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1 Sammendrag 

Sweco Norge As har fått i oppdrag fra Lista Renewable Energy Park AS å bistå med utarbeiding av 

områdeplan for Lista Renewable Energy Park. Området er del av regulert område i kommunedelplan 

for Lista fly- og næringspark, dat. 18.12.2001. Hensikten med planen er å regulere for industri, kontor 

og næring. Det er søkt konsesjon for å tilknytte området med 200MW fornybar energi, for å tilrettelegge 

for kraftforedlende industrier. 

Det ble ikke gjennomført konsekvensutredning (KU) i forbindelse med arbeidet med 

kommunedelplanen, men kun laget en fagrapport om Hellemyra. Statsforvalteren i Agder stiller 

imidlertid krav om KU i forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen da utbygging av området 

berører viktige allmenne interesser. Denne fagrapporten omhandler dagens status for fugl.  

Alternativ 0 er sammenligningsgrunnlag i temautredningene for konsekvensanalysen. 0-alternativet er 

som følger: 

- Videreføring av dagens stedlige forhold og verdier inkludert vedtatte planer om oppføring av 

biogassanlegg og datalagringssenter, samt etablering av fem kiteturbiner på og ved Hellemyra. 

Dette 0-alternativet vurderes opp mot to utredningsalternativ som er definert som en del av vårt 

oppdrag. Alternativene er som følgende: 

1. Områdeplan (tiltaket som beskrives i denne rapporten) 

2. Kommunedelplanen (2001) 

1.1 Dagens situasjon 

I og ved planområdet er det allerede noe næringsvirksomhet med til sammen 20 bedrifter med ca. 120 

ansatte. To av disse bedriftene ligger i planområdet. Planområdet ligger innen flyplassområdet til 

Farsund Lufthavn hvor det er et aktivt mikroflymiljø som benytter seg av flyplassen. Flyplassen benyttes 

også ved bruk av helikopter. Det har tidligere vært omfattende militær aktivitet i planområdet. 

Flat-Lista ligger langs den sørlige hovedtrekkruta for fugl i Norge, og mye fugl stopper opp på Lista for 

å raste før de trekker videre. Om høsten trekker trolig en del fugler fra Lista over til Danmark og motsatt 

om våren, noe som gjør Lista til et internasjonalt viktig område for fugl. Forekomsten av trekkfugl blir 

årlig overvåket. Nasjonalt sett huser Lista den største artsdiversiteten av fugler, noe som understreker 

områdets betydning som landskapsøkologisk funksjonsområde, samt økologisk funksjonsområde for 

arter. Det er i offentlige databaser registrert 115 000 fugleobservasjoner i influensområdet. Det er 

registrert 275 arter, hvorav 63 er rødlista og 24 er ansvarsarter for Norge (Tabell 1-1).  

Store områder innad i planområdet er inngjerdet og har vært urørt siden 1950-tallet, og utgjør en stor 

del av de siste mer eller mindre urørte og uforstyrrede naturområdene på Flat-Lista. Området pekes på 

som spesielt viktig for fugl da verneområdene langs Listastrendene har fungert dårlig som hekkeplass 

for fugl grunnet mye menneskelig ferdsel. Blant annet er siste rest av Hellemyra, som en gang dekker 

store deler av Flat-Lista, en del av planområdet. Den gjenværende delen av Hellemyra utgjør 10 % av 

det opprinnelige arealet, og utgjør en stor andel av gjenværende myrareal på Flat-Lista. Slevdalsvann 

naturreservat som er en del av Ramsarområdet Lista våtmarkssystem, er en del av influensområdet. 

Reservatet har svært stor betydning for hekkende og rastende fugler under trekket. 
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Tabell 1-1: Rødlistearter og ansvarsarter registrert i influensområdet. RE = Regionalt utdødd, CR = Kritisk truet, 

EN = Sterkt truet, VU = Sårbar og NT = Nært turet. 

Rødlista arter       Ansvarsarter 

kornspurv RE svartrødstjert VU bjørkefink 

rapphøne RE Sædgås VU boltit 

hauksanger CR Ringgås NT dvergfalk 

Hortulan CR Bergand NT dvergsnipe 

vierspurv CR Bergirisk NT fjellvåk 

Åkerrikse CR Blåstrupe NT furukorsnebb 

brushane EN dobbeltbekkasin NT gråsisik 

Hubro EN Dverglo NT gråtrost 

knekkand EN Fiskemåke NT havørn 

makrellterne EN Fiskeørn NT heipiplerke 

Myrhauk EN Gjøk NT jordugle 

Myrrikse EN gresshoppesanger NT konglebit 

polarsnipe EN Gulspurv NT lappiplerke 

svarthalespove EN Hønsehauk NT lappspove 

svartstrupe EN Jaktfalk NT polarsisik 

Vipe EN Kornkråke NT skjærpiplerke 

dvergdykker VU Lerkefalk NT steinvender 

dvergmåke VU Nattergal NT svartbak 

dvergspurv VU Sandsvale NT temmincksnipe 

hettemåke VU Sivspurv NT bergirisk 

horndykker VU Skjeggmeis NT blåstrupe 

lappfiskand VU Snadderand NT dobbeltbekkasin 

lappspurv VU Stjertand NT jaktfalk 

rosenfink VU Stormsvale NT ringgås 

sandløper VU Stær NT lappspurv 

sanglerke VU Svartand NT  
Sivhauk VU Taksvale NT  
Sivhøne VU Trelerke NT  
Skjeand VU Tyrkerdue NT  
Sothøne VU Vaktel NT  
storspove VU Vepsevåk NT  
vannrikse VU    

 

Naturområdene i planområdet består av dyrkamark, våtmark, skog, innmarksbeite og åpen fastmark. 

På Hellemyra er det registrert 25 rødlistearter, og området egner seg godt som hekkeområde for de 

lokalt utrydningstrua artene vipe (EN), storspove (VU), enkeltbekkasin og rødstilk. Hellemyra benyttes 

og som raste- og overvintringsområde for en rekke rødlista fuglearter. Hellemyra er i dag under 

gjengroing da det pågår drenering av myra. Det er derfor ventet at myra på sikt vil gro igjen. Et større 

skogområde splitter Hellemyra i to deler.    
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I Slevdalsvann naturreservat er det registrert 57 rødlista fuglearter, og vannet er et svært viktig hekke, 

raste- og overvintringsområde for en rekke rødlista fuglearter, men også for arter som er lokalt 

utrydningstrua. Vannet er blant annet regionalt viktig for myrrikse (EN) og er det viktigste hekkeområdet 

for vipe på Flat-Lista. Vår og høst er vannet en svært viktig rasteplass for store mengder fugl, hvorav 

flere rødlista arter. 

Det er også større skogområder i planområdet som utgjør viktige hekkeområder for artsgrupper som 

trostefugl, finker, sangere, kråkefugl, rovfugl og ugler. Mindre skogområder fungerer også som gode 

skjulområder for en rekke rovfugl og ugler som hubro (EN), hornugle, hønsehauk (NT), spurvehauk. 

Innmarksbeite/åpen fastmark er også funksjonsområder for fugler som svartstrupe (EN), vipe (EN) og 

storspove (VU). 

1.2 Vurdering av påvirkning ok konsekvenser 

I Tabell 1-2 vises en kortfattet versjon av verdivurdering og påvirkning. Store deler av 2200 daa store 

planområdet vil bygges ned. Tomteutnyttelsen i østlig del av planområdet er 70%, mens i den vestlige 

delen er den 25-50 %. Et slikt tiltak vil forringe store leveområder for en rekke fuglearter, samtidig som 

det vil fragmentere området ytterligere. Økt menneskelig aktivitet og forstyrrelser i planområdet vil også 

påvirke fugler negativt. Blant annet vil store deler av Hellemyra forringes. Myra er leveområde for en 

rekke fuglearter som krever større sammenhengende områder. Tiltaket vil også føre til at økologiske 

forbindelser mellom Slevdalsvann og Hellemyra brytes. Det skal gjennomføres habitatforbedrende tiltak 

på de delene av Hellemyra som ikke inngår i planområdet. 

Arealbeslaget forringer rasteområder for trekkende fugler, samtidig som det øker forstyrrelser i 

nærliggende rasteområder. Lengre perioder med anleggsvirksomhet, kan blant annet påvirke 

hekkesuksess negativt for fugler som hekker i nærområdet.  

