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FORORD 
 

I forbindelse med foreliggende planer om etablering av Strandvik Bygdepark langs nedre del av 

Vikaelva, er Rådgivende Biologer AS bedt om å bistå med naturfaglig kartlegging både i forbindelse 

med søknad om mudring av elveutløpet, men også om vurdering av mulige tiltak knyttet til 

tilrettelegging fro sjøaure i elven, samt eventuell fjerning av parkslirekne langs østsiden av elven.  

 

Tiltak som medfører inngrep i elv skal vurderes av NVE, og mudring må eventuelt også godkjennes av 

Fylkesmannen. Denne rapporten skal sørge for nødvendig dokumentasjon for disse vurderingene, da i 

hovedsak knyttet opp mot allmenne interesser og fisk.  

 

Rapporten baserer seg på foreliggende kunnskap samt kartlegging av sjøaure i vassdraget utført av 

M.Sc. Marius Kambestad 8. mai 2017 og en sedimentprøve fra utløpet av Styrandvikelven samlet inn 

av Cand. Scient. Linn Eilertsen og analysert for miljøgifter av det akkrediterte laboratoriet Eurofins 

Norsk Miljøanalyse AS.  

 

Prosjektet skjer i regi av Smedsvig landskapsarkitekter, og arbeidet har foregått i nært samarbeide med 

Arne Smedsvig.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Strandvik Torget AS ved Svein Lang for oppdraget. 

  

Bergen, 29. juni 2017. 
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SAMMENDRAG 
 

Johnsen. G.H., M. Kambestad, L. Eilertsen og T. Bjelland 2017. 

Strandvik bygdepark og havn. Naturfaglig dokumentasjon for søknad om mudring,  

med vurdering av mulige tiltak i og langs Vikaelva.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2474, 17 sider, ISBN 978-82-8308-384-2. 

 

Strandvik Torget AS planlegger å etablere en liten småbåthavn i utløpet av Vikaelva i Strandvik i Fusa 

kommune, med et parkområde i tilknytning til denne. Smedsvig Landskapsarkitekter AS er engasjert i 

utforming og planlegging av havnen, og Rådgivende Biologer AS har kartlegt forekomst av fisk og 

habitatforhold i elven.  

 

Mudring og disponering av masser i sjø og vassdrag, er regulert av forurensings-forskriftens kapittel 

22 om «Mudring og disponering av masser og materialer i sjø og vassdrag». Alle tiltak i sjø og 

vassdrag, som omfattes av forurensingsloven eller forurensingsforskriften, trenger løyve fra 

forureiningsstyresmaktene. Løyve kan bli gitt etter søknad til Fylkesmannen. 

 

Foreliggende planer med relativt omfattende fysiske inngrep i nedre deler av Vikaelva i Strandvik, med 

forbygging av elvebanker og mudring av elveløpet, vil i all hovedsak skje på den strekningen som i dag 

allerede er påvirket av sjøvann ved flo sjø. Dette er derfor området som ikke benyttes til gyting og 

oppvekst av ungfisk av sjøaure.  

 

Planene vil imidlertid påvirke miljøet i elven på den nederste 50 m lange strekningen, der det i dag 

veksler mellom at det renner ferskvann ved fjære sjø og tidvis står sjøvann inn ved flo, til et miljø der det 

hele tiden vil være sjøvann. Grensen mellom vassdrag og sjø blir dermed mer markert, og vi, flyttes opp 

til oppom tiltaksområdet, omtrent 70 meter ovenfor utløpet til sjø.  

 

Det er verken verdifulle artsforkomster eller naturtyper i denne delen av elven som vil bli påvirket av 

dette tiltaket. Forbygninger langs elvebreddene bør ikke snevre inn elveløpet, og tiltak langs elven videre 

oppover må begrenses siden elvebunnen videre oppover har habitater som i dag er velegnet for sjøaure. 

Vikelva er forbygd langs mye av de nedre delene, og prosjektets fokus bør her være å i størst mulig 

grad bevare elven som den er. Tiltak mot tilførsler som dreper fisken bør ha fokus. 

 

Graving og flytting av masser med parkslirekne bør unngås og bare gjennomføres dersom direkte 

bekjempelse på vokseplassen er umulig å gjennomføre.  

