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Bakgrunn  

Sweco Norge AS bistår med å utarbeide reguleringsplan for Lista Renewable Energy Park. 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nærings- og industriområde, med 
mulighet for å etablere datalagringssenter, battericellefabrikk og/eller annen kraftforedlene 
industri. I tillegg skal det kunne etableres fiskeoppdrettsanlegg, biogassanlegg og andre 
næringer som kan ta i bruk spillvarme fra datasenter. Det reguleres også for ordinær kontor- og 
lagervirksomhet.  
 
Planområdet ligger i Farsund kommune, ca. 12 km fra Farsund sentrum, som er 
kommunesenteret i Farsund. Planområdet er på ca. 2220 daa, og ligger nord for flystripa på 
Farsund flyplass, Lista. Området omkranses av fylkesveg 463 i nord, fylkesveg 43 i sør og 
kommunal veg 6040 i øst. Mot sør avgrenses planområdet av rullebanen. Hele planområdet er 
lokalisert omtrent 2 km fra kysten. Eksisterende hovedveier inn i planområdet er fra Nordveien 
(Fv.463), Fv.464 og kommunal vei i øst.  
 
Det må tas et forbehold om at det for øyeblikket er stor usikkerhet knyttet til hvilket omfang en 
eventuell utbygging i planområdet vil ha. Det er heller ikke kjent hvilke kjemiske stoffer som vil 
bli tilført vannforekomstene og i hvilke mengder. Det samme gjelder for fysiske parametere som 
pH og temperatur m.fl. 
 
Før slik informasjon foreligger er det i praksis ikke mulig å vurdere om samfunnsnytten 
overstiger de negative miljøkonsekvensene slik §12 i vannforskriften krever. 
 
Denne vurderingen må derfor oppfattes som foreløpig og ufullstendig. 

Frøylandvassdraget 

Frøyslandsbekken (Orebekken) som ligger i Lindesnes-Lista bekkefelt (vannforekomst ID 024-

487-R) er en del av Frøylandvassdraget (024.81Z) som renner gjennom sentrale deler av 

planområdet med hovedretning fra nord mot sør (vannett.no, nevina.nve.no). I Naturbase er 

bekken definert som viktig bekkedrag (ID BN00061662) med begrunnelse i at bekken er 

anadrom med bestand av sjøørret.  

I Vann-nett er vannforekomsten definert som liten, moderat kalkrik og humøs. Tilstandsmålet er 

å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i løpet av perioden 2022- 2027. I dag er den 

økologiske tilstanden moderat, og den kjemiske tilstanden er dårlig. Vann-nett informerer om at 
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vannforekomsten er påvirket av diffus avrenning fra fulldyrka mark, noe påvirket av sur nedbør, i 

ukjent grad påvirket av diffus avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur, punktutslipp fra 

industri (ikke-IED), samt punktutslipp fra søppelfyllinger.  

Farsund og Lyngdal Jakt og Fiske Forening (F&L JFF) og Farsund kommune har et pågående 

prosjekt som omhandler sjøørret i små vassdrag på Lista (2016-d.d.) (Andersen R.; Friestad A. 

K.; Ytterdal T.; Eikeland S. A. 2018). Hovedformålet med dette prosjektet er å øke produksjonen 

av sjøørret i vassdragene på Lista, samt karakterisere alle potensielle sjøørretvassdrag og få en 

oversikt over bestanden av fisk i vassdragene. F&L JFF har gjennomført kvantitativ elfiske i 

vassdraget siden 2017.  

Tabell 1 Fordeling (%) av ørret og laks i Frøylandsvassdraget (basert på kvantitativ elfiske).  

 

Frøylandsvassdraget har en betydelig bestand av både laks og sjøørret, samt en svært liten 

bestand av ål. Resultater av prosjektet viser at lokaliteten under fisketrappa er et viktig gyte- og 

oppvekstområde for både sjøørret og laks, med høy tetthet av årsyngel og eldre yngel. 

Tørkesommeren 2018 førte til økt dødelighet, da resultatene viser en klar reduksjon av både 

årsyngel og eldre yngel (Tabell 1). Frøylandsvassdraget er sårbart for redusert vannføring og 

høye temperaturer, da det ikke finnes innsjøer som yngelen kan vandre til under utsatte forhold 

(Andersen R.; Friestad A. K.; Ytterdal T.; Eikeland S. A. 2018). 

