
 
 

Virkninger for fugl -  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. Les også 

oppsummering og endringer i eget notat. 

 

Virkninger for fugl 

Det er i løpet av sesongen 2019 gjort 4 tellinger av fugl både ved Hjemsengbekkens og Bruabekkens 

utløpsområder. Begge områdene fungerer som funksjonsområder for fugl, men med klare forskjeller. 

Etter resultatene fra alle kartleggingsrundene fremstår området ved Hjemsengbekken som det 

viktigste området for fugl, både under vårtrekk, høsttrekk og hekking. Området ved Bruabekken har 

også funksjoner for fugl, men i forhold til de mange andre funksjonsområdene for fugl med bløtbunn 

og våtmark på Nøtterøy bør området vurderes å ha nokså alminnelig verdi og funksjon for trekk- og 

hekkefugl. 

Siv- og takrørbelter er generelt viktige områder for flere fuglearter. Siv- og takrørbelter er imidlertid 

ikke en naturtype etter DN-håndbok 13 (håndbok om kartlegging av naturtyper og verdsetting av 

biologisk mangfold). De har dermed heller ikke forvaltningsprioritet slik som naturmangfoldloven 

stiller krav om. 

Planforslaget er endret etter offentlig ettersyn ved at utbyggingen er trukket lenger tilbake og det er 

ikke lenger aktuelt med utfylling eller større mudringstiltak i bløtbunnsområdene. For fugl som 

benytter bløtbunnsområdene vil den justerte planen bli en klar forbedring. Hele  

det sentrale bløtbunnsområdet vil nå opprettholdes og det blir ikke mudringer i de sentrale delene slik 

som tidligere foreslått. Dermed vil de eksisterende kvalitetene for fugl bevares med tanke på substrat 

og utforming av området. Dermed kan vadefugl fortsatt benytte hele området for næringssøk.  
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Når det gjelder forstyrrelse av fugl som benytter bløtbunnsområdet, vurderes denne å bli mindre på 

grunn av større avstand mellom eventuell forstyrrende aktivitet på land og de ytre delene av 

bløtbunnsområdet. Fugl som vil ha noe avstand til forstyrrelser kan da likevel ha tilgang til ytre deler 

av bløtbunnsområdet med det nye forslaget til arealutnyttelse. Dermed gir ikke dette noe vesentlig 

endringer i form av økt buffereffekt mellom menneske og fugl i forhold til tidligere plan.  

På utsiden av bebyggelsen bevares dagens voll som en skjerm mot naturområdene. Ved å legge 

kyststien bak den ytre vollen kan man redusere forstyrrelsen av fugl i bløtbunnsområdet. Tursti på 

Tangen skal opparbeides på en enkel måte og i hovedsak legges på den ene siden mot Bruabekken. 

Slik vil størstedelen av sivområdene på Tangen bli liggende helt uberørt.  