 

Sedimentet i utløpet av Vikaelva er ikke forurenset av tungmetaller, PAH-stoffer eller PCB-stoffer, og 

bare i liten grad forurenset av TBT. Mudring vil derfor ikke aktivisere forurensete masser, og det vil 

derfor ikke være nødvendig med omfattende tiltak for å hindre spredning av miljøgifter ved 

gjennomføring av et slikt arbeid.  
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STRANDVIK BYGDEPARK 
 

I forbindelse med etablering av ny butikk og bensinstasjon i Strandvik sentrum, er det uner 

utarbeidelse en reguleringsplan for hele det sentrale området. Denne omfatter også skisse for Strandvik 

Bygdepark på området mellom butikken, veien og Vikaelva og ned til sjøen. For å bedre grunnlaget 

for butikken, ønsker en å åpne opp elveløpet slik at småbåter kan komme opp og legge til langs en 

planlagt kai langs elvens nedre deler. Dette medfører inngrep både i og langs elvens nedre deler (figur 

1). I tillegg vurderes det å fjerne forekomsten av den svartlistede parkslirekne langs østsiden av elven, 

og en ønsker vurdert behov og muligheter for tilrettelegging for sjøaure videre oppover i elven. 

 

 
 

Figur 1. Planskisse for Strandvik Bygdepark, med inntegnet tiltak som vurderes i Vikaelva: Mudring 

ytterst for å bedre atkomst for småbåter, forbygning på begge sider med etablering av småbåtkai lengs 

vestsiden, eventuell fjerning av parkslirekne langs hele østsiden av elven, og mulig terskling og 

tilrettelegging oppover elven for å bedre forholdene for sjøaure.  
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STRANDVIKVASSDRAGET 
 

 

Tiltaksområdet utgjør nederste del av Vikaelva. Dette vassdraget har et nedbørfelt på 9,2 km² og en 

midlere vannføring på 0,8 m³/s (NVE). Lavvannføringer som alminnelig lavvannføring og 5-persentil 

ligger på omtrent 60 l/s. Vassdraget har en sjøaurebestand, men vassdraget er verken omtalt i 

«lakseregisteret» eller offentlig fangststatistikk for anadrome vassdrag. Kalkingsplan for Fusa fra 1995 

viser at pH-verdiene den gangen var rundt 5,9 og 6,0 ved to tidspunkt, men det ble ikke gjort noen 

videre vurdering av status for fiskebestandene den gangen (Johnsen mfl. 1996). 

 

 

FISKEUNDERSØKELSE 8. MAI 2017 
 

Habitatforhold for laksefisk ble vurdert ved synfaring fra land. I hovedløpet fra nord ble elven synfart 

opp til Nyland, ca. 1,4 km fra sjøen. I tillegg ble hele sideløpet fra vest synfart, til vandringshinderet 

ca. 2,8 km fra sjøen. 

 

Forekomst av fisk ble undersøkt med elektrisk fiskeapparat på tre stasjoner (figur 2). Hver av 

stasjonene dekket 50 til 75 m², og inkluderte kulper og småstryk (figur 3). Hver stasjon ble overfisket 

én gang. Det var 13 °C og lav vannføring i elven på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 

169 µS/cm. 

 
 

HABITATFORHOLD OG VANDRINGSHINDRE 
 

Elven er tidevannspåvirket til veibroen i Strandvik sentrum. Nedenfor broen er det (på fjære sjø) et 

kort strykparti, og deretter en ca. 6 m bred kanal ut mot fjorden. Kanalen er 0,5 til 1 m dyp ved 

høyvann, men vider seg ut og grunner opp mot en sand/grusbanke i overgangen til fjorden. 

 

Fra broen og oppover er Vikaelva relativt flat, og preget av grunne kulper og stryk. Det er generelt 

brukbare til gode skjulmuligheter for ungfisk, men relativt få dype standplasser for gytefisk av laks og 

sjøørret. Det er ingen større gyteområder i nedre del av elven, men flekkvist brukbare gyteforhold i en 

del av kulpene. Bankene er forbygd langs store deler av elven, som flomsikring av jordbruksarealer, 

og dette har innsnevret elveløpet og forringet habitatforholdene for fisk sammenlignet med 

naturtilstanden. I tillegg er mye av kantvegetasjonen fjernet. 

