
Nei til ny skipsled i Oslofjorden. 1 

 2 

Oslofjordens naturmangfold er truet. 3 
 4 

Forslaget om ny skipsled står i sterk kontrast til behovene og målene i helhetlig tiltaksplan for 5 
en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv slik målene er vedtatt. Viken SV mener formålet 6 
om en tilgjengelig fjord i økologisk balanse må opprettholdes. Det gjør den ikke med dagens 7 
forslag til ny led for skipstrafikken. Det vil kunne ødelegge et av områdene med størst 8 
naturverdier og betydning som friluftsområde i Oslofjorden. 9 

En ny skipsled kan føre til betydeligforslage negative konsekvenser med bl.a. endrede 10 
strømforhold og dårligere vannkvalitet, og en fare for spredning av forurenset bunnfall i 11 
anleggsperioden. Vi vil få økt spredning av ballastvann i nye områder av Oslofjorden, og 12 
dermed også spredning av stiIlehavsøsters og andre arter som vi ikke ønsker i norske 13 
farvann. Det er i tillegg ikke tatt høyde for den negative påvirkningen økt trafikk og 14 
bølgebelastning vil ha for livet i fjæra og for strandsonen. Strandsonen blir dårligere 15 
tilgjengelig for allmennheten og de som bruker området i dag. Skipsleden som er foreslått er 16 
et viktig rekreasjonsområde for mange som bor i Viken. Forslaget om ny skipsled vest av 17 
Håøya vil derfor forringe bruken av et viktig rekreasjonsområde for allmennheten i området. 18 

Viken SV er bekymret for støybelastningen og den påvirkningen den har for beboere og 19 
fauna i området. Det er i dag forbud mot ferdsel på land og sjø i fredningsområdet. Disse 20 
områdene vil påvirkes av økt kommersiell trafikk året rundt. Naturmiljøet og det biologiske 21 
mangfold vil bli berørt på en uforsvarlig måte. Både det marine liv og faunaen på land blir 22 
skadet. En skipsled ved fuglefredningsområder og midt i hekkeplassen for flere fuglearter er 23 
uakseptabelt. Det nylig avsatte fredningsområdet for hummer vil også bli berørt av det nye 24 
forslaget. Vi plikter å ta vare på våre bestander og truede arter. 25 

Det foreslåtte området for en ny skipsled er per i dag ikke merket tilstrekkelig med hensyn til 26 
fyr og lykter, slik en kommersiell led krever. En ny skipsled vil derfor medføre nye inngrep i 27 
naturområder for å sikre leden. Oslofjordens overlevelsesevne er allerede sterkt truet og vil 28 
derfor måtte bli ytterligere svekket.  29 

Oslofjordens framtid som rekreasjonsområde og en bærekraftig biotop hvor hensynet til natur 30 
og biologisk mangfold står høyest, må veie tungt i reguleringsplaner. Kortsiktige 31 
kommersielle løsninger som innebærer irreversible naturinngrep kan ikke trumfe hensynet til 32 
Oslofjordens egen evne til å overleve som en bærekraftig fjord.  33 

Viken SV sier nei til ny skipsled, og krever at prosessen for arbeidet med å opprette en 34 
ny led gjennom Vestfjorden stoppes. 35 
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