
 
 

Vandringsvei for ørret -  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  

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. 

Vandringsvei for ørret 

Det er bare bekkeutløpet øst for Smidsrødveien som blir påvirket av utbyggingen. Øvrige deler av 

Bruabekken berøres ikke av utbyggingen. Utløpsområdet blir lite berørt av utbyggingen da 

bekkebredden og bekkebunnen ikke endres. Sivvegetasjon på begge sider av bekken blir omtrent som 

i dag. Fagbiologene vurderer at sjøørreten vil benytte Bruabekken som gytebekk også etter utbygging 

da utbyggingen ikke medfører noen fysisk barriere for opp- og nedvandrende fisk. Grunnen til denne 

vurderingen er i hovedsak at sjøørret har en sterk trang til å vandre tilbake til fødebekken når den er 

gyteklar. Generelt er vilkårene for vandring og gyting lenger opp i vassdraget, samt klimatiske forhold, 

langt mer betydningsfullt for antall ørret enn hva som skjer i 

bekkeutløpet. Størrelsen på fisken som vandrer tilbake 

avhenger oftest av forholdene i sjøen og ikke kvaliteten på gyte- 

og oppvekstareal i bekkene.  

Prosjektet vil ikke medføre arealbeslag av sjøbunn/sjøområder 

som sjøørreten kan benytte i dag. Det er heller snakk om en liten 

økning av areal dersom bassenget mellom tangen og planlagt 

bebyggelse nord for tangen tas i bruk av sjøørret. Utbyggingen 

vurderes derfor ikke å gi tap av leveområder i sjø for sjøørret. 

Det er ellers de litt dypere områdene ved/under båtplassene 

Når det gjelder større sjøørret som har vandret ut av bekken og 

lever i sjøen er det litt dypere områder som gjelder der det er 

ålegras og andre områder med variert bunn. Slike områder 

berøres ikke av utbyggingen. I disse områdene vil fisken være 

lite utsatt for kunstig lys. 

 Figur 1 Område langs Bruabekken med restriksjoner 
på belysning 
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For ørretvandringen er det viktig å begrense direkte lys mot bekken. Det er derfor laget en egen plan 
for belysning som skal sikre at bekken skjermes mot lys og ikke forstyrrer oppvandringen av fisk.  
 
Opprydding i eksisterende grunnforurensning, som er en forutsetning for utbyggingen, fjerner ellers 
en risiko for framtidig utlekking av farlig forurensning til bekken som ville være en trussel mot 
sjøørreten. Det forutsettes at prosessen med fjerning av massene utføres etter forskriftene (se 
nedenfor). 
 
Fagbiologene som har utredet konsekvenser for ørret vurderer at sjøørret ikke vil få dårligere vilkår 

med det nye byggetiltaket. 

 
 
 
 
 
  

 


