
 
 

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.  

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. 

 

Naturrestaurering 

Firmaet Naturrestaurering (http://www.naturrestaurering.no/) er engasjert for på fritt, faglig 

grunnlag å gjøre en mulighetsstudie av tiltak for ivaretakelse av naturkvaliteter og økt biologisk 

mangfold.  

- Hensynet til rekreasjon og relativt uforstyrret vilthabitat skal balanseres 

o Kyststien opprettholdes, men ferdsel kanaliseres. Stien trekkes lenger unna det store 

gruntvannsområdet og skjermes mot fuglebiotopen i sjø 

o Lavt fugleobservasjonstårn gir flere tilgang til å studere fuglene. I dag er det bare for 

spesielt interesserte 

o Strandengvegetasjon etableres inn mot stien på deler av det som er takrør i dag. 

Strandeng er mer artsrik enn takrørskog 

- Habitat for vannfugl skal ivaretas eller styrkes 

o Etablering av liten kunstig øy i gruntvannsområdet vil øke områdets verdi for 

vannfugl og samtidig øke øvrig biologisk mangfold i området (større biotopvariasjon) 

o  Legge ut mindre steinkjeder ut fra land som vil gi sitteplasser for vannfugl og øke 

biologisk mangfold   

- Ivareta eller øke marint biologisk mangfold knyttet til bunnforhold og vannkvalitet 

o Redusere mudring. Smal kanal gjennom Tangen bedrer vannutskiftningen. 

o Øke biomangfoldet i området som mudres. Det kan være potensial for spredning av 

ålegras som også vil gjøre området bedre egnet for sjøørreten 

o Større variasjon i dybdeforhold gjør området bedre egnet for flere fiskearter 

o Unngå eutrofiering (overgjødsling og groing) gjennom bedre vanngjennom-

strømming  
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- Økt biologisk mangfold ved etablering av stedegen vegetasjon 

o Etablering av naturtyper på land med større artstrikdom enn i dag der det ikke 

bygges. Ulike naturtyper er mulig: Strandsumpskogsmark, strandenger, dammer og 

viker, engvegetasjon/blomstereng.   

o Øke biologisk mangfold ved bruk av stedegen vegetasjon på ulike typer 

grøntområder inne i utbyggingsområdet. På områdene øst for Bruabekken vil dette 

være et rent tilskudd av grønn artsrikdom som ikke er der i dag 

o Andre foreslåtte tiltak: Parsellhagedyrking, frukttrær, birøkting 

Det er hensikten at vi skal jobbe videre med de mest virkningsfulle tiltakene og la Naturrestaurering 

bidra videre i detaljering og prosjektering av disse. 

 


