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INNLEDNING.
I forbindelse med kommunale og private planer for Heimdal industriområde inkl. tilstøtende inn og
utmarksområder er det foretatt en forundersøkelse av Haslebekken. Det er satt fokus på sjøørretens bruk
av bekken som habitat for yngel og gyteområde for voksen fisk. Bekken har tidligere har fungert som åpen
kloakk og har også hatt avrenning fra fyllplasser. Vassdraget har sin opprinnelse i et jordbruksområde
nordvest for Sommerro boligområde og renner ut innerst i Mefjorden. I dag er ca. 3,2 km. av bekkens
nordre del lagt i rør. Pr. dato begynner den sjøørretførende delen av vassdraget som åpen bekk i et
jordbruksområde ca.1,5 km fra utløpet som munner ut innerst i fjorden. Ca. 1,2 km av bekkens nedre del
renner gjennom et industriområde og forbi Kastet gjenvinningsstasjons østre del, som tidligere var en åpen
fyllplass.
Bekken fremstår i dag som et heller lite estetisk vassdrag omkranset av jordbruk, boligområde og industri.
Det er også delvisse oversvømmelsesproblemer ved kulverten under Gjekstadveien ved flom. Det vil være
vil være viktig å finne bekkens øvre saltvannspunkt ved springflo i den videre planleggingen for området.
Sett i forhold til vassdragets historie som åpen kloakk og med tanke på forurensing fra industri og
fyllplasser, er det også tatt ut sedimentprøver fra 3 stasjoner i bekkens nedre del. Vannprøver og
bunndyrsanalyse er hentet fra Fylkesmannens kontor. De 2 siste vannprøvene er hentet den 16.11.17 ved
normal vannstand og den 23.11.17 ved flom av Sffal og analysert ved Vestfoldlab. Disse er vedlagt sammen
med analyseresultatene fra sedimentprøvene. Det er også lagt ved analyseresultater fra sedimentprøver
tatt ut ved Storholmen øst i forbindelse med mudringssøknad i 2017. Det kan være av interesse å
sammenlikne disse, for å få et bedre bilde av fjordens tilstand i de indre områdene. Det er videre overfisket
to strekk i bekken med elektrisk fiskeapparat den 15.11.17. Formålet med prosjektet var å se på
mulighetene ved en eventuell tilpassing og forskjønning av friluftsarealene i de nedre deler av området,
hvor man har både industri og boliger. Den åpne delen av bekken ville da danne et sentrum gjennom
arealet og tilføre området et viktig element som allment friluftsområde.
Sandefjord den 10.10.2017
,
Tore Guthu

………………………………

EL.FISKE HASLEBEKKEN 15.11.17
Sffal har el.fisket en gang på strekket fra rekkehus nr. 2 – ca. 25 meter syd for kulverten / røret ved øverste rekkehus
og opp til innløp i bekken. Strekket er ca. 180 - 200 meter langt ( se kart ). Videre er det fisket ca. 50 meter
oppstrøms brua fra Bekkestien. Hensikten med elfisket var å finne ut om det var fisk i bekken. Det kan derfor ikke
beregnes tetthet av fisk etter Bohlins metode, der 3 overfiskinger ligger til grunn for beregningene. Tettheten er
derfor trolig høyere enn kun ved en overfisking. Vi vil fra neste år opprette 2 prøvestasjoner for beregning av
bestandstetthet etter veileder i vannforskriften.
Det ble totalt registrert 155 yngel i ulike aldersgrupper på et samlet areal på ca. 300 m², dvs en yngeltetthet på rundt
50 fisk pr. 100m², noe som må betraktes som bra. Sett i forhold til fisket kvantum og fiskens kvalitet, er vi positivt
overasket over resultatet. Både vedrørende antall fisk og kvaliteten på fisken. Kvaliteten på fisken tilsier også at
mattilgangen må være god. Resultatene fra bunndyrsprøvene tilsier imidlertid at fisken har en svært begrenset
meny. Dette kan selvfølgelig ha med hvor bunndyrsprøvene er tatt ut å gjøre. Disse er tatt ut ved samme stasjon /
område som fylkesmannen tar ut vannprøvene – altså rett oppstrøms brua over Gjekstadveien, som da ligger lenger
ned enn der vi el.fisket. Bekken har her en helt annen sammensetning i bunnsubstratet og kantsonene, enn lenger
opp. Det er derfor viktig at man også får opprettet en prøvestasjon til, for uttak av bunndyrsprøver noe høyere opp i
bekken. Ref. kommentar Bunndyrsprøver.
Det er mye flyndre i bekken uten vi har telt antall. Vi har heller ikke sortert arter, men regner med det mesteparten
er Skrubbe, da den gjerne vandrer opp i kystnære bekker (katadrom). Nedenfor brua over Gjekstadveien er det også
mye flyndre av litt større karakter enn ovenfor brua over Gjekstadveien.
Det gjøres oppmerksom på at dette fisket ble gjort svært forsiktig og overfladisk. Dette for å unngå eventuelle skader
og unødige forstyrrelser på eventuell gytefisk. Det er derfor heller ikke ført noen data med fisk som miljøindikator.
Gyteområdene i de øvre deler av bekken består i vesentlig grad finsubstrater. Det mangler gytegrus av tilfred stillende størrelse og større stein som strømbrytere. Det er dårlig med skjul for fisken.