Det er samlet inn og foretatt DNA-analyser fra Frøylandsvassdraget samt to andre vassdrag på 

Lista. De genetiske profilene for individuelle ørret og laks fra de tre vassdragene er 

sammenliknet, og resultatet viser et tydelig genetisk profil for sjøørret i Frøyslandsbekken. Dette 

vil si at Frøylandsvassdraget har en unik populasjon av sjøørret som skiller seg fra andre 

undersøkte populasjoner på Sørlandet (Andersen R.; Friestad A. K.; Ytterdal T.; Eikeland S. A. 

2018). 

Det er gjort grundige undersøkelser av vannkvaliteten i vassdraget, og resultatene ligger 

tilgjengelig i Miljødirektoratets database Vannmiljø. De fire stasjonene som er aktuelle i 

forbindelse med reguleringsplanen er følgende:  

Vannlokalitet/ (forklaring tall)/(forklaring bokstavkode) ID Vann-Nett 

Frøyland over laksetrappa, 48 og F3: 024-94528 
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Frøyland – flyplassen ved kulverten, 47 og F2:   024-94529 

Slevedalsvassdraget ved Vågsvoll, 11 og F1A:  024-31978 

Bausje, 13 og F1B:  024-94530 

Vannforskriftens § 12 Ny aktivitet eller nye inngrep 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at 

miljømålene i naturmangfoldloven §§ 4 til 7 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette 

skyldes:  

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i 

en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse av miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god tilstand til god tilstand. 

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand, 

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 

miljøkvalitet, og 

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås 

med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.  

Der ny aktivitet eller nye inngrep er gjennomført i planperioden, skal begrunnelsen for dette 

gjengis i oppdatert forvaltningsplan. Dersom det er gitt tillatelse til nye aktiviteter eller nye 

inngrep, skal dette også fremgå av vannforvaltningsplanen.  

Dette betyr at dersom tiltaket fører til at tilstanden i en berørt vannforekomst forverres til 

dårligere enn god tilstand, vil tiltaket være i strid med vannforskriftens § 12. Bestemmelsen 

gjelder i første rekke vannforekomstens mulighet til å opprettholde eller oppnå god eller bedre 

tilstand i en normalsituasjon, det vil si at det ikke gjelder situasjoner med midlertidig påvirkning.  

§ 12 første ledd bokstav a vurderes som aktuell i denne sammenhengen og gjelder forringelse 
eller manglende oppfyllelse av miljømål som følge av nye endringer i de fysiske egenskapene til 
en overflatevannforekomst eller endret nivå i en grunnvannsforekomst. Det kan for eksempel 
være at virksomheten endrer vannforekomstens fysiske beskaffenhet og påvirker egenskaper 
som vannstand, vannmengde, variasjon i vannføring, strømningsforhold osv.  
 
Det foreligger per i dag lite detaljkunnskap om hvilke tiltak om skal gjennomføres innenfor 
Orebekken sin hensynssone. Men siden det skal legges til rette for ulike typer industriell 
virksomhet i planområdet må det antas at helt eller delvis realisering av planen vil ha potensiale 
for negativ påvirkning på Orebekken og de deler av Frøylandsvassdraget som ligger nedstrøms 
Orebekken, om det ikke gjøres tiltak for å forhindre negative konsekvenser.  
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Bestemmelsene tilsier at kantvegetasjon innenfor hensynssonen skal bevares og at nødvendige 
inngrep skal begrenses. Det skal tas hensyn til naturverdier ved skjøtsel og tiltak. Innenfor 
hensynssonen tillates likevel tiltak som øker rekreasjonsverdien, tiltak som inngår i lokal 
overvannshåndtering, nødvendige kommunaltekniske tiltak og tiltak for å redusere flomfare. 
Basert på dagens kunnskapsgrunnlag om aktuelle tiltak vil denne vurderingen bli nokså 
generell.  

Relevante kvalitetselementer 

Ved en vurdering etter vannforskriftens §12 er det de kvalitetselementer som er mest følsomme 

for den nye virksomheten som er relevante å vurdere. Kvalitetselementene er hentet fra veileder 

02:2018 klassifisering av miljøtilstand tabell 3.3.  

Virvelløse dyr og fisk 

For Lindesnes-Lista bekkefelt er det gjennomført bunndyrsundersøkelser i 2013 med 

gjennomsnittlig score per takson ASPT som resulterer i moderat tilstand i henhold til Vann-Nett.  

Alle parametere som er relatert til fisk er vurdert i 2020, disse viser også moderat tilstand. 