For å avbøte den negative påvirkningen av planen, skal det gjennomføres en rekke skadereduserende 

og kompenserende tiltak (Se kap. 1.4). I områdeplanen er det blant annet regulert inn flere 

blågrønnstrukturer. I dag ligger Orebekken flere steder i lukket løp som er tenkt åpnet. Det er også 

avsatt en betydelig buffer for etablering av kantvegetasjon. Slike tiltak vil også bli gjennomført på flere 

kanaler i planområdet. Nordlige deler av Hellemyra og Slevdalsmyra reguleres også til blågrønnstruktur. 

I planbestemmelsene legges det til rette for restaurering av våtmark. I kommunedelplanen er det i liten 

grad lagt opp til slike tiltak. Det legges til rette for tyngre industri kun i de østlige delene av planområdet 

i områdeplanen, mens det i kommunedelplanen også legges til rette for slik industri i vestlige deler nært 

Slevdalsvann naturreservat. Konsekvensene for fugl vil derfor bli mindre ved realisering av 

områdeplanen vs. realisering av kommunedelplanen (Tabell 1-2) 

Tabell 1-2: Kortfattet versjon av vurdering av verdi og påvirkning. 

Verdikategori Verdi Påvirkning områdeplan Påvirkning 

kommunedelplan 

Flat-Lista Svært stor verdi Noe forringet Noe forringet – forringet 

Slevdalsvann naturreservat Svært stor verdi Ubetydelig endring Noe forringet 

Hellemyra Stor verdi Forringet Forringet 

Øvrig våtmark Stor verdi Betydelig forbedring Forringet 

Skog Middels verdi Forringet – noe forringet Forringet 

Åpen fastmark/innmarksbeite Stor verdi Forringet – noe forringet Forringet 

Dyrkamark Stor verdi Forringet – noe forringet Forringet 
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Vurdering av konsekvens for de to forskjellige alternativene er beskrevet i Tabell 1-3. 

Tabell 1-3: Tabell viser oppsummert konsekvens for begge utredningsalternativene. 

Delområde Områdeplan Kommunedelplan 

Flat-Lista Noe miljøskade (-) Betydelig miljøskade (- -) 

Slevdalsvann naturreservat Ubetydelig endring  Betydelig til noe miljøskade (- -)/ (-) 

Hellemyra Alvorlig miljøskade (- - -) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Øvrig våtmark Forbedret (++) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Skog Betydelig til noe miljøskade (- -)/(-) Betydelig miljøskade (- -) 

Åpen fastmark/innmarksbeite Betydelig til noe miljøskade (- -)/(-) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Dyrkamark Betydelig til noe miljøskade (- -)/(-) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Samlet konsekvens 
Stor til middels negativ 
konsekvens 

Svært stor negativ 
konsekvens 

 

1.3 Skadereduserende tiltak 

Vurderingene gjort i denne rapporten forutsetter at de forutsatte skadereduserende og 

kompenserende tiltakene fungerer etter hensikten. For å lykkes, skal det utarbeides en detaljert plan 

for hvordan alle skadereduserende og kompenserende tiltak skal gjennomføres og følges opp i 

driftsfasen.  

Forutsatte tiltak  

Det er foreslått en rekke skadereduserende tiltak, og prinsipper, betingelser og krav tar utgangspunkt i 

Terrateknikks rapporter (2020; 2021). Det skal etableres flere fordrøyningsdammer på hver tomt. 

Dammene skal tilrettelegges for biologisk mangfold og fugl. Dette kan være positive tiltak for ender, 

vadere og rikser. Det skal avsettes/etableres skogholt på til sammen 172 daa i planområdet, noe som 

utgjør under halvparten av dagens arealer med skog. Det skal også etablere små dammer i disse 

skogholtene. Bekker og kanaler, som i dag ligger i kulvert skal åpnes og erosjonssikres. Samtidig skal 

det etableres flersjiktig kantskog på breddene. Det skal etableres grønne tak på 40 % av 

bygningsmassene i form av tørreng. Vann fra flere av fordrøyningsdammene skal føres til Slevdalsvann 

naturreservat for å sikre bedre vanntilførsel. Det skal gjennomføres habitatforbedrende tiltak på 

Slevdalsmyra som sikrer opprettholdelse/forbedring av vannhusholdningen. Dette inkluderer etablering 

av en dam som vil kunne øke variasjonen i leveområder, og dermed mangfoldet av fuglearter. 

Kompenserende tiltak 

Det er forutsatt at det skal gjennomføres kompenserende tiltak i syv områder nært planområdet som 

sikres mot utbygging. Prinsipper, betingelser og krav er beskrevet i Terrateknikks rapporter (2020; 

2021). I noen av disse arealene skal det gjennomføres enkle habitatforbedrende tiltak. Områdene 

består for det meste av landbruksarealer og våtmark. Noe dyrkamark skal blant annet tilbakeføres til 

våtmark, det skal etableres en fordrøyningsdam i nærhet av Slevdalsvann, og det skal gjennomføres 

habitatforbedrende tiltak i Orebekken utenfor planområdet. 

Ikke forutsatte tiltak 

Tiltakene som omtales i det følgende, er tiltak foreslått av utreder. Mangelen på detaljer av hvilke 

næringer og utforming av inngrepene som planlegges i planområdet, gjør det vanskelig å foreslå 

skadereduserende tiltak med høy detaljeringsgrad. Tiltakene er derfor noe generelle. Det presiseres at 

disse tiltakene ikke er tatt med ved vurdering av planens påvirkning på fugl. 

- All bruk av fugleskremmere i området forbys. 
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- Støyende næring bør ikke legges nært Slevdalsvann naturreservat da det kan føre til 

forstyrrelser på fugl. 

- Infrastruktur i planområdet bør utformes slikt at støy fra disse områdene vendes mot nye 

bilveier og vekk fra omkringliggende naturområder.  

- Planlagte grønne tak bør i tillegg til tørrengvegetasjon tilføres ulike substrat som for eksempel 

død ved, steiner, små pytter med vann, etc. Dette kan gi ytterligere positive virkninger av dette 

typen tak.  

1.4 Samlet belastning 

Planområdet er ca. 2200 daa stort, og utgjør ca. 10 % av Flat-Listas areal. Av dette arealet er ca. 1100 

(50 %) våtmark, skog eller åpen fastmark. Denne delen av naturlignende areal utgjør en stor andel av 

de gjenværende arealene med tilsvarende natur på Flat-Lista. Realisering av tiltaket vil dermed føre til 

at det kun blir små gjenværende arealer med tilsvarende kvaliteter med lite forstyrrelser på Flat-Lista. 

Det vil være negativt for flere rødlistearter som hekker, raster og overvintrer i influensområdet, og da 

spesielt for artene vipe (EN), storspove (VU), enkeltbekkasin og rødstilk, som står i fare for å forsvinne 

fra Flat-Lista som hekkefugl. Nyetablering av våtmark vil kunne kompensere for noen av de negative 

effektene på disse artene, og bedre forholdene for andre. 63 rødlista fuglearter er registrert i 

influensområdet og utgjør 77 % av alle rødlista fuglearter i Norge. Resterende arter er knyttet til sjø, fjell 

eller østre skogsområder. Dette artsmangfoldet er unikt på et nasjonalt nivå, og understreker viktigheten 

av området for fugletrekk langs den sørlige hovedtrekkruta. Som et nasjonalt til internasjonalt viktig 

område for trekkende fugler, kan tap av områdets verdi som rasteplass få negative konsekvenser for 

trekket langs den sørlige hovedtrekkruten, men det er knyttet usikkerheter rundt dette.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Sweco Norge As har fått i oppdrag fra Lista Renewable Energy Park AS å bistå med utarbeiding av 

områdeplan for Lista Renewable Energy Park. Jørgen Tjørhom fra Lista Nyskaping as har 

prosjektledelsen.  

Hensikten med planen er å regulere for industri, kontor og næring. Det er søkt konsesjon for å tilknytte 

området med 200MW fornybar energi, for å tilrettelegge for kraftforedlende industrier. Størstedelen av 

området omfattes av kommunedelplan for Lista fly- og næringspark fra 18.12.2001. 

Planen viser ikke plassering av bygninger med tilhørende infrastruktur siden det fremdeles er noe 

usikkert hva som faktisk etablerer seg her, og det er behov for fleksibilitet ift. fremtidig etablering. Planen 

legger til rette for forholdsvis store volum. Området skal utbygges over lang tid. 