Resultat Sjøørret.

0+
1+
2+
Gytefisk
Smolt

53stk.
73stk.
29stk.
11stk. ( 1 hunn + 10 hanner )
1 stk.

God kondisjon
God kondisjon
God kondisjon
Lengde 30 – 47 cm
Bekkestien nord

1 stk. blank sjøørret på ca. 27cm ble fisket på 50meters strekket ved Bekkestien. De resterende fiskene ble fisket
på det øvre strekket – nord for brua ved Gjekstadveien.
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Kart – Elfiske strekk 1.

EL-Fiske strekk Nord for broen over bekken på Gjekstadveien. Strekklengde ca. 180 meter. Fra rekkehus nr. 3 til
bekkeløp fra kummen.
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Kart El.fiske strekk 2.

Elfiske strekk ved Bekkestien. Ca 50 meter strekklengde Nord for brua.
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Bunndyr
Sffal har ikke tatt ut egne bunndyrsprøver. Beregningen og klassifiseringen er basert på Fylkesmannens data. De
stammer fra høsten 2016. Så vidt vi vet er det ikke tatt ut bunndyrsprøver tidligere fra bekken. Det kan være aktuelt
å etablere en stasjon for bunndyrsprøver noe høyere opp i bekken hvor bunnsedimenter og kantvegetasjon har en
annen sammensetting en området prøvene er tatt ut i dag.
Data fra Fylkesmannens kontor viser at Haslebekken er i en svært dårlig økologisk tilstand, basert på
bunndyrsanalysene. Hovedtyngden av arter fra bunndyrsprøvene er begrenset til Fjærmygg (Diptera), Gråsugger
(Isopoda ) og Fåbørstemarker ( Oligocheatae ). Av døgnfluer er det kun registrert noen få Baetis Rhodani. Det samme
gjelder vårfluer (Trichoptera). Resultatene viser et indextall på 4,27 hvilket er Svært Dårlig på ASPT skalaen. EPT
Indeks er ikke ført pga. 0 funn av steinfluer. Ref. Fylkesmannen.
Det kan imidlertid fastslåes at arter som normalt ville dominere i bekker med god eller bedre økologisk tilstand som døgn, stein og vårfluer og andre rentvannsarter, er mer eller mindre fraværende i vassdraget. I flg. data fra
fylkesmannen dominerer arter som har høy toleranse ovenfor forhøyde nivåer av næringssalter. De vannkjemiske
undersøkelsene viser også at konsentrasjonen av næringssalter i bekken er høye og indikerer en dårlig tilstand mht.
eutrofiering / organisk belastning. Bekken har imidlertid høy pH - 6,5 til 7,6.

Orden

Familie

Slekt

Art

Antall

Oligocheatae
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptera
Arhynchobdellida
Pulmonata
Isopoda
SUM INDIVIDER
SUM ARTER
EPD ikke ført

30
Chironomidae
50
Simuliidae
10
Tipulidae
6
Limoniidae
1
Pediciidae
5
Baetidae
Baetis
Rhodani
7
Baetidae
Baetis sp.
2
Polycentropodidae Piecentrocnemia Conspersa 1
Rhyacophilidae
Rhyacophila
Fasiata
6
Limnephilidae
Potamophylax sp.
3
Erpobdelliae
1
Physidae
4
Asellidae
Asellus
Aquaticus 43
169
13

ASPT

Forsuring
1

1
2
5
5

4
7
7
7
3
3
3
4,27

1
1
0
0
0

1.0

BUNNDYRSFAUNA ELV /BEKK – ASPT / ØKOLOGISK TILSTANDSKLASSER
NATURTILSTAND SVÆRT GOD
ASPT / 6,9
› 6,8
Haslebekken

Side 7.