Fysisk-kjemiske støtteparametere 

Næringssalter 

Både kjemiske og biologiske kvalitetselementer tyder på eutrofiering i Orebekken. Dataene for 

kvalitetselementet næringssalter foreligger fra 2013 til 2020. Dette gjelder ammonium og 

totalnitrogen som begge er vurdert til moderat tilstand. Totalfosfor som normalt er den viktigste 

eutrofieringsparameteret i ferskvann er derimot vurdert til god. 

Forsuringsparametere 

Total alkalitet er vurdert til svært god tilstand. Dette er data fra 2012 og 2013.  
 
Miljøgifter 

 
Data fra 2018 og 2019 for sink og sinkforbindelser tilsier dårlig tilstand. 

Samlet utgjør de overnevnte kvalitetselementene at den økologiske tilstanden for Lindesnes-

Lista bekkefelt er vurdert til moderat.  

 
Punktene nevnt ovenfor tilsier at Orebekken er en sårbar vannforekomst (Vann-nett). En 
utbygging vil kunne påvirke vannforekomsten og føre til at målet om god økologisk og kjemisk 
tilstand ikke vil kunne oppnås.  

Avbøtende tiltak 

Vannforskriften krever at alle «praktisk gjennomførbare» tiltak skal settes inn for å begrense 

negativ utvikling i vannforekomstens tilstand.  
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Vannforekomstens kantsone spiller en svært viktig rolle i transport av forurensning til 

vassdraget. Derfor skal strukturen av kantsonen bevares i størst mulig grad. Dette er hjemlet i 

vannressurslovens § 11, og er et kostnadseffektivt virkemiddel for å dempe transporten av 

forurensning i vassdrag (se NVE veileder Nr 2/2019 som omhandler hvordan viktige elementer 

og funksjoner ved kantsoner langs vassdrag kan ivaretas gjennom ulike lover og forskrifter). 

Det er også et viktig avbøtende tiltak å forhindre partikkelavrenning til vassdraget gjennom god 

overvannshåndtering.  

Vassdraget er svært sårbart for endringer i bekkeløpets kontinuitet, vanndekket areal, 

substrattype og struktur på elveleiet – dette spesielt med tanke på anadrom fisk som gyter i 

Orebekken. Derfor må nødvendige tiltak som kan berøre disse punktene planlegges grundig, 

slik at dette påvirkes i minst mulig grad. Er negative effekter umulige å unngå bør det vurderes 

om kompenserende tiltak er mulige. 

Der det er nødvendig med tiltak i bekkeløpet (kulvert etc.) bør det gjøres biotopjusterende tiltak 

for å avbøte negative effekter. For eksempel kan det benyttes fleksiterskler, som er kulverter 

spesialtilpassede for fiskevandring. Ferskvannsbiologisk kompetanse vil være viktig å benytte i 

planleggingen av slike tiltak. Det er også viktig å være klar over at lokale vannforekomster er 

viktige for vannlevende fugl. Spesielt gjelder det Slevdalsvannet med tilhørende 

våtmarkssystemer. 

Lista Renewable Energy Park må sørge for å ha et operativt internkontrollsystem med 

prosedyrer og konkrete tiltak som er egnet til å oppdage, dokumentere og forhindre at et 

anleggsarbeid vil bidra til at vassdragets miljømål ikke oppnås. Det er viktig at oppbygging, 

dokumentasjon, og gjennomføring av internkontrollsystemene for anleggsgjennomføringen tar 

hensyn til at vassdraget er svært sårbart.  

Det vil derfor være viktig å vurdere om den overvåkningen av relevante kvalitetselementer som 

allerede pågår er tilstrekkelige, eller om kartleggingen av før-tilstand bør utvides. I henhold til 

vannforskriften bør slik før-tilstand gjennomføres i minst 1 år før fysiske tiltak iverksettes. 

Også i driftsfasen vil det trolig bli nødvendig å overvåke vannkvaliteten i berørte vassdrag. 

Det anbefales på denne bakgrunn at planeier går i dialog med Fylkesmannen i Agder for å 

avklare behov og omfang av før-kartlegging i henhold til vannforskriftens krav når 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. 

Farsund og Lyngdal Jakt og Fiske Forening (F&L JFF) har et pågående prosjekt som omhandler 

anadrom fisk i Orebekken. Også Norsk Ornitologisk Forening avdeling Lista har en aktiv 

lokallagsforening, som med sin lokalkunnskap vil kunne være en betydelig ressurs i forhold til å 

ivareta vanntilknyttet fugl. 

Et samarbeid med slike foreninger vil kunne bidra til god overvåking av vannforekomstens 

tilstand før-, under og etter anleggsarbeidene. Og ikke minst at avbøtende tiltak blir målrettede 

og effektive. 