Det ble ikke gjennomført konsekvensutredning (KU) i forbindelse med arbeidet med 

kommunedelplanen, men kun laget en fagrapport om Hellemyra (Pedersen, 1997). Statsforvalteren i 

Agder stiller imidlertid krav om KU i forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen da utbygging av 

området berører viktige allmenne interesser. Denne fagrapporten omhandler dagens status for fugl. 

Konsekvensutredningen er gjennomført etter konsekvensutredningsmetodikken beskrevet i Statens 

vegvesens håndbok V712, Konsekvensanalyser. 

2.2 Beskrivelse av tiltaket 

0-alternativet 

For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak må det sammenlignes med 

situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen omtales som 0-alternativet. 

Alternativ 0 er sammenligningsgrunnlag i temautredningene for konsekvensanalysen. Alternativet er 

som følger: 

Videreføring av dagens stedlige forhold og verdier inkludert vedtatte planer om oppføring av 

biogassanlegg og datalagringssenter (Figur 2-1), samt etablering av fem kiteturbiner på og ved 

Hellemyra (Figur 2-2). Det er også gitt konsesjon til nettilknytning fra Lundevågen og til østenden av 

planområdet. 
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Figur 2-1: Omtrentlig plassering av biogassanlegg og datalagringssenter. 

Figur 2-2: Kartet viser plasseringene av kitemill-turbinene og vegforbindelsen de 

imellom. 
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Da planene som inngår i 0-alternativet ennå ikke er fullt ut realisert, gis det i det følgende en beskrivelse 
av hvordan disse vil påvirke planområdet slik det fremstår i dag. Dagens situasjon er beskrevet i kap. 
4. 
 

Biogassanlegget og datalagringssentret skal plasseres i et område med innmarksbeite og nært 

eksisterende infrastruktur. Tiltaket vil gi økt menneskelig aktivitet med tilhørende støy rundt 

tiltaksområdet. Tiltakets størrelsesorden er imidlertid relativt lite, og det vurderes dithen at tiltaket ikke 

vil endre verdien for fugl i berørte delområder i særlig stor grad i forhold til dagens situasjon.  

Etablering av fem midlertidige kiteturbiner vil fragmentere Hellemyra noe, samt forringe vegetasjonen 

rundt turbinene. Store deler av Hellemyra vil fortsatt være intakt, og vil fortsatt fungere som et viktig 

landskapsøkologisk og økologisk funksjonsområde, men med noe svekket verdi. Det ble ikke registrert 

negative konsekvenser på fugl fra selve kitene under testflyging på Lista i 2018 (NNI Resources AS, 

2018). Det ble da først og fremst målt på respons fra artene sanglerke (VU), heipiplerke, låvesvale, 

tårnseiler og sildemåke. Sanglerke og heipiplerke virket å være upåvirket av kiteturbinene, men det 

foreligger en kollisjonsrisiko for spesielt sanglerke som bruker store luftrom under fluktspill. Låvesvale 

benyttet luftrom nært bakken i periodene det var nok vind til testflyging, noe som kommer av at byttedyr 

(insekter) holder seg nært bakken ved sterkt vind. Tårnseiler virket å bruke helt andre geografiske 

områder ved sterk vind. Sildemåke virket ikke påvirket av testflygingen. Teoretisk sett, er det allikevel 

flere faktorer som støy, kollisjonsfare og forstyrrelser i forbindelse med driften av kiteturbinene som kan 

påvirke fugl negativt (NNI Resources AS, 2018). Det er usikkert hvordan fugler som vipe (EN) og 

storspove (VU) som benytter Hellemyra blir påvirket av kiteturbinene. Vipe manøvrerer svært godt, og 

kan enkelt unnvike vaiere og kiteturbin. Storspove har ikke like gode manøvreringsevner som vipe, men 

unngår trolig kollisjoner på lik linje med andre nevnte arter. 

Det er gitt konsesjon til nettilknytning fra Lundevågen til den østre enden av planområdet. Konsesjonen 

består av tillatelse til å legge to ca. 9,75 km lange jordkabler samt oppføring av en transformatorstasjon 

i den østlige enden av planområdet (Figur 2-3). I planområdet er det kun oppføringen av 

transformatorstasjonen som fremstår som inngrep. Arealbeslaget er lite, og vil ikke påvirke fugl i særlig 

grad. 

 

Figur 2-3: Omtrentlig plassering av transformatorstasjon (Rødt polygon øst i planområdet). 
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2.3 Utredningsalternativene 

Påvirkning på 0-alternativet vurderes opp mot to forskjellige utredningsalternativ, områdeplanen og 

kommunedelplanen fra 2001.  

Områdeplanen 

For omsøkt områdeplan stilles det ikke krav til detaljregulering. Planområdet er 2200 daa og omfatter 

deler av Lista flyplass, samt større områder nord for flyplassen. Det legges til rette for bebyggelse med 

BYA (bebygd areal) på mellom 30% og 50 % (Figur 2-4). Innenfor plangrensen skal det etableres 

batterifabrikk, datalagringssenter, biogassanlegg, fiskeoppdrett, øvrig industri og noe nærings- og 

kontorvirksomhet (Figur 2-5). Det er planlagt ny adkomst til området via kommunal veg 6040, som 

knytter fylkesveg 463 og 43 sammen. 

Oversikt over reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6, er vist i Tabell 

2-1: Eksisterende detaljer om reguleringsformålene som inngår i planforslaget pr. nov. 2020. og Tabell 

2-2. 

 

Tabell 2-1: Eksisterende detaljer om reguleringsformålene som inngår i planforslaget pr. nov. 2020. 

Reguleringsformål  Størrelse, daa  Kommentar 

Bebyggelse og anlegg 1478,3 Inkl. i arealet, interne 

kjøreveger og parkering 

BAA Industri 268,4  

BAA Industri, Kraftforedlende 930,2  

BAA Næring (biogass/datalagring, 

oppdrettsanlegg) 

205  

BAA Næring/kontor 90,4  

Grønnstruktur 345,4 Omfatter åpne bekker 

og myrområder 

Blå/grønnstruktur 334,2  

Vannspeil 3,6  

Vegetasjonskjerm, buffersone 7,6  

LNFR  314,2  

Landbruk 246,1  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 9  

Kjøreveg 9  

Sum 2146,9  
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Bebyggelse og anlegg (BAA1 – BAA11) 

Tabell 2-2: Spesifikasjoner av tiltaket i de forskjellige områdene i planområdet. Se Figur 2-4 for 

reguleringsplanforslaget og Figur 2-5 for terrengmodell. 

Område Formål % 
BYA 

Maks høyde meter 
(egenhøyde) 

Daa 

BAA1: Industri 40 12 52,8 

BAA2: Industri (kraftforedlende) 70 20 930,2 

BAA3: Industri 50 12 76,4 

BAA4 Næring (biogassanlegg, 
aquakultur, datalagringssenter) 

50 12 74,3 

BAA5 Industri 25 16 48 

BAA6.1 & 
BAA6.2 

Industri 50 9 72,8 & 14,4 

BAA7.1 & 
BAA/.2 

Næring (biogassanlegg, 
aquakultur, datalagringsenter) 

25 16 46,7 & 84 

BAA8 Næring/ kontor  40 12 14,9 

BAA9 Næring/kontor 40 10 75,5 

 
 

 
Figur 2-4: Forslag til områderegulering fra 01.12.2020. Kartet viser plassering av områdene beskrevet i Tabell 

2-2. 
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Figur 2-5: Terrengmodell av forslag til planløsning. 

 
Farsund Kommune har allerede gitt tillatelse til datalagringssenter og biogassanlegg (2018) på tomt 

BAA7. Tillatelsen ble gitt ved dispensasjon og uten utredninger eller særlige tegninger. 

 

BYA inkluderer også parkeringsareal og ikke kun bebyggelsens fotavtrykk. Volum og åpent areal vil 

dermed også henge sammen med hvor mye parkeringsareal som bygges ut. 

Høydene angis i egenhøyde. Maksgrensen er for topp tak. 

 

Innenfor alle bygge- og anleggsområdene tillates det etablert parkeringsplasser, interne veier, 

nødvendig vannforsyning og anlegg for overvannshåndtering.  