GOD
6,8 – 6,0

MODERAT
6,0 – 5,2

DÅRLIG
5,2 – 4,4

SVÆRT DÅRLIG
‹ 4,4
4,27

ANALYSEVURDERING VANNPRØVER.
Analysene viser at Haslebekken er vesentlig påvirket av næringsstoffer og avføring fra mennesker og / eller husdyr.
Analysetallene fra prøver tatt ved normalvannstand og flom, viser også at konsentrasjonen av Termotolerante
koliforme bakterier var vesentlig høyere på normal vannstand enn ved flom. Ref. analyseresultater. Den informasjon
som er mottatt fra kommunen tidligere tilsier at man får innblanding av kloakk i overvannsløpet ved flom. Siden man
da også får et såpass høyt måletall for termotolerante kolibakterier og intestinale enterokokker ved normal
vannstand, tyder det på at man også har vesentlige lekkasjer i avløpssystemet. E.coli i miljøet medfører normalt
ingen trussel mot sykdom og vokser heller ikke i vannmiljøene. Det er imidlertid ikke ønskelig å ha et høyt stabilt
tilsig av bakteriegruppen i vassdraget, hvilket ser ut til å være tilfelle i Haslebekken.
Det er videre et høyt forholdstall mellom ammonium og totalnitrogen, hvilket indikerer at det foregår en nitrifikasjon
i vassdraget. Dette tilsier imidlertid at oksygeninnholdet i vannet bør være god. Man har heller ikke registrert akutt
fiskedød som følge av oksygensvikt i vassdraget.
Fosforkonsentrasjon er svært høy i bekken og indikerer en svært dårlig tilstand i henhold til eutrofiering / organisk
belastning. Målinger gjort v/ Fylkesmannen varierer en del fra gang til gang. Dette vil for så vidt være normalt og vi
har heller ikke gått inn og sett på årsaker til variasjonene. Nedbørsmengde sett i forhold til overgjødslingsdatoer av
jordbruksarealer kan påvirke konsentrasjonen av næringsstoffer i måleresultatene. Siden vi mistenker vesentlig
lekkasjer fra kloakknettet, vil man også kunne få tilsig av næringssalter fra privathusholdningene. Det er imidlertid
verdt å merke seg at gjennomsnittet i 2016 er høyere enn 2017. Dette kan indikere en mulig svak nedgang av
tilførselen. Snittmålet for fosfor lå i 2016 på 130 µg /l, mens det i 2017 lå på 105 µg/l. I våre analyser fra 16/11.2017
og 23/11.2017 i forbindelse med denne forundersøkelsen, ligger totalfosfor på 75 µg/l (normalvannstand ) og på 70
µg /l ( flom ). Dette er også lavere enn snittet for 2017 fra Fylkesmannen, hvor siste målingsdato var 04.10.2017. (4
målinger pr. år).
Nitrogenkonsentrasjonene er også meget høyt og gir et gjennomsnitt på 3918 µg/l i 2016. Gjennomsnitt for 2017 er
4475 µg/l. Våre målinger ligger på 3400 µg/l ved normalvannstand og 2400 µg/l ved flom. I veilederen for
klassifisering av miljøtilstand i vann 2013 er vassdragene delt inn i nummererte elvetyper og klimaregioner. Det er
her brukt elvetype 9 i forhold til kalsiuminnhold i bekken og klimaregion Lavland ‹200 moh. Det er videre brukt
gjennomsnittstall fra Fylkesmannen fra 2017 for Fosfor og Nitrogen. Bekkens vannkjemiske tilstand er svært dårlig.
Bekkens PH ( surhetsgrad ) er imidlertid meget god og ligger på samme nivå som de fleste vassdragene i Sandefjord
kommune. Forsuringsindeksen er også meget god – 1,0 upåvirket. Årsaken til den gode pH i de fleste kystnære
bekker i Vestfold er at de renner gjennom et område som tidligere var gammel sjøbunn.

Referanseverdier og klassegrenser for Total Fosfor og Nitrogen i elver. Her satt opp mot Haslebekken.

Elvetype
7, 9
9
7, 9
9
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Region
Lavland
Haslebekken
Lavland
Haslebekken

Ref.Verdi
Svært God
Fosfor 9
1 - 15
Analyseresult.
Nitrogen 275
1 - 425
Analyseresult.