 

Omtrent 600 m fra sjøen deler elven seg i to løp, der løpet fra nord er litt større enn det vestre løpet. 

Nordre løp har mye samme habitatforhold som samløpet, men noe grovere substrat. Anadrom fisk 

kunne opprinnelig vandre minst en kilometer opp i nordre løp, men stanses i dag av en demning 

knappe 400 m opp i elven. 

 

Vestre løp er flatt og sakteflytende nederst, og blir gradvis brattere opp mot en liten foss ca. 670 m opp 

i elven. Det er gode gyteforhold for fisk flere steder, og brukbare til gode oppvekstforhold. Fossen er 

sannsynligvis passerbar på gunstige vannføringer, og det er teoretisk mulig for laks og sjøørret å 

vandre 2,2 km opp i dette løpet. I øvre del er dette løpet kun en liten bekk, men ved synfaringen ble 

det observert ungfisk av ørret hele veien opp til vandringshinderet. 
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Figur 2. Kart over Vikaelva, med nummererte el-fiskestasjoner. Vandringshinderet i vestre og 

nordre løp er markert med røde streker. 

 

UNGFISK I VIKELVA 8. MAI 2017 
 

Ifølge flere lokale beboere skal det ha skjedd et utslipp av husdyrmøkk til Vikaelva via et rør mellom 

el-fiskestasjon 2 og 3, en knapp uke før vår synfaring i elven. Elven skal ha blitt sterkt brunfarget, og 

død fisk ble observert i forbindelse med dette. Lignende utslipp skal også ha forekommet tidligere år.  

 

På stasjon 1, nederst mot sjøen, ble det kun fanget to ørret på 14,9 og 15,5 cm. Den minste av disse var 

i ferd med å smoltifisere, og den største var en brunørret. I tillegg ble det fanget en ål på ca. 12 cm. 

 

På stasjon 2, 100-150 m nedstrøms utslippspunktet for husdyrmøkk, ble det fanget én ål på ca. 50 cm. 

Andre fiskearter ble ikke observert. 

 

På stasjon 3, like oppstrøms utslippspunktet for husdyrmøkk, ble det fanget én laksesmolt på 15,2 cm 

og 23 ørret på 7,0 til 19,6 cm (figur 3 og 4). Lengdefordelingen tilsier at det var minst fire ulike 

årsklasser av ørret i fangsten, noe som tyder på årviss rekruttering. Ingen av disse ørretene så ut til å 

skulle smoltifisere denne våren, noe som tyder på at en betydelig andel av ørretene i elven er stasjonær 

elvefisk. I tillegg ble det fanget én ål på ca. 40 cm. 
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Stasjon 1 

 

Stasjon 2 
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Figur 4. Lengdefordeling for ørret og laks fanget på el-fiskestasjon 3 i Vikaelva 8. mai 2017. 

Stasjonen dekket en grunn kulp og litt stryk, og overfisket areal var på 75 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Stasjoner for el-fiske i Vikaelva 

8. mai 2017. 
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Utløpet av Vikaelva 

 

Vikaelva ved kirken 

 
 Fangst på stasjon 3 

 

 

 

DAGENS SITUASJON FOR FISK I VIKAELVA 
 

Det er generelt gode habitatforhold for laksefisk i Vikaelva, og for sjøørret er produksjonspotensialet 

per arealenhet relativt høyt. Funn av en laksesmolt viser at laks også kan gyte i elven, men dette 

forekommer sannsynligvis ikke hvert år. Det er dermed ikke snakk om en egen laksebestand, men 

sporadisk rekruttering av denne arten. Bestandssituasjonen for sjøørret er vanskelig å vurdere på grunn 

av fiskedød i forbindelse med det nylige gjødselutslippet, men elvens beskaffenhet tilsier at årlig 

sjøørret-gyting er sannsynlig, og at elven bidrar med et betydelig antall sjøørretsmolt til en meta-

populasjon av sjøørret i vassdragene rundt Bjørnafjorden. 

