
 
 

Oppsummering av miljøkonsekvenser -  områderegulering Brua (Hjemseng) 

Dato: 15.1.2020 

Hensikten med dette notatet er å klargjøre nærmere om opprinnelsen til og verdien av de grønne 

områdene som omfattes av utbyggingen på Brua. Det omtaler også antatt virkninger av utbyggingen 

for naturmiljøet og dessuten om tiltak for å rydde opp i grunnforurensning. Teksten gjengir på en 

forkortet måte hovedkonklusjoner fra rapportene om biologisk mangfold utarbeidet av Norconsult 

AS, samt innspill fra Naturrestaurering AS om tiltak for økt biologisk mangfold i sin helhet. For å 

utfylle bildet beskrives også planene for opprydding i bestående grunnforurensning basert på 

rapporter utarbeidet av Grunnteknikk AS.  

Vi har valgt å dele opp informasjonen  i følgende tema: 

Oppsummering og endringer i planen etter høringsperioden 

Virkninger for fugl 

Vandringsvei for ørret 

Naturrestaurering 

Grunnforurensning 

 

Som følge av innspill som er kommet i høringsperioden, er det gjort vesentlige endringer av planen 

vest for Bruabekken. Endringene innebærer at våtmarksområdet ikke lenger berøres av utbyggingen 

og at konsekvensene for naturmiljø blir sterkt redusert i forhold til tidligere forslag. 

Generelt om naturverdiene  

Utbyggingsområdet utgjør omtrent 40 dekar. Av dette utgjør området for båtopplag og båtservice 

øst for Bruabekken hele 60 %. Sistnevnte har liten verdi for biologiske mangfold. Naturmiljøverdiene 

er knyttet til utbyggingsarealene vest for Bruabekken og undersøkelsene viser følgende:   

- Praktisk talt alle landområdene er omgravd eller forsøkt dyrket i løpet av de siste 20-25 år. 

Dette er ikke opprinnelig naturmark. Den lange Tangen er lagt opp av muddermasser fra 

bekken gjennom de siste 30 år. 

  

- Området der det planlegges utbygging er tidligere uproduktivt jordbruksmark, bl.a. med 

fremmedarten lupin. Dette arealet vurderes av fagkonsulent å ha liten biologisk verdi. 

 

- Takrørskog, som det er mye av, er verdifull først og fremst for småfugl. Forøvrig er dette en 

naturtype med forholdsvis lavt biologisk mangfold og som er vanlig forekommende i Norge 

og lokalt. Takrør er en aggressiv art i dette miljøet og fortrenger andre og mer artsrike 

naturtyper 

 

- Bløtbunnsområdene er viktige områder for vade- og sjøfugler. Også denne naturtypen er 

sterkt kulturpåvirket gjennom at bekken fører med seg og avsetter mye sedimenter fra 

jordbruksområdene inne på øya.  

- Fugletellinger bekrefter den opprinnelige antagelsen at området rundt Hjemsengbekken, 

som ligger godt utenfor planområdet, er det klart mest verdifulle for fugl. Det er ikke 

observert hekkende sjøfugl i utbyggingsområdet. 
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- Bruabekken er viktig vandringsvei for sjøørret. Med de forutsetningene og tiltakene som 

allerede lå i høringsforslaget til plan vurderte både prosjektets fagutredere og fylkesmannens 

miljøvernavdeling at utbyggingen vil ha lite å si for ørretens vandring.  

 

- Det er ikke registrert ålegress i noen del av planområdet 

 

Vesentlige endringer av planen etter høringen 

Høringen bekrefter at hensynet til biologisk mangfold er viktig i saken og opptar mange. Planforslaget 

er derfor betydelig endret blant annet ved at bebyggelsen trekkes god inn på land og tidligere 

foreslått fylling i sjø er tatt ut av planen. For å oppnå et annet viktig hensyn; å skape tilgjengelighet 

for allmennheten til sjøfronten, er kyststien ivaretatt også i revidert plan. 

Følg vedlagte link for å sammenligne utbyggingsareal før 

og etter endringen:  

http://www.formateiendom.no/hjemseng-brygge/for-og-

etter/ (dra slideren fram og tilbake for å se endringene) 

Planen tar nå sikte på å skjerme hele våtmarksområdet 

mot utbygging. Det innebærer at hele det grønt skraverte 

området i figuren til høyre forblir uberørt av utbygging 

(grensen for våtmarksområdet vist med rød strekt.  

Biologisk mangfold i sjø er i stor grad knyttet til de grunne 

områdene i sjø som delvis er tørrlagt ved lavvann. Disse 

gruntvannsområdene er viktige områder for vade- og 

sjøfugler.  

Revidert plan innebærer at gruntvannsområdene i 

hovedsak forblir uberørte. Figuren nedenfor illustrerer 

omfanget av gruntvannsområder i sjøarealene mellom 

Foynlandsbrua og Nesbrygga (med lysere farge på 

luftfotoet). Arealene ved utløpet av Bruabekken utgjør kun 

11 % av det samlete gruntvannsarealet. Tilsvarende er det bare 0,6 % av slike arealene som berøres 

av tiltak. Samtidig legger planen opp til en økning av sjøareal i området med 1,8 % sammenlignet 

med totalt omfang av gruntvannsarealer.   

 

http://www.formateiendom.no/hjemseng-brygge/for-og-etter/
http://www.formateiendom.no/hjemseng-brygge/for-og-etter/
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I forbindelse med planarbeidet er det laget flere rapporter om biologiske verdier. Disse er utarbeidet 

av fagbiologer i Norconsult. Det er vurdert virkninger for ørret i Bruabekken, for fugl både i området 

ved Bruabekken og Hjemsengbekken, samt biologisk mangfold generelt. 

Strandsonevegetasjonen vest for utløpet av Bruabekken er ikke opprinnelig, men av relativt ny dato. 

Biologenes generelle konklusjonen er at området har nokså ordinære naturkvaliteter. I strandsonen 

er det en smal stripe dominert av takrør som er vanlig forekommende i kystsonen. Det er ikke 

registrert særlige naturverdier knyttet til denne, men noe småfugl som for eksempel sivspurv 

(rødlistet) forekommer her. Det er ikke kjent spesielle artsforekomster knyttet til mudderet i 

bløtbunnsområdene, men det er rimelig å anta at det er likt som de fleste andre nærliggende 

bløtbunnsområder av samme type. Miljømyndighetene har ikke pekt ut dette som et område med 

spesiell forvaltningsprioritet etter Naturmangfoldloven. 

Det har vært avholdt flere møter med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmannen har 

gjennom prosessen signalisert en positiv holdning til planen og spesielt fordi det i stor grad legges 

opp til tilgjengelighet til sjøen for allmennheten. Slik området er i dag er Tangen og området vest for 

bekken temmelig utilgjengelig for folk og man skal ha en særlig interesse og mye pågangsmot for å 

bevege seg ut i dette området i dag. 