God
15 - 25

Moderat
25 - 38

Dårlig
38 - 65

425 - 675

675 - 950

950 - 1425

Svært Dårlig
› 65
105
› 1425
4475

ANALYSERESULTATER VANN – Normal vannstand

ANALYSERESULTATER VANN – FLOM

ANALYSEVURDERING SEDIMENTPRØVER.
Det er tatt ut sedimentprøver fra 3 stasjoner i bekken. Prøvestasjonene er markert med lilla prikk på kartet og er
nummerert med 3,4 og 5. Nummer 3 er øverste stasjon og ligger på samme området som prøvestasjonen til Fmv og
er markert med grønn prikk. Det er videre lagt ved analyseresultater fra prøveuttak ved Storholmen i forbindelse
med mudringssøknad. Dette for å kunne sammenligne analysene fra selve bekkeløpet med analyser tatt ut litt lenger
ut i fjorden. Storholmen ligger ca. 1700 meter fra utløpet av Haslebekken, men innenfor gruntvannsområdene med
bløtbunnfauna og ålegrassamfunn, i hva vi kaller indre fjordområde. Det kan også være interessant å sammenligne
prøvene fra Storholmen med sedimentprøver fra den etablerte prøvestasjonen på vestsiden av fjorden. Denne
stasjonen ligger i rett linje rett vest for Storholmen i Ormestadvika ref. Fmv. Fjorden er her dypere enn på østsiden.
Sedimentprøvene fra bekken ble levert til Vestfold Lab og ALS analyserte prøvene for parametere vist i tabellen
under. For fullstendig analyseoversikt henvises til analyserapporten fra ALS som er vedlagt. Miljøgiftene i sediment
er klassifisert etter veileder M-608/2016 eller TA-1467/1997 utgitt av Miljødirektoratet.
Oversikt over stoffer som blir analysert av Vestfoldlab /ALS i forbindelse med Haslebekkprosjektet.
Analysepakke

Stasjon

Arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr),kobber (CU), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn)

Alle

Totalt organisk karbon (TOC)

Alle

Polysykliske aromatiske hydrokarboner – PAH16

Alle

Polyklorerte bifenyler – PCB7

Alle

Plantevernmidler (blant annet DDT og Lindan)

Alle

Bromerte flammehemmere - PBDE

Stasjon 5

PFOS og PFOA

Stasjon 5

Organisk innhold
Organisk innhold på samtlige tre stasjoner lå i tilstandsklasse I (TA-1467/1997).
Metaller
Det ble registrert forhøyde nivåer av kadmium på den ytterste stasjonen (Stasjon 5) og på stasjon 4 tilsvarende
tilstandsklasse II (God) (M-608). På den øverste stasjonene var nivåene av kadmium i tilstandsklasse I.
Nivåene av kvikksølv var noe høyere på stasjon 4 tilsvarende tilstandsklasse II (God), mens nivåene på e to andre
stasjonene tilsvarer tilstandsklasse I.
Nivåene av nikkel lå i tilstandsklass II på stasjon 5 (M-608).
Nivåene av de andre metaller ligger i tilstandsklasse I (Ubetydelig – lite forurenset) (Veileder TA-1467/1997).
Polysykliske aromatiske hydrokarboner – PAH
De høyeste nivåene av PAH-forbindelser ble registrert på den øverste stasjonene (stasjon 3), mens de klart laveste
ble registrert på stasjon 5 lengst ned i elva.
Antracen ligger i tilstandsklasse III (M-608).
Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen ligger i tilstandsklasse II.
De andre PAHene på stasjon 3 ligger i tilstandsklasse I. Alle PAHene på stasjon 4 og stasjon 5 ligger i tilstandsklasse I
bortsett fra for fluroanten på stasjon 4 som ligger i tilstandsklasse II.
Sum PAH-16 lå på stasjon 3 i tilstandsklasse II etter veileder 1467/1997.
Polyklorerte bifenyler (PCB), plantevernmidler (DDT, etc), bromerte flammehemmere og PFOS
Det ble ikke påvist PCB og plantevernmidler som DDT og Lindan over deteksjonsgrensen i noen av prøvene.
Bromerte flammehemmere (PBDE) og PFOS ble kun analysert i sedimentene fra stasjon 5 (nederste stasjon) og det
ble ikke påvist nivåer over deteksjonsgrensen på stasjon.