 

Byggehøyder fremgår av Tabell 2-2. I tillegg tillates det enkeltelementer som tårn, piper og andre 

konstruksjoner utover maksimalt tillatt byggehøyde. For område BAA3 gjelder egne bestemmelser om 

høyde på kjøletårn. 
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Kommunedelplanen for Lista fly- og næringspark 

Dette er det andre utredningsalternativet som skal vurderes opp mot 0-alternativet. Det er kun de delene 

av kommunedelplanen som inngår i planområdet for områdeplanen som vurderes som 

utredningsalternativ (Figur 2-6). I planområdet er områder regulert til industri, flyplass, 

håndverk/service, forretning/service, LNF og parkbelte. I planbestemmelsene åpnes det for TU 

(tomteutnyttelse) på mellom 30-50 % og tillatt byggehøyde på opptil 12 meter i de forskjellige delene 

av planen. Ellers vises det til planbestemmelsene for ytterligere detaljer (Farsund kommune, 2001). 

Forskjellen mellom områdeplanen og kommunedelplanen  

Her gis en oversikt over de viktigste forskjellene mellom områdeplanen og kommunedelplanen: 

- I områdeplanene er ingen arealer regulert til service. 

- I kommunedelplanen er høyeste tillatte byggehøyde lavere enn for områdeplanen. 

- Det settes av større områder til blågrønnstruktur i områdeplanen. Dette omfatter Orebekken, 

samt andre bekker/kanaler og myrer.  

- Innmarksbeitet midt i planområdet (Figur 4-4) bevares i områdeplanen, men ikke i 

kommunedelplanen.  

- Dette settes av større området til LNF (landbruk) i områdeplanen enn i kommunedelplanen. 

- I områdeplanen er det tilrettelagt for tyngre industri i de østlige delene av planområdet, dvs. 

lengre vekk fra Slevdalsvann naturreservat enn i kommunedelplanen. 

- Kommunedelplanen regulerer en fylkesveg gjennom planområdet. Denne vegen utgår i 

områdeplanen. 

- I kommunedelplanen reguleres det en midlertidig motocrossbane ved Hellemyra. Banen utgår 

i områdeplanen. 

Figur 2-6: Kommunedelplan for Lista fly- og næringspark. industri (lilla), flyplass (grå), håndverk/service (lyseblå), 

forretning/service (blå), LNF (gult) og parkbelte (grønn). Det røde omrisset markerer planområdet. 
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- Kommunedelplanen har ikke inkludert kompenserende områder.  

3 Metode 

3.1 Konsekvensutredningen 

Metode for konsekvensvurdering av ikke-prissatte tema bygger på håndbok (HB) V712 (Statens 

vegvesen 2018). Målet med metoden er å kartlegge verdien i området på en tydelig og anvendbar måte, 

samt definere forventet påvirkning og konsekvensgrad av tiltaket på disse verdiene. Verdianalysen 

utarbeides gjennom en prosess med registrering og deretter verdivurdering. 

Denne rapporten omhandler utlukket om fugl. Det er fem kategorier som skal registreres som en del av 

grunnlaget for verdivurderingen av naturmiljø (Tabell 3-1). Viktige naturtyper og geosteder vurderes 

ikke i denne rapporten da disse ikke gjelder for fugl. Det vil variere hvilke av registreringskategoriene 

som er aktuelle for de ulike delområdene i planområdet. 

Tabell 3-1: Registreringskategorier benyttet i veileder for konsekvensvurdering (Statens Vegvesen, 2018). 

Planområdet er delt inn i delområder basert på områder med tilnærmet lik funksjon og verdi.   

Verdivurdering 

Verdivurdering gjøres gjennom en prosess med først registrering (kartlegging og bruk av eksisterende 

kunnskap) og deretter verdivurdering. Figur 3-1 beskriver kriterier for verdisetting av naturmangfold, 

mens Figur 3-2 viser skala for verdivurdering.  
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Figur 3-1: Verdikriterier for registreringskategorier for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018) 

 

 

Figur 3-2. Verdiskala med eksempel på satt verdi (Statens Vegvesen, 2018). 
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Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre. Da det er vanskelig å helt 

sikkert hvordan påvirkning tiltaket vil ha på de forskjellige delområdene, er det knyttet noe skjønn til 

vurderingene. I dette prosjektet er det mye usikkerheter knyttet til disse vurderingene grunnet 

manglende detaljinformasjon om tiltaket. 

 viser veiledning brukt for vurdering av påvirkning på naturmangfold. Påvirkning på berørte arters leve- 

og funksjonsområder begrenser seg ikke nødvendigvis til planområdet, men kan gå ut over dets 

grenser, og dette gjelder spesielt for fugl. Skalaen går fra sterkt forringet til forbedret, se skala i Figur 

3-4. 

 

 

Figur 3-3: Veiledning for påvirkning for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018). 
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Figur 3-4. Påvirkningsskala med eksempel på satt påvirkningsgrad (Statens Vegvesen, 2018).  

 

Konsekvens 

Konsekvens vurderes ved å sammenholde et delområdes verdi med tiltakets påvirkning på dette 

delområdet. Til vurderingen benytter vi den såkalte konsekvensvifta i håndbok V712, se Figur 3-5. 

Skalaen og forklaring på konsekvensgraden går fram av Figur 3-6. Kriterier for fastsettelse av 

konsekvens for forskjellige alternativer fremgår i Figur 3-7. 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 20 AV 62  

 

 
 

 
Figur 3-5. Konsekvensvifta. Konsekvensen kommer fram ved å sammenholde grad av verdi i X-aksen med grad 

av påvirkning i Y-aksen. De to skalaene er glidende (Statens Vegvesen, 2018). 

 
Figur 3-6. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens Vegvesen, 2018). 
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Figur 3-7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens Vegvesen, 2018). 

 

Avbøtende tiltak 

I henhold til håndbok V712 er det foreslått avbøtende tiltak. Slike tiltak kan være justering av fysiske 

forhold, eller miljøtiltak som kan dempe tiltakets negative omfang. Det kan gjelde anleggsfasen så vel 

som driftsfasen. Tiltakshierarkiet er illustrert i Figur 3-8. 

 

Figur 3-8. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres (Klima- og 

miljødepartementet, 2015).  
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3.2 Influensområde 

Influensområdet er alle områder som blir vesentlig påvirket av tiltaket, og defineres i hovedsak som 

hele planområdet. I tillegg inkluderes en buffersone rundt planområdet. Denne sonen vil være avhengig 

av art, lokal topografi osv.  

Økologiske funksjonsområder for arter 

Generelt settes et influensområde på 500 meter for fugl. I dette tilfellet inkluderes også Slevedalsvannet 

naturreservat i influensområdet, selv om det ligger mer enn 500 m unna plangrensen (Figur 3-9). 

Slevdalsvann inkluderes i influensområdet ettersom fugler som bruker Slevdalsvann også bruker 

nærliggende områder som blant annet inngår i planområdet. Flere fuglearter som bruker Slevdalsvann 

som hekke-, raste- eller overvintringsområde bruker også områder nært og i planområdet til næringssøk 

og rasting, men også som oppvekstområder. Arter som hekker, raste eller overvintrer i planområdet 

kan igjen bruke Slevdalsvann til samme formål.  

 

Figur 3-9: Influensområdet for økologiske funksjonsområder for arter. Rød grense viser plangrensen. 

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Hele Flat-Lista inkluderes som influensområde for landskapsøkologisk funksjonsområder ettersom 

området er svært viktig område for fugler på trekk. Ramsarområdet (Figur 4-3), Lista våtmarkssystem 

inkluderes dermed også i dette influensområdet. Flere fuglearter som bruker verneområdene i 

Ramsarområdet som hekke-, raste- eller overvintringsområde bruker også områder nært og i 

planområdet til næringssøk og rasting, men også som oppvekstområder. Arter som hekker, raste eller 

overvintrer i planområdet kan igjen bruke verneområdene i Ramsarområdet til samme formål. 
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3.3 Datagrunnlag  

I dette delkapitlet presenteres datagrunnlaget som ligger til grunn for verdivurdering for fagtemaet.  

Plan- og influensområdet huser en varierende fuglefauna med både vanlige og rødlista arter. I enkelte 

områder er det gjennomført feltundersøkelser med kartlegging av fugl, mens andre steder har vi 

kunnskap om fugl gjennom offentlige databaser, samt at vi kjenner de ulike habitatene i planområdet 

som igjen gir oss verdifull informasjon om potensialet for en rekke fuglearter. Forfatter av denne 

rapporten har ikke vært i området.  

