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Kvikksølvdumping i Singlefjorden 

- av Hans Jan Bjerkely  2.12.22  

 

De som ikke har lest innhogget «Nei til sjødeponi» i HA 24. november, bør gjøre det nå. I 

muddermassene ved utløpet av Glomma ligger det 80-90 tonn kvikksølv i tillegg til store 

mengder kobber og PCB. Her foregår det nå mudring for å få større skip inn til Borg havn. 

Muddermassene spres i sjøen. Siden Hvaler kommune ikke vil ha mer slam og gift enn de 

likevel får fra Glomma, blir dumpestedet innenfor Fredrikstad kommune, i Singlefjorden. 

 

Det betyr at mudderpartikler og miljøgifter spres med vannet fra Glomma i hele 

Singlefjorden. Naturvernforbundet har i mange år sagt at hvis mudring er nødvendig, bør 

det skje ved skånsom oppsuging, lagring av mudderet på land og avgifting når det er 

nødvendig. På Vestfoldskysten er mudderdumping ikke tillatt. På Østfoldkysten gir 

Kystverket og Fredrikstad kommune tillatelse, selv om det er skadelig både for de fredede 

korallrevene utenfor Hvaler, for oppvekstområdene for torsk og for en mengde arter på 

sjøbunnen. 

 

Under Iddefjordkonferansen 17.november la svenske forskere fram resultatene av 

vannprøver fra Singlefjorden. Det ble funnet kvikksølv i vannmassene i hele svensk del av 

Singlefjorden og Sekken. Det vi ikke vet, er hvor mye av dette som kommer fra gamle 

sedimenter i Iddeforden, og hvor mye som kommer fra Glomma. Mudderdumpingen som 

nå skjer, gir i alle fall mer gift i fjorden. Halden kommune bør snarest få Kystverket og 

Fredrikstad Kommune til å stoppe galskapen. 

 

Hans Jan Bjerkely 

 

https://www.ha-halden.no/nei-til-sjodeponi-hvaler-kommune-og-nei-til-våalgte-

mudringsmetodikk/o/5-20-1243846 
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Se «Nei til sjødeponi» i HA 24. november (på nett 22. nov. 22 ?) av Leder av 

Naturvernforbundet i Østfold Håkon Borch Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Østfold 

Tom Christian O Alnæs Leder av Fredrikstad og Hvaler lokallag Jon Amtrup 

https://www.ha-halden.no/nei-til-sjodeponi-hvaler-kommune-og-nei-til-valgte-

mudringsmetodikk/o/5-20-1243846 
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