 

Rundt 12 % av nedbørfeltet til Vikaelva er dyrket mark (http://nevina.nve.no/), og mye av 

jordbruksarealet ligger tett på elven, uten en buffersone av vegetasjon. Overgjødsling kan være et 

problem for vannlevende organismer i slike elver, spesielt i forbindelse med akutte utslipp. Utslipp av 

møkk skal ha forekommet flere ganger i Vikaelva de siste få årene, og dette vurderes å være den 

største trusselen mot fisk i elven per i dag. Resultatene av el-fisket tyder på at det nylige utslippet 

drepte så godt som all fisk nedstrøms utslippspunktet. I tillegg er det verdt å merke seg at store deler 

av elvens banker er flomsikret med mur eller voll, noe som høyst sannsynlig har redusert 

habitatkvalitet og tilgjengelig gyteareal sammenlignet med naturtilstanden. I tillegg er 

kantvegetasjonen (busker og trær) langs elven fjernet mange steder, noe som reduserer skjulforekomst 

og tilførsel av byttedyr som insekter. 

Figur 5. Vikaelva sett nedover (oppe til 

venstre) og oppover (oppe til høyre) fra 

nederste bro, og en laks (blank) og en ørret 

(brun) fanget på el-fiskestasjon 3. 

http://nevina.nve.no/
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PLANLAGT SMÅBÅTHAVN OG BEHOV FOR TILTAK 
 

Småbåthavnen er planlagt etablert nedenfor flomålet, altså i et område som utgjør nedre del av 

Vikaelva ved lavvann, men er dekket av saltvann ved høyvann. Ungfisk av ørret og laks kan vandre 

inn og ut av denne sonen med tidevannet, men har permanent ferskvannsdekkede områder av elven 

som sitt viktigste leveområde. Mudring og etablering av en kai vil således ikke gripe inn i viktige 

arealer for ungfisk. Smolt og gytefisk må svømme forbi den planlagte kaien på vei inn og ut av elven, 

og kan potensielt bli forstyrret av motordur og båter i bevegelse. Direkte skader som følge av fysisk 

kontakt med propeller er svært usannsynlig, men forsinket inn-/utvandring vil trolig kunne forekomme 

dersom fisken i perioder blir skremt av båtene. Det er mange eksempler på småbåthavner tett på eller i 

selve utløpet av fiskerike anadrome vassdrag i Norge, og eventuelle negative virkninger av slike 

havner må derfor antas å være svært begrensede. I noen tilfeller kan det tenkes at forsinket 

smoltutvandring kan medføre økt predasjon fra fugl og andre fiskearter, men om dette blir tilfelle i 

Vikaelva vurderes det som sannsynlig at effekten blir svært liten.  

 

Ettersom det vurderes som usannsynlig at tiltaket vil ha nevneverdige negative konsekvenser for fisk i 

Vikaelva, foreslår vi i denne sammenheng ingen avbøtende tiltak. Elven er i utgangspunktet godt egnet 

for sjøørret, og eventuelle fiskefremmende tiltak bør fokusere på å forhindre påvirkning fra 

landbruket.  

 

Dersom det skal gjøres endringer av elvebreddene oppstrøms veibroen i forbindelse med etablering av 

parkområde, bør man i størst mulig grad unngå innsnevring eller innmuring av elveløpet. Det er i dag 

gode habitatforhold i dette området, og prosjektets fokus bør her være å i størst mulig grad bevare 

elven som den er. 
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SEDIMENTKVALITET I UTLØPET  
 

Foreliggende planer fordrer betydelig mudring og sikring mot videre sedimentering i et betydelig område 

langs elvebankene i elveosen. Langs Vikelvas utløp mot naustområdet langs fjorden mot vest, har det 

tidligere vært lagt opp en mur utover i sjøen (figur 6), og denne planlegges eventuelt istandsatt.  

 

11. mai 2017 ble det samlet inn sedimentprøver fra aktuelt mudringsområde på tre steder, og disse ble 

samlet til en innledende prøve for analyse av eventuelle miljøgifter. Miljødirektoratet sine veiledere for 

håndtering av forurensede sedimenter (TA1979/2004 og TA 2855/2011) skisserer både krav til hva 

som skal gjøres av undersøkelser i forbindelse med mudring av sedimenter, og også når og om det må 

settes i verk tiltak for å hindre aktivisering og spredning av miljøgifter ved håndtering av forurensete 

sedimenter.  

 

 
 

Figur 6. I utløpet av Vikaelva er det grunt, og ved fjære sjø er det store områder som er tørrlagt. Foto: 

Linn Eilertsen 11. mai 2017. 

