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Notat om miljøkonsekvenser -  områderegulering Brua (Hjemseng) 

Dato: 19.8.2019 

I diskusjonen om planene for boligbygging på Hjemseng har det blitt framført en del faktafeil og 
villedende opplysninger som det kan være grunn til å klare opp i. Blant annet er det framstilt som om 
planområdet er del av de mest verdifulle våtmarksområdene i regionen og landet. Notatet klargjør 
nærmere om opprinnelse, verdi og virkninger for de grønne områdene som omfattes av utbyggingen.  

 

Generelt om biologisk mangfold  

Utbyggingsområdet utgjør omtrent 40 dekar. Av dette utgjør området for båtopplag og båtservice 
øst for Bruabekken ca. 60 %. Sistnevnte har liten verdi for det biologiske mangfoldet. 
Naturmiljøverdiene er knyttet til utbyggingsarealene vest for Bruabekken som består delvis av et 
bløtbunn/våtmarksområde og delvis et tørrere strandengareal som tidligere har vært forsøkt 
oppdyrket ved hjelp av en opparbeidet voll, grøfter og et pumpesystem. Deler av bebyggelsen er lagt 
i et slags fingermønster øst-vest der det ikke bygges ut i sjø, men tvert imot; sjøen trekkes inn 
mellom bebyggelsen der det i dag er landareal.  

Deler av bløtbunnsområdet ble gravet ut så sent som cirka 2001. Arealene er altså for en stor del ikke 
opprinnelig våtmark, men tidligere oppdyrkete arealer som er forsumpet og etter hvert gjengrodd. 
Mellom øst og vest ligger den langstrakte landtungen langs Bruabekken som består av 
mudringsmasser fra bekken som ble lagt opp på slutten av 1990-tallet. Det er altså ikke opprinnelig 
og uberørt naturmark som berøres av utbyggingen. 

Løsningen som er valgt med en fylling i sjø lengst i nord er gjort for å oppnå et annet prioritert mål; å 
skape tilgjengelighet for allmennheten til sjøfronten. Planen er resultat av en avveining mellom 
hensynet til tilgjengelighet og hensynet til naturmiljøet. For nye sjø- eller fyllingsarealer skal det 
benyttes nyeste kunnskap for å planlegge tiltak for naturrestaurering, blant annet revegetering av 
både sjø- og landarealer. 

 

Figur 1 Kyststi kan anlegges på naturens premisser 
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Figur 2 Utbyggingsområder, kyststier og områder som bygges for allmennheten 

 

Det må ellers presiseres at det store våtmarks- og bløtbunnsområdet rundt utløpet av 
Hjemsengbekken lenger øst ikke berøres av utbyggingsplanene. Heller ikke landtungen langs 
Bruabekken som i hele sin lengde er bevokst med takrør, vil berøres av utbygging, men her er 
planene å legge en smal kyststi som gjør det mulig for allmennheten å komme ut til sjøen. Det 
planlegges å etablere nye arealer langs sjøen for etablering av takrørskog. Med tanke på at de andre 
landarealene i området har fått sin naturverdi i løpet av de siste 20 år, er det ingen grunn til å tro at 
ikke også disse nye arealene vil få en verdi for biologisk mangfold. 
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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. 
Dette utelukker likevel ikke at det har verdi for biologisk mangfold, og dette har derfor blitt 
undersøkt nærmere av fagbiologer. Den generelle konklusjonen er at området har temmelig 
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. 

Figur 3 Områdene ved Hjemsengbekken og Bruabekken. Bløtbunnsområdet vest for 
Bruabekken er markert. Øvrige bløtbunnsområder i bildet berøres ikke. 
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Virkninger for fugl: 

Det er utført detaljerte artsregistreringer og tellinger av fugl vinter og vår 2019. Slike tellinger vil ikke 
gi det fulle bildet av fuglelivet i området, men gir tydelige indikasjoner på hvor mye områdene 
benyttes av ulike fuglearter og hvilke som hekker der. 