SFFAL Prøvestasjon sedimenter
Fylkesmannen prøvestasjon, vann og bunndyr
SFFAL Prøvestasjon vann

Sluttkommentar.
Haslebekken har potensiale til å bli en langt bedre gytebekk for sjøørret en det den er i dag. Det er kun den
delen av bekken som ligger nord for brua ved Gjekstadbakken som pr. dato er gyteområde. Denne delen av
bekken kan utvikles med det formål å skape et bedre habitat for både yngel, gytefisk og bunndyr. Her bør
det legges ut gytegrus og større stein. Strekket slik den fremstår pr. dato har det også minimalt med skjul
for yngelen og man bør se på noen enkle løsninger for å skape bedre skjulesteder. Nevnte habitat forbedringer er den enkleste delen i en plan for å gjøre bekken mer attraktiv for fisken. En opprydding og
supplering av vekster i kantsonene langs gyteområdet bør vurderes. Vår mening er at den nedre delen
langs rekkehusene bør planlegges i symbiose med huseierne, slik at bekkekanten både gir ly for fisken og
fremstår parkmessig for huseierne. Kostnadene for dette vil kunne dekkes av tilskudd og egeninnsats /
dugnad. Sffal kan legge frem en totalplan for dette strekket vedrørende habitatforbedrende tiltak og en
kostnadsberegning, dersom det er ønskelig fra kommunen.
De siste 25metrene før bekken renner under veien har en lavere oppkant / bekkekant enn resten av
bekken nordover. Det er her det ofte oppstår problemer under flom og vannet siver inn på
gårdsplassområdet. Vi vet at kommunen har erfaringer med problemet og sikkert også har vurdert
løsninger på det også. Det bør muligens gjøres på nytt og få på plass et kostnadsoverslag på utbedringer
her. Vi regner med at slike utbedringer også kan få støtte fra NVE. Området bør innlemmes i en totalplan
etter vårt skjønn.
Den resterende delen av bekken er den delen som vil kreve mest innsats, velvilje og kreativitet. En positiv
ting som kom frem via dette forprosjektet, var at sedimentanalysene viste mindre miljøgifter enn vi
forventet. Det betyr at man i vesentlig grad også kan nytte maskiner i selve bekkeløpet uten fare for
vesentlig spredning av miljøgifter nedstrøms og ut i fjorden (under forutsetning av at analysene er riktige).
Hele bekkeløpet fra broen ved Gjekkstadbakken og ned til broen ved Østerøyveien bør restaureres. Man
bør vurdere om bekken trenger en skikkelig rensk og evnt. legge på nytt bunnmateriale – i alle fall på en
del steder. Strekket bør volles noe opp en del plasser, det bør fylles opp /på med masser mot vollkanter og
lavere punkter. Langs strekket på begge sider der det er mulig, bør det ryddes, legges på masser og bygge
opp arealene til en park. Ved også å restaurere strekket som nevnt, vil man kunne skape fiskeplasser i
bekkens parkområde, som vil være et flott tilbud til beboerne langs østsiden av bekken. Man skaper et
friluftsområde som kan gi mange aktiviteter og som er hyggelig å ferdes i og langs. Slik området fremstår i
dag er ikke mye å være stolt av.
Som nevnt gav sedimentprøvene positive resultater i forhold til forventet resultat. Dersom man kan klare å
redusere tilsig / avrenning av fosfor og nitrogen vil man ved restaurering av bekken også kunne øke
mangfoldet av bunndyr og tetthet av sjøørretyngel. Da er man på god vei til å heve bekkens økologiske
tilstand.
Bekkens utløp i brakkvannsdelta innerst i fjorden er omkranset av et større strandengkompleks. Indre
delen er gjengrodd med takrør. Østre delen har moderat påvirkning av menneskelig aktivitet og et rik flora
og strandengtyper. Hele indre fjordområde har viktige bløtbunnområder og ålegrassamfunn.
Vedlagt nedenfor er analyseresultatene fra Storholmen. Vi ser at flere av parameterne fra
sedimentprøvene i bekken viser bedre tilstand enn sedimentprøvene fra Storholmen.

Referanseliste / kildehenvisninger.
Fylkesmannen i Vestfold / Vannkjemiske analyseresultater 2016 – 2017.
Fylkesmannen i Vestfold / Bunndyrsanalyser Haslebekken 2016.
Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk / Resultater El. fiske 2017.
Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk / sedimentanalyser Als 2017.
Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk / vannprøver Vestfoldlab 2017.
Akvaplan Niva / Kommentarer til sedimentprøver Als 2017 / tilstandsklasser.
Miljødirektoratet /Grenseverdier og klassifisering i vann, sediment og biota M-608/ 2016.
Direktoratsgruppen / Klassifisering av miljøstatus i vann 02 – 2013.
Fylkesmannen i Vestfold / Analyseresultater Storholmen.

Beveren har også vært i Haslebekken

Beveren har vært på besøk ved rød prøvestasjon.

Påbegynt dam – kan gi flomproblemer.

Her også på flere steder ved lilla prøvestasjon nr. 2

Her har den gått – helt opp til industribygg

