål 
I juni 1994 undertegnet 33 
europeiske land og Canada en 

ny svovelprotokoll under FN
konvcnsjonen om langtran.spor
terte forurensninger. Den nye 
avtalen [ar utgangspunkr i natu
rens tålegrenser og pålegger lan
dene ulike utslippsreduksjoner, 
avhengig av kost I nytre effek
ten. Norge har forpliktet seg til 

å redusere svovelutslippene med 
76 % innen år 2000 i forhold 

til utslippsnivået i 1980. 
Storbritannia som er den stø rste 
bidragsyteren ri l su r nedbt·H i 
Norge, skal redusere sine svovd
utslipp med 80 % in nen år 
2010. I sum vil urslippsrcduk

sjonene hery at europl'iskc svo
vel utslipp reduseres med rulldt 
55 1Yc1 innen år 2010. Når 11cd
f:tl lc1 av sure svovd forbindcl~er 

er rcduserr, betyr derre ar sure 
nirrogenforbinddser bidrar rda
rivt nier til mye av forsuringen. 

Innsats i. 

Vestfold 
status 
De samlede svovelutsli ppene i 
Norge a redu~en med 73 % fr,1 
l 980 og fr;Hu ril 1992. NOx
utslip1k:11e <~kre med '27 % fei 
I <)80 - l 1)87 for s:I ;i bl i rcJu~crr 

med 7 % fram ril 1992. Over 
_)/4 av NOx-urslippene kom
mer fra vei- og skipstrafikk. 
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Gjennomsn icdig nedfall av svo
vel i Vcscfold ble i perioden fra 

1985 ei! 1990 redusere fra 1, 17 
gram svovelperm' cil 0,77 
gram svovel per m1

• Decce er en 

reduksjon på over 35 prosenc. 
NOx ucgjør en økende andel av 

forsuringen i Vcscfold og mye av . 
derre skyldes bilcrafikk (se kapit

tel om drivhuseffekten). Om 
den nye svovelprocokotlen over

holdes, vil dec ikke være tåle
grenseoverskridelser i Vestfold 

som følge av svovelavscrningcn i 

år 2005. Likevel vil det ca l 0 cil . 
20 år før det innstiller seg like

vekt mellom nedfall og vann

kvalirecen i avrenningsvannet. 

Kalking som miljø
tiltak. 

G jennom kalking av sure vann 

oppnår vi å ra vare på eller re

etablere forsuringsfølsomme 
areer av insekter, hunndyr og 

fisk. Bevilgningene over stats

budsjettet har øke kraftig fra 
1983 (1 mill. kr) til i dag 

(57 mill. kr) noe som viser 

Storcingers vektlegging av kal
king og ivaretakelse av det bio
logiske mangfold. Totalt kalkbe

hov for Vestfold var i 1985 
beregn~t ril ca. 5 000 tonn, 
mens det i 1990 var redusere ril 

1855 tonn. I dag kalkes totalt 
50 lokaliteter i Vestfold, fordelt 
i kommunene Larvik, Andebu, 

Lardal, Svelvik og Sande. De 

ulike kalkingsprosjekcene gjen
nomføres av lokale lag eller fis- . 

keforeninger. Siden 1983 har 

bevilgningene cil Vestfold økt 
fra 30 000 cil over 400 000 kro
ner. Det har være lav økning i 

antall kalkprosjekter de siste 

årene på grunn av mindre lokal 

mteresse. 
. ,. 

Effektene av kalkingen i 

Vestfold har vært en klar bed
ring i vannkvalitet og i fiskesca

rus i de ulike prosjektene som 
igjen har ført til et øke rekrea

sjonsti lbud. De ulike kalkings

prosjektene har bidratt ti l å red
de flere stedegne fiskebestander 

og andre ferskvannsorganismer. 

' ~ . 

Kilder/mer 
lesestof 

- Fylkesmannen i Vestfold 1995: 
Kalkingsplan far Vestfold, 
1995-98. 

- Fylkesmannen i Vestfold 1995: 
J<i,/tiveringsp!an far fersk
vannsfisk i Vestfold. 

- Miijøverndepartementet, 
1994: Green lssues: 
Cooperation to stop 
Acid Rain. 

- Miijøverdepartementet, 
Miljø Spesial: Sur Nedbor. 

- NIVA: Overvåking av lang
transportert forurenset luft · 
og nedbør, Arsrapport 1993 
og 1994. 

- Statens fo rurensningstilsyn: 
Forurensning i Norge 1994. 

- Direktoratet far 
Naturforvaltning: Sur ned
bør i Norge. DN-utredning 
nr ·r0 - 1994. ' 
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