Områdene rundt begge bekkene har verdier for fugl, men i ulik grad. Ved Hjemsengbekken (som ikke 
berøres av utbyggingen) er det observert langt mer fugl enn ved Bruabekkens utløp.  Det er 
observert rødlistearter begge steder, men i større grad ved Hjemsengbekken. Disse artene 
(fiskemåke, hettemåke og sivspurv) regnes imidlertid som ganske robuste for menneskelig 
forstyrrelse. Det kan gå tapt hekkeplasser for sivspurv, men det er ikke funnet hekkende måker slik at 
hekkeplasser for disse neppe vil gå tapt. 

Fuglearter i området vil kunne bli noe negativt påvirket av arealbeslaget ved utbyggingen, men det er 
usikkert hvor omfattende dette vil bli. Legges naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp til grunn er 
vurderingen at området kan bli noe forringet i forhold til dagens tilstand. Øvrige bløtbunnsarealer i 
sjø som fuglene bedriver næringssøk på, vil fortsatt bli forsynt med sedimenter fra Bruabekken slik at 
verdien den har for disse ikke vil forsvinne. 
 
Det er usikkert om sivspurven vest for utløpet av Bruabekken vil fortsette å bruke området lokalt selv 
om det etableres nye erstatningsområder med takrør. Usikkerheten er knyttet til om de nye 
foreslåtte områdene med takrør er store nok for arten. Det vurderes likevel at takrørbeltet som er 
der i dag er relativt lite og marginalt, og at tiltaket ikke vil utgjøre noen særlig samlet belastning for 
arten. Det må presiseres at sivspurv, kategorisert som «nær truet», er plassert på rødlista som følge 
av en betydelig bestandsnedgang i fjell- og fjellnære områder, ikke i lavlandet. 

Dersom naturområdene skjermes med vegetasjon, og stier til bruk for tredjeperson til en viss grad 
kanaliseres vekk fra de viktigste områdene, vil dette bidra til å redusere de eventuelle negative 
virkningene som menneskelig forstyrrelse har på fuglene. Etablering av en ny liten øy i 
gruntvannsområdet kan bli en viktig base for matsøk for sjøfugl og plass for hvile for flere arter.  

Etablering av nye takrørarealer vil i noen grad kompensere for de som bortfaller ved utbyggingen. 

 

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 
langt mer betydningsfullt for ørreten enn hva som skjer i bekkeutløpet. 

Utbyggingen vil ikke medføre arealbeslag av sjøbunn/sjøområder som sjøørreten kan benytte i dag. 
De svært grunne mudderområdene vest for Tangen vil i liten grad benyttes av sjøørretyngelen da de 
der utsetter seg for å bli spist av hegre eller andre. Det er de helt nære utløpsområdene som har 
størst betydning for yngel. Den går ut i brakkvannet like ved utløpet for å komme til vannfylte 
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områder der de finner skjul for annen fisk eller fugl. De litt dypere områdene ved/under båtplassene 
og kanskje også det planlagte bassenget mellom Tangen og boligene i vest gi slikt skjul. 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.  
 
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). 
 
 
Grunnforurensning:  
Hele planområdet er undersøkt for grunnforurensning. 
Dette er funnet øst for Bruabekken. Det stilles krav om 
å fjerne betydelige forurensete masser fra 
eiendommen til båtserviceanlegget, og de øverste 20 
cm på hele området ved båtopplag og marina forøvrig. 
Massene skal kjøres til godkjent mottak.  
 
Massene skal graves ut under tørre forhold av 
entreprenør med godkjenning for denne type 
arbeider. Utgraving og massehåndtering vil bli 
overvåket og kontrollert av uavhengig miljøteknisk 
konsulent. Alle arbeider skal dokumenteres både av 
utførende entreprenør og miljøteknisk konsulent. Det 
gjelder strenge regler for transport og eventuelt 
mellomlagring slik at forurensning ikke skal kunne 
lekke ut til eller berøre andre arealer. 
   

Figur 4 Område langs Bruabekken med 
restriksjoner på belysning 

Figur 5 Område for fjerning av grunnforuresning i 
dypere lag (rødt) og de øverste 20 cm masser (blått). 