 

 

RESULTAT 
 

Sedimentet ved utløpet av Vikaelva hadde lave konsentrasjoner av samtlige undersøkte tungmetall, 

tilsvarende beste tilstandsklasse, I = «bakgrunn» (tabell 1). For PAH-stoffene (polyaromatiske 

hydrokarboner) ble det også påvist lave konsentrasjoner av alle de 16 undersøkte forbindelsene i 

sedimentet, og alle stoffene og også summen av de 16 havner innenfor tilstandsklasse I = «bakgrunn» 

(tabell 1). Innholdet av PCB (polyklorerte bifenyler) var under deteksjonsgrensen for alle de syv 

forbindelsene, og også summen av de syv var tilsvarende tilstandsklasse I = «bakgrunn». Bare 

innholdet av TBT (tributyltinn) var noe forhøyet men innen tilstandsklasse II = «god». 
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Tabell 1. Miljøgifter i en blandeprøve frå tre sedimentprøver tatt på fjære sjå i utløpet av Vikaelva 10. 

mai 2017. Miljødirektoratet sin veileder TA-2229/2007 er benyttet for klasseinndeling av resultat etter 

denne skala:  

 

I = bakgrunnsnivå II = god III = moderat IV = dårlig V =svært dårlig 

 

 

Stoff / miljøgift Enhet Utløp Vikaelva 

Arsen mg/kg  1,3 

Kobber (Cu) mg/kg  3,3 

Sink (Zn) mg/kg  21 

Bly (Pb) mg/kg  4,1 

Krom (Cr) mg/kg  5,3 

Nikkel (Ni) mg/kg  4,7 

Kadmium (Cd) mg/kg  0,015 

Kvikksølv (Hg) mg/kg  0,003 

Naftalen µg/kg  0,51 

Acenaftylen µg/kg  0,10 

Acenaften  µg/kg  0,22 

Fluoren  µg/kg  0,66 

Fenantren  µg/kg  3,24 

Antracen µg/kg  0,48 

Fluoranten µg/kg  4,67 

Pyren µg/kg  3,66 

Benzo(a)antracen µg/kg  0,86 

Chrysen µg/kg  1,58 

Benzo(b)fluoranten µg/kg  1,68 

Benzo(k)fluoranten µg/kg  0,40 

Benzo(a)pyren µg/kg  0,46 

Indeno(123cd)pyren* µg/kg  0,56 

Dibenzo(ah)antracen µg/kg  <0,1 

Benzo(ghi)perylen* µg/kg  1,05 

∑PAH 16 EPA µg/kg  20,1 

PCB # 28 µg/kg  <0,1 

PCB # 52 µg/kg  <0,1 

PCB # 101 µg/kg  <0,1 

PCB # 118 µg/kg  <0,1 

PCB # 138 µg/kg  <0,1 

PCB # 153 µg/kg  <0,1 

PCB # 180 µg/kg  <0,1 

∑ PCB  µg/kg  <1 

TOC % TS  0,26 

Tørrstoff %  74    

TBT µg/kg  2,7 
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MUDRING ER SØKNADSPLIKTIG TILTAK 
 

Mudring og disponering av masser i sjø og vassdrag, er regulert av forurensings-forskriftens kapittel 

22 om «Mudring og disponering av masser og materialer i sjø og vassdrag». Alle tiltak i sjø og 

vassdrag, som omfattes av forurensingsloven eller forurensingsforskriften, trenger løyve fra 

forureiningsstyresmaktene. Løyve kan bli gitt etter søknad til Fylkesmannen. 

 

I dette tilfellet ved munningen av Vikaelva, er de aktuelle massene tilnærmet rene med tilstandsklasse 

I for alle stoff utenom TBT, som hadde tilstandsklass II. Dette medfører at håndtering av disse 

massene ikke resulterer i aktivisering og fare for spredning av miljøgifter til de omkringliggende 

omgivelser. Det vil derfor ikke være behov for avbøtende tiltak for å hindre slik spredning. 