Offentlige databaser 

Artskart 

Lista er et viktig område for fugler både som hekkeområder, men også som rasteplasser under vår- og 

høsttrekket. De spesielt høye tetthetene av fugler tiltrekker seg fuglekikkere fra hele landet, samt andre 

land i Europa. På grunn av regelmessige besøk av hobbyornitologer, foreligger det store mengder data 

i form av fugleregistreringer i Artsdatabankens database Artskart. I influensområdet er det siden 1953 

gjort 115 000 fugleobservasjoner (Artskart). Flesteparten av observasjonene er registrert etter 2000, og 

da spesielt etter lanseringen av Artsdatabankens artsobservasjoner.no i 2008. Mange av disse 

observasjonene er registrert på faste registreringspunkter i Artsobservasjoner.no, og observasjonenes 

nøyaktighet kan derfor variere. Da planområdet i mange år har vært gjerdet inn, er det kun et fåtall av 

observasjonene i Artskart som ligger innenfor planområdet. Større fugler er spesielt mulig å observere 

fra utsiden av gjerdet, noe som gjenspeiler seg i dataene. For mindre fugler, er de fleste registreringene 

sannsynligvis gjort i planområdets ytterkanter, i nærheten av gjerdet. I beskrivelsen av dagens situasjon 

og i verdivurderingen brukes data fra Artskart i stor grad. Artenes habitatpreferanser tas i betraktning 

ved beskrivelse av potensiell forekomst i planområdet. Potensial vurderes også ut ifra sammenlikninger 

av registreringer i like habitater på utsiden av planområdet. Figur 3-10 viser datapunktene som er 

benyttet ved beskrivelse av dagens situasjon. 

 

Figur 3-10: Datapunkt med fugleregistreringer i plan- og influensområdet. Kilde: Artskart 
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Rapporter 

Lie, A. (2020). Status for fugl. Reguleringsplan for Lista Renewable Energypark. Saksnr. 2017/531. 

Farsund kommune. Naturmuseet og botaniske hage, Universitet i Agder: 

Rapporten gir status for fugl i planområdet. Spesielt er områdene lengst øst i planområdet utredet i 

denne rapporten, med blant annet en én-dags feltundersøkelse, innhenting av data fra Artskart, Sweco-

rapport på Naturmiljø 2018, samt en høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening, Lister lokallag fra 

15.06.2020.  

Feltundersøkelser ble lagt i august, men det ble ikke gjennomført nye registreringer i forhold til fugl. 

Feltundersøkelsesruta, som blant annet dekket Hellemyra og andre deler av det østlige planområdet, 

gir en god beskrivelse av området i form av tekst og bilder. Bildene gir gode indikasjoner på hvilke 

fuglearter som sannsynligvis bruker området. 

Sweco (2018). Områderegulering, Lista Renewable Energy Park, deler av Lista flyplass. KU – R01: 

Rapporten vurderer naturmiljø i deler av planområdet, men med lite fokus på fugl. 

Feltundersøkelsesrute er i de østlige delene av planområdet, samt mer sentrale deler. Det ble rapportert 

om høy aktivitet av fugl under feltundersøkelsestidspunktet i mai, som generelt er et bra tidspunkt for 

hekkefuglregistreringer. Rapporten gir gode beskrivelser av de besøkte delene av planområdet, som 

igjen gir verdifull informasjon om potensielle og sannsynlige arter som kan bruke området. 

Terrateknikk (2020). Industriutbygging på Lista Flystasjon i synergi med naturverdier. En innledende 

studie av potensialet for å øke grunnlaget for biologisk mangfold i omgivelsene til planlagt industri 

gjennom terreng-, vann- og våtmarkstiltak. Terrateknikk plan 20 – 2020: 

Rapporten tar sikte på å utrede våtmarksområder i hele planområdet. I forbindelse med utredningen er 

det gjennomført feltundersøkelse i våtmarksarealene i planområdet. Dette gjelder både Hellemyra og 

områder i de vestlige delene av planområdet. Rapporten peker på området som viktig for fugl. 

Rapporten påpeker at området er under sterk endring i form av blant annet gjengroing, og foreslår 

habitatforbedrende tiltak i resterende våtmark som et kompenserende tiltak til utbygging.  

NNI Resources AS (2018). Testing av høydevindanlegget Kitemill på Lista, Farsund kommune. 

Overvåkning og vurdering av virkninger på fugler: 

I forbindelse med testing av «kitemills» i østlige deler av planområdet, er det gjennomført standardiserte 

hekkefuglregisteringer tre dager i midten, og tre dager i slutten av juni, samt trekkfuglregistreringer tre 

dager i september. Rapporten gir en detaljert fremstilling av resultatene fra feltundersøkelsene.  

NOF- rapportserier: 

På Lista er det et aktivt ornitologisk miljø med stor drivkraft innen registrering og overvåkning av både 

hekkende og trekkende fugl. I forbindelse med dette arbeidet publiseres det rapporter som 

oppsummerer resultatene. Det fremgår lite data fra selve planområdet i disse overvåkningsprosjektene. 

Det gis ut en årlig statusrapport på trekkende fugler langs den sørlige hovedtrekkruta for fugl, der 

resultater fra standardisert ringmerking og telling av trekkende fugler oppsummeres fra vår- og 

høsttrekk. Rapportene sammenlikner også data mellom år. 

Det er også opprettet en rapportserie i forbindelse med restaureringen av Slevdalsvann naturreservat, 

hvor historiske og nylige data om hekkefugler i reservatet presenteres. Datamaterialet strekker seg 

tilbake til 80-tallet.   



   

 
 

RAPPORT SIDE 25 AV 62  

 

 
 

4 Dagens situasjon 

I og ved planområdet er det allerede noe pågående næringsvirksomhet. Det er etablert 20 firmaer med 

ca. 120 ansatte. Det er kun to av disse firmaene som inngår i planområdet (Figur 4-1) (Lista Fly og 

Næringspark og Lista Vandrerhjem). I grensen til planområdet mellom disse bedriftene er det en Co-

Cart bane og aktivitetspark i full drift. 

 

Figur 4-1: Vist plassering av forskjellige bedrifter i og ved planområdet. Det er kun Lista Fly og Næringspark og 

Lista Vandrerhjem som har plassering i selve planområdet (rød ring). 

Flyplassen skal ikke legges ned, men området på nordsiden skal tilrettelegges for fremtidig utbygging 

av næringsareal. Mange av undersøkelsene som er gjort innenfor området har vært unntatt 

offentligheten på grunn av den militære virksomheten.  Området har vært i forsvarets eie frem til 2002, 

da private investorer overtok. I 2012 fikk Farsund lufthavn, Lista, fornyet konsesjonen for lufthavn til 

offentlig bruk fra 27.07. 2012 til 26.07. 2032. Farsund lufthavn brukes mye til luft- og 

motorsportaktiviteter. Den har et aktivt privatflygermiljø. Lufthavnen benyttes blant annet av selskapet 

Lista AWE Center AS til uttesting av ny type vindkraft gjennom ubemannede seilfly. Planområdet består 

i all hovedsak av landbruks- og friarealer og en del eldre bygninger tilknyttet flyplassen.  

Det er knyttet noe støy til flyvning, men kun fra mindre maskiner på opptil 5700 kg med plass til ni 

passasjerer (Flyplasshåndbok - Lista, 2019). Det er knyttet noe mer støy fra helikoptre enn ved disse 

flyene.  Det er knyttet en del usikkerheter til hvordan fugl påvirkes av fly. I et studie gjennomført i 

forbindelse med Ørland hovedflystasjon (Skrindmo, 2015), ble ikke standfugler påvirket av flyavganger 

av F16 jagerfly i særlig grad. Dette ble målt ved å observere i hvilken grad fuglene ble skremt ved 

flyavgang. Det er dog knyttet usikkerheter rundt sekundære årsaker som følge av frykt eller plage. For 

å undersøke dette må en undersøke vekt, kondisjon, hekkesuksess osv. Studiet diskuterer videre at 

årsaken til resultatene kan komme av at fuglene har vent seg til støyen. Studiet viste at trekkfugler 

responderte mer negativt til støy fra F16 flyene ved å bli mer skremt. Dette gjelder spesielt vadere og 

gjess. På Lista er forstyrrelsene fra flyavganger trolig mindre da maskinene som benyttes ved private 

flyvninger støyer mindre enn F16 jagerfly. 
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I planområdet var det tidligere vært høy militær aktivitet. Som følge av vedtak i Stortinget i 1994, ble 

Lista flystasjon nedlagt som militær avdeling i 1996. Forsvaret eide flyplassen til 2002, da den ble solgt 

til selskapet Lista Lufthavn AS.  Den militære virksomheten har ført til flere inngrep i planområdet.  