 

Mudring bør imidlertid avgrenses til tidsrom på året da sjøauren i Vikaelva enten vandrer ut i sjøen 

som smolt, eller voksen sjøaure vandrer opp i elven for å gyte. Dette gjelder da for smoltutvandringen 

i mai og oppvandring av voksenfisk til vassdraget på ettersommeren. Tiltak i elvemunningen kan med 

fordel gjennomføres i på høsten fra oktober eller på vinteren fra til og med april.  
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PARKSLIREKNE 
 

Arealene inntil elva består av fulldyrka jord og plen og det er store forekomster av den svartelista arten 

parkslirekne (status SE; høy risiko jf. Gederaas mfl. 2012) i overgangen mellom elv og land på 

østsiden av Vikelva, særlig nedenfor veien og ned mot utløp til sjøen (figur 7). Parkslirekne (Fallopia 

japonica) er en flerårig, særkjønnet plante i slireknefamilien Polygonaceae. Den har vegetativ 

spredning - det vil si at skudd vokser opp fra stengler og rotsystem. Stenglene visner om høsten. Den 

trives på fuktig og næringsrik jord og finnes i forvillet tilstand ofte ved veikanter, skrotemark, i 

løvskog og ved vann- og elvebredder. Arten blomstrer i september-oktober, og blomstene er hvite og 

sitter i forgreinede klaser. Røttene graver seg opptil 20 meter ned i bakken, noe som utgjør en 

konkurransefordel i forhold til andre arter. Veksten er rask, opptil 8 cm per dag under gode forhold.  

 

  
 

Figur 7. Nye skudd av parkslirekne på østsiden av Vikaelva. Foto: Linn Eilertsen 11. mai 2017. 

 

Artens naturlige spredningsform i Norge er vegetativ, ettersom frøsetting trolig er sjelden så langt 

nord. I tillegg kan biter av jordstengler som ender opp i hageavfall og jordmasser, bli forflyttet til nye 

områder. Vanlig spredningsmåte er dumping av hageavfall. Siden kan bestanden spres med for 

eksempel kantklippemaskin. 

 

 

MULIGE TILTAK 
 

Det bør gjennomføres tiltak for å hindre videre spredning av parkslirekne. Flere metoder kan være 

aktuelle for å hindre videre spredning. Brenning kan være et godt tiltak på små forekomster, mens for 

større forekomster vil en kombinasjon av oppgraving, nedkapping og sprøyting være aktuelt. Graving 

og flytting av masser med parkslirekne bør unngås og bare gjennomføres dersom direkte bekjempelse 

på vokseplassen er umulig.  
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SAMLET VURDERING  
 

 

Foreliggende planer med relativt omfattende fysiske inngrep i nedre deler av Vikaelva i Strandvik, med 

forbygging av elvebanker og mudring av elveløpet, vil i all hovedsak skje på den strekningen som i dag 

allerede er påvirket av sjøvann ved flo sjø. Dette er derfor området som ikke benyttes til gyting og 

oppvekst av ungfisk av sjøaure.  

 

Planene vil imidlertid påvirke miljøet i elven på den nederste 50 m lange strekningen, der det i dag 

veksler mellom at det renner ferskvann ved fjære sjø og tidvis står sjøvann inn ved flo, til et miljø der det 

hele tiden vil være sjøvann. Grensen mellom vassdrag og sjø blir dermed mer markert, og vi, flyttes opp 

til oppom tiltaksområdet, omtrent 70 meter ovenfor utløpet til sjø.  

 

Det er verken verdifulle artsforkomster eller naturtyper i denne delen av elven som vil bli påvirket av 

dette tiltaket. Forbygninger langs elvebreddene bør ikke snevre inn elveløpet, og tiltak langs elven videre 

oppover må begrenses siden elvebunnen videre oppover har habitater som i dag er velegnet for sjøaure. 

Vikelva er forbygd langs mye av de nedre delene, og prosjektets fokus bør her være å i størst mulig 

grad bevare elven som den er. Tiltak mot tilførsler som dreper fisken bør ha fokus. 

 

Graving og flytting av masser med den svartelista arten parkslirekne bør unngås og bare gjennomføres 

dersom direkte bekjempelse på vokseplassen er umulig.  

 

Sedimentet i utløpet av Vikaelva er ikke forurenset av tungmetaller, PAH-stoffer eller PCB-stoffer, og 

bare i liten grad forurenset av TBT. Mudring vil derfor ikke aktivisere forurensete masser, og det vil 

derfor ikke være nødvendig med omfattende tiltak for å hindre spredning av miljøgifter ved 

gjennomføring av et slikt arbeid.  
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