Lista ligger i en internasjonal viktig hovedtrekkrute for fugler langs kystlinja i Sør-Norge (Heggøy et al., 

2019). Mange arter bruker området som rasteplass under trekket, mens andre overvintrer. Lista er også 

et viktig hekkeområde for en rekke arter. Flere av disse artene er oppført på Norsk Rødliste for arter 

(Henriksen & Hilmo, 2015). Nasjonalt sett huser Lista den største artsdiversiteten av fugler, noe som 

understreker områdets betydning som landskapsøkologisk funksjonsområde, samt økologisk 

funksjonsområde for arter. Store deler av våtmarkssystemene på Lista er vernet og har Ramsarstatus 

(Ramsar, 2018; Naturbase, u.d.). Store områder innad i planområdet har vært urørt siden 1950-tallet, 

og utgjør en stor del av de siste mer eller mindre urørte naturområdene på Flat-Lista. Dette gjelder 

spesielt de østlige delene av planområdet. Området pekes på som spesielt viktig for fugl da 

verneområdene langs Listastrendene har fungert dårlig som hekkeplass for fugl grunnet mye 

menneskelig ferdsel (NOF - Lister, 2020). Samme problematikk er rapportert fra Jærstrendene 

landskapsvernområde (Follestad et al., 2016). Blant annet er siste rest av Hellemyra, som en gang 

dekker store deler av Flat-Lista, en del av planområdet. 

4.1 Rødlistearter, ansvarsarter og fremmede arter 

Av de 275 registrerte fugleartene i influensområdet (Vedlegg 1) (Artskart, u. d.), er 63 rødlista (Tabell 

4-1), 24 ansvarsarter for Norge (Tabell 4-2) og én art på fremmedartlista i kategorien SE (kanadagås). 

De registrerte rødlisteartene utgjør alle arter som kan opptre i influensområdet. Resterende rødlistearter 

er enten knyttet til sjø, fjell eller østlige skoger. 67 av de registrerte artene er ikke en del av norsk 

hekkefauna, men er individer som blant annet er kommet på avveie fra sine naturlige leveområder, eller 

som raster i Norge under trekk. 

Tabell 4-1: Antall arter innenfor de ulike rødlistekategoriene. 

 

 

 

 

 

Tabell 4-2: Rødlistearter og ansvarsarter registrert i influensområdet. 

Rødlista arter       Ansvarsarter 

kornspurv RE svartrødstjert VU bjørkefink 

rapphøne RE sædgås VU boltit 

hauksanger CR vannrikse VU dvergfalk 

hortulan CR bergand NT dvergsnipe 

vierspurv CR bergirisk NT fjellvåk 

åkerrikse CR blåstrupe NT furukorsnebb 

brushane EN dobbeltbekkasin NT gråsisik 

hubro EN dverglo NT gråtrost 

knekkand EN fiskemåke NT havørn 

makrellterne EN fiskeørn NT heipiplerke 

myrhauk EN gjøk NT jordugle 

Rødlistekategori   Antall arter 

Regionalt utdødd   RE 2 

Kritisk trua  CR 4 

Sterkt trua  EN 10 

Sårbar  VU 18 

Nært trua  NT 29 
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myrrikse EN gresshoppesanger NT konglebit 

polarsnipe EN gulspurv NT lappiplerke 

svarthalespove EN hønsehauk NT lappspove 

svartstrupe EN jaktfalk NT polarsisik 

vipe EN kornkråke NT skjærpiplerke 

dvergdykker VU lerkefalk NT steinvender 

dvergmåke VU nattergal NT svartbak 

dvergspurv VU sandsvale NT temmincksnipe 

hettemåke VU sivspurv NT bergirisk 

horndykker VU skjeggmeis NT blåstrupe 

lappfiskand VU snadderand NT dobbeltbekkasin 

lappspurv VU stjertand NT jaktfalk 

rosenfink VU stormsvale NT ringgås 

sandløper VU stær NT lappspurv 

sanglerke VU svartand NT  
sivhauk VU taksvale NT  
sivhøne VU trelerke NT  
skjeand VU tyrkerdue NT  
sothøne VU vaktel NT  
storspove VU vepsevåk NT  

 

4.2 Landskapsøkologiske funksjonsområder for arter  

Som nevnt innledningsvis ligger Flat-Lista langs den sørlige hovedtrekkruta for fugl i Norge (Heggøy et 

al., 2019), og mye fugl stopper opp på Lista for å raste før de trekker videre. Om høsten trekker trolig 

en del fugler fra Lista over til Danmark og motsatt om våren, noe som gjør Lista til et internasjonalt viktig 

område for fugl (Figur 4-2). Lista er trolig Norges viktigste trekklokalitet (Tjørve, 1997), og området 

fungerer som en møteplass for fugler som trekker fra øst og fra vest langs den sørlige kystlinja. 

Trekkende fugler har dårlig tid til å fylle opp fettreserver før de trekker videre. Rasteplasser er etablert 

gjennom tusener av år, og det er derfor viktig med god kvalitet på rasteplassene (Skrindmo, 2015). 

Hvert år blir blant annet forekomsten av trekkfugl overvåket gjennom en standardisert 

overvåkningsmetodikk på Lista og Jomfruland (Edvardsen et al., 2004; López et al., 2017; López et al., 

2018; López et al., 2019; Heggøy et al., 2019 …). Det store antallet fuglearter som er registrert på Lista, 

hvorav et stort antall eksotiske arter, understreker Listas betydning på fugl. Flat-Lista er også et viktig 

område for flere overvintrende arter, men også som næringsområde for invasjonsarter (Røer et al. 

2020), som trekker fra sine opprinnelgie leveområder om vinteren grunnet næringsmangel. 

Planområdet huser en relativt variert natur, og tilfredsstiller dermed flere arters habitatkrav under 

rasting.  

Andelen av våtmark og skog i planområdet utgjør en stor del av den totale forekomsten av denne type 

natur på Flat-Lista. De store sammenhengende og uforstyrrede arealene i planområdet, gir gode forhold 

for rastende fugler som krever rolige omgivelser eller store arealer under næringssøk. Rullebaner og 

taxebaner på flyplassen brukes også flittig som rasteplass av flere fuglearter (Artskart, u. d.; 

Flyplasshåndbok - Lista, 2019). Under en feltundersøkelse i planområdet på høsten (NNI Resources 

AS, 2018), ble det registrert blant annet flokker med steinskvett, heilo og sandlo på rullebanen. Under 

samme feltundersøkelse (NNI Resources AS, 2018), ble det gjennomførte registreringer av trekkende 
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fugl i planområdet i en tredagers periode i september. Det var et jevnt trekk i aktuelle tidsperioder i 

døgnet. Av rødlista arter ble storspove (VU) registrert trekkende, men også rastende på åkrer i 

planområdet. 

Slevdalsvann naturreservat er en del av Ramsarområdet, Lista våtmarkssystem (Ramsar, 1971), og 

må derfor sees i sammenheng med de andre verneområdene som danner Ramsarområdet. Det foregår 

mye forflytting av fugl mellom disse områdene, samt at de har en stor verdi som rasteplass for trekkende 

fugl. Planområdet kan ikke sees isolert fra Slevdalsvann da fugler som bruker reservatet også bruker 

naturområdene rundt (Sweco, 2018; Lie, 2020). Hellemyra, som også ligger sentralt innad i 

våtmarkssystemet, er også trolig et funksjonsområde i dette systemet. 

4.3 Verneområder 

På Flat-Lista er det flere verneområder. Slevdalsvann naturreservat er en del av influensområdet, og 

en del av Ramsarområdet Lista våtmarkssystemer (Figur 4-3; Tabell 4-3) (Ramsar, 1971). Dagens 

situasjon for fugl i reservatet er beskrevet i delkapittel om økologiske funksjonsområder for arter. Vannet 

ble vernet i 2015 med bakgrunn i dets verdier innen biologisk mangfold og spesielt fugl (Lovdata, 2005). 

Reservatet er tilrettelagt med et fugletårn som brukes flittig av fugleinteresserte fra hele landet, og er 

dermed også et viktig rekreasjonsområde. I 2015 startet et større restaureringsprosjekt opp i reservatet. 

Gjenåpning av vannspeil, sikring av vanntilførsel og innføring av beitedyr er de viktigste tiltakene for å 

ivare ta verdiene for fugl i reservatet. Restaureringen er ansett som vellykket (Miljødirektoratet, 2015; 

Olsen, 2020a).  

Figur 4-2: Lokalisering av trekkleder mot/fra Danmark. De antydende trekklinjene er vist skjematisk. Kilde: NNI 

Resources AS, 2018. 
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Tabell 4-3: Verneområder i Ramsarområdet, Lista våtmarkssystem (Naturbase). 

Lista våtmarkssystem 

Einarsneset plante- og fuglefredningsområde 

Røyrtjønn naturreservat 

Havvika fuglefredningsområde 

Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde med fuglefredning 

Kviljo plante- og dyrefredningsområde 

Nesheimvann naturreservat 

Prestvannet fuglefredningsområde 

Fuglevika fuglefredningsområde 

Nordhasselvika fuglefredningsområde 

Slevdalsvann naturreservat 

Steinodden fuglefredningsområde 

Steinodden plante- og fuglefredningsområde 

4.4 Økologiske funksjonsområder for arter 

Lista huser en variert natur som skaper økologiske funksjonsområder for en rekke arter med ulike 

habitatskrav. Under er flere naturtyper som utgjør viktige økologiske funksjonsområder for fugl listet 

opp, og sentrale arter (hvorav flere rødlistearter) som benytter seg av disse områdene er omtalt (Figur 

4-4). Flere arter kan bruke flere naturtyper og ha flere ulike økologiske funksjonsområder, og kan derfor 

være listet opp flere steder. Det påpekes at et større antall fuglearter bruker store arealer under 

næringssøk. Dette gjelder spesielt rovfugl og ugler. Eksempelvis kan vandrefalk bruke hele Flat-Lista 

flittig under næringssøk, og har derfor et større økologisk funksjonsområde enn de fleste andre arter. 

Figur 4-3: Plassering av de forskjellige verneområdene som utgjør Ramsarområdet, Lista våtmarkssystem. Rød 

ring viser plassering av Slevdalsvann naturreservat. 
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Det er forbundet en del forurensning til landbruk ved eutrofiering av vann og vassdrag. Dette kan føre 

til økt gjengroing av våtmark flere steder. Det er også forbundet noe støy og forstyrrelser knyttet til drift 

av dyrkamark, som forekommer periodevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store deler av strandsonen på Flat-Lista er vernet. Mesteparten av de verna arealene er flopåvirket, og 

det er derfor kun mindre terrestriske arealer som er vernet innad i disse verneområdene, og som kan 

fungere som hekkeplass for fugl. Økt forstyrrelser gjennom menneskelig aktivitet i de terrestriske delene 

av verneområdene har ført til at disse områdene har tapt seg som hekkelokaliteter (NOF – Lister, 2020). 

Planområdet, som er inngjerdet, er mindre påvirket av menneskelige forstyrrelser, og sees derfor på 

som et viktig hekkeområde for fugl for Flat-Lista generelt (Lie, 2020).  

Jordbrukslandskap 

Størsteparten av Flat-Llista består av jordbrukslandskap. Dyrkamark dekker store deler av arealet i 

planområdet. Flere fuglearter bruker jordbrukslandskapet til rasting, næringssøk og hekkeplass. Arter 

som hekker i eller i forbindelse med jordbrukslandskapet omtales ofte som kulturmarksarter. Mange 

kulturmarksarter har i dag en negativ bestandsutvikling (Pedersen, 2020), og er dermed havnet på 

rødlista for arter (Henriksen & Hilmo, 2015). Modernisering og effektivisering av jordbruket er blant 

annet pekt på som en av årsakene til den observerte nedgangen. På Lista er jordbrukslandskapet et 

viktig økologisk funksjonsområde for en rekke nasjonalt og globalt rødlista arter som hekke- og 

oppvekstområde. Disse artene kan både hekke direkte på, eller i forbindelse med eksempelvis 

kornåkrer og enger. I influensområdet er kulturmarksarter som kornspurv (RE), åkerrikse (CR), vipe 

(EN), storspove (VU), sanglerke (VU), stær (NT), gulspurv (NT), vaktel (NT), låvesvale (LC), buskskvett 

(LC) registrert som hekkende eller forsøkt hekkende. En annen rødlista art, kornkråke (NT), er også 

årlig registrert på Lista. Det finnes imidlertid ikke kjente hekkekolonier nært Lista.  

Kornspurv (RE), som i Norge er regionalt utdødd, hekker tidvis på Lista og Jæren, men ikke regelmessig 

nok til å få endret rødlistestatus fra regionalt utdødd (Henriksen & Hilmo, 2015). Kornspurv, som sist 

Figur 4-4: Viser plassering av forskjellige typer natur i planområdet. 
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ble observert ved Hellemyra i 2020 (Artskart, u. d.), kan mulig hekke i deler av influensområdet som 

huser passende hekkehabitat i form av kornåkere og gressenger (Hartley et al., 1995). 

Åkerrikse (CR) er registrert syngende inne på planområdet, og registreres nesten årlig i 

influensområdet. Arten etablerer seg helst i områder med høyt gress eller i kornåkrer. Rundt 1950 var 

åkerrikse å høre i hver en åker på Lista (Artsdatabanken, 2011). Arten kan potensielt hekke i plan- og 

influensområdet.  

Vipe (EN) er i en kraftig bestandsreduksjon i Norge (Pedersen 2020), og i perioden 1994 – 2014 krympet 

bestanden med 75 % nasjonalt, og 82 % på Lista (Heggøy & Øien, 2014). Bestanden har krympet 

ytterligere både nasjonalt og på Lista etter 2014 (Figur 4-5). Hekkesesongen i 2020 var en liten opptur 

for vipa på Lista, med flere registrerte vellykket hekkinger (Olsen, 2020b). Det viktigste hekkeområdet 

var Slevdalsvann naturreservat, men det ble også registrert hekking lengre øst i influensområdet nært 

Hellemyra. Produksjonen var allikevel for lav for å opprettholde bestandsstørrelsen på sikt. Arten hekker 

ofte på marker med lavt gress, myrer og åkrer (Gjershaug et al. 1994), og kan med det hekke flere 

steder i influensområdet på Lista. Arter er også rødlista globalt som nært truet. 

Figur 4-5: Totalbestand av hekkede vipe på Lista i perioden 1995 - 2019. Kilde: Olsen (2020a) 

Storspove (VU) har også hatt en kraftig tilbakegang i Norge (Kålås et al. 2014; Pedersen 2020). På 

Lista har bestandsnedgangen vært på hele 80-90 %. Arten hekker i influensområdet, og uforstyrrete 

områder i planområdet er anset som viktige hekke- og oppvekstområder for arten (NOF – Lister, 2020). 

Arten er rødlista globalt som nært truet.   

Sanglerke (VU) hekker i jordbrukslandskapet på åpne flater som på fulldyrka åkerteiger (Gjershaug et 

al. 1994). Arten hekker i influensområdet, og ble regelmessig observert i planområdet under 

hekkefugltakseringer gjennomført i juni 2018 (NNI Resources AS, 2018). Stær (NT) og gulspruv (NT) 

hekker i kantvegetasjon nært jordbruksområder, og bruker områdene til næringssøk. Vaktel (NT) har 

lignende preferanser som åkerrikse og er årlig observert i influensområdet, hvor den også trolig hekker. 

Jordbruksområdene i influensområdet er også et viktig økologisk funksjonsområde for andre rødlista 

arter som benytter områdene til næringssøk under trekk og overvintring som jaktfalk (NT), myrhauk 

(EN), brushane (EN), ringgås (NT), sædgås (VU), sivhauk (VU), hettemåke (VU), lappspurv (VU) og 

vepsevåk (NT). Hubro (EN), hekker ikke i influensområdet, men bruker jordbruksområdene på Lista til 

næringssøk.  
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Generelt om våtmark 

Våtmark er viktige området for fugl. I planområdet utgjør dette myr, åpne vannspeil, bekker og kanaler. 

Mange arter benytter våtmark som hekkeområde, oppvekstområde, næringsområde, rasteplass 

og/eller overvintringsområde. Våtmark er særlig utsatt for nedbygging, og er en av de mest trua 

naturtypene globalt sett (Davidson, 2014). Allerede i 1971 ble Ramsar-konvensjonen undertegnet. 

Medlemslandene forplikter seg til bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale, nasjonale og 

globale tiltak (Ramsar, 1971). Store deler av Flat-Lista var tidligere våtmark i form av en mosaikk av 

myrer, sumper og innsjøer, men siden midten på 1800-tallet er det aller meste oppdyrket og nedbygd  

(Tjørve, 1997). Allerede i 1926 ble det rapportert om færre trekkfugler på Lista. Storspove (VU) og 

enkeltbekkasin er våtmarksavhengige arter som har gått kraftig tilbake på Lista som hekkefugler med 

henholdsvis 80-90% og 60-70% (NOF – Lister, 2020). Det samme gjelder for vipe (EN) og rødstilk, som 

har gått kraftig tilbake på Lista de senere årene (Olsen, 2020a). Mange av de gjenværende 

våtmarksområdene på Flat-Lista ligger rundt flyplassområdet (Fredriksen & Bruun, 2020). I plan- og 

influensområdet er Hellemyra og Slevdalsvann naturreservat de største våtmarksområdene, men også 

Orebekken, mindre myrområder og kanaler inngår i planområdet.  

Hellemyra 

Hellemyra befinner seg i den østlige delen av planområdet. Ved Hellemyra menes de resterende 

arealene av det som en gang var en stor myr som dekket store deler av Flat-Lista. Restene er figurert 

ut i Figur 4-4. Dagens areal er ca. 10 % av opprinnelig størrelse (Lie, 2020), og utgjør en stor andel av 

all myr på dagens Flat-Lista. Det er et avfallsdeponi i den vestlige delen av Hellemyra som ikke inngår 

i arealet. I dag er myra preget av drenering og gjengroing, noe som skaper mosaikkhabitater mellom 

skog, kratt og myr (Terrateknikk, 2020). Slike mosaikkhabitater skaper stor variasjon i økologiske 

kvaliteter, som igjen dekker spesifikke krav for et bredt spekter av arter. Det er viktig å påpeke at 

Hellemyra er i en gjengroingsprosess, på grunn av at myra dreneres. Habitatsammensetningen er 

derfor i endring. På sikt vil myra komme til å gro igjen, men slik den fremstår i dag, huser den fremdeles 

store verdier for fugl. Det er imidlertid usikkert hvor lang tid det vil ta før myra mister sine kvaliteter som 

et viktig funksjonsområde for fugl som er avhengig av større åpne myrflater. Per i dag er myra splittet i 

to av et skogområde (Figur 4-4), som tidligere var en del av flyplassen. Det er også gjort et inngrep på 

Figur 4-6: Oppsett av kiteturbiner. Inngrepet består av bygging av veg og snuplass, samt fjerning av vegetasjon og 

røtter i et stort område rundt. Kilde: Kitemill 
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myra ved oppsett av en kiteturbin (Figur 4-6), i form av bygging av veg og snuplass, samt fjerning av 

vegetasjon og røtter i et stort område rundt. Tiltaket har forringet en del av myra de siste årene.  

Det fins fremdeles takrørforekomster på Hellemyra som ofte er viktige overnattingsplasser for en rekke 

arter under trekket. Hellemyra er ansett som et viktig område for fugl (Pedersen, 1997). Myra er en del 

av Nesheimvassdraget, som er et vernet vassdrag (Fylkesmannen i Vest-Agder, 2001). Det er registrert 

113 fuglearter på og ved Hellemyra (NOF – Lister, 2020), hvorav 25 er rødlista (Tabell 4-4). I områder 

nært Hellemyra er det også registrert flere rødlista fuglearter som potensielt også kan bruke Hellemyra 

med områder rundt. Dette er arter som kornspurv (RE), svartstrupe (EN), myrrikse (EN), svarthalespove 

(EN), stjertand (VU), skjeand (VU), vannrikse (VU), dvergspurv (VU), jaktfalk (NT). 

Tabell 4-4: Rødlista arter registrert på Hellemyra. RK står for rødlistekategori. Kilde: Artskart. 

Artsnavn RK Artsnavn NT Artsnavn RK 

Åkerrikse  CR Lappspurv VU Sivspurv NT 

Myrhauk EN Vaktel NT Hønsehauk NT 

Knekkand EN Tyrkerdue NT Lerkefalk NT 

Vipe EN Gjøk NT Dobbeltbekkasin NT 

Brushane EN Sandsvale NT Fiskemåke NT 

Sivhauk VU Taksvale NT Vepsevåk NT 

Storspove VU Blåstrupe NT     

Sædgås VU Gresshoppesanger NT     

Hettemåke VU Stær NT     

Rosenfink VU Bergirisk NT     

Sanglerke VU Gulspurv NT     

 

Flere av de registrerte rødlista artene av vannhøns, rikser og andefugler har ikke lengre like stor 

tilhørighet til Hellemyra da det ikke lengre fins større vannspeil, men kan allikevel bruke området til 

hekking (NOF – Lister, 2020). Ettersom det er knyttet en usikkerhet til nøyaktigheten til observasjoner 

registrert i Artskart, kan flere rødlista arter være registrert i forbindelse med jordbruksarealer rundt 

Hellemyra. Hellemyra anses allikevel som et viktig område for en rekke fuglegrupper som vadere, 

spurvefugl og rovfugl.  

Også arter med lokal nedgang i hekkebestanden som rødstilk og enkeltbekkasin kan bruke Hellemyra 

som hekkeplass, men også som rasteplass under trekket (NOF – Lister, 2020). Trane er sist registrert 

hekkende på Hellemyra de siste årene. Arten krever lite forstyrrelser på hekkeplass. Sivhauk (VU), som 

hekker i takrørskogene i Slevdalsvann naturreservat (Olsen, 2010), bruker området jevnlig under 

næringssøk (NNI Resources AS, 2018). Gresshoppesanger (NT) hekker i forbindelse med frodig 

vegetasjon med høyt gress, eller takrør (Gjershaug et al. 1994), og er registrert hekkende på Hellemyra. 

På Lista er det en fast bestand av gresshoppesanger, spesielt ved Slevdalsvann (Olsen, 2020a). 

Sivspurv (NT) og gulspurv (NT) trives godt i mosaikkhabitatet på Hellemyra. Svarthalespove (EN), ble 

i 2019 registrert rastende ved Hellemyra. Arten er en prioritert art (Lovdata, 2011), men det er ikke kjent 

at arten hekker på Lista (Shimmings & Øien, 2015). Arten ble registrert i myrområder ved Øymona, som 

ligger sørøst for Hellemyra, men kan også forekomme rastende på og ved selve Hellemyra.  Hellemyra 

er også et viktig næringsområde for rovfugl som blant annet myrhauk (EN) under trekket, men også for 

overvintrende individer. Også arter som steppehauk og glente, som på sikt kan etablere seg i norsk 

natur, er blitt observert i influensområdet og ved Hellemyra. 
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Slevdalsvann naturreservat 

Slevdalsvann naturreservat er en del av Ramsarområdet Lista våtmarkssystemer (Ramsar, 2018). 

Reservatet har 267 registrerte fuglearter. Det er kun 15 andre lokaliteter med flere registrerte arter i 

Norge (Artsobservasjoner u. d.). Det gjennomføres årlige hekkefuglundersøkelser i reservatet (Olsen, 

2014; Olsen, 2017; Olsen 2020). Slevdalsvann har også en viktig funksjon som rasteplass under 

trekket, hvor blant annet store mengder stær (NT) overnatter i takrørskogen. I 2019 ble det observert 

opptil 20 000 individer, mens i 1995 ble det registrert 50 000 – 60 000 individer (Olsen, 2020a).  

Av de registrerte artene er 57 rødlista (tabell 4-6). Reservatet har lenge vært preget av gjengroing, men 

det ble i 2015 startet et restaureringsprosjekt, hvor blant annet flere vannspeil ble åpnet. Reservatet 

består av åpne vannspeil, takrørskoger, myrområder områder med høyt gress, kratt og mindre 

skogområder. Vannspeilene og takrørskogene er et viktig habitat for flere sjeldne og rødlista ender, 

måker, terner, gjess, vannhøns, rikser, rovfugl, samt en del spurvefugl. Følgende rødliste arter 

bruker/kan bruke Slevdalsvann som hekkeplass (Tabell 4-5). 

Tabell 4-5: Rødlista arter som kan bruke Slevdalsvann naturreservat som hekkeplass. RK står for 

rødlistekategori. Kilde: Artskart. 

Artsnavn RK Artsnavn RK Artsnavn RK 

Åkerrikse CR Sivhauk VU Sivspurv NT 

Myrrikse EN Vannrikse VU Snadderand NT 

Vipe EN Sivhøne VU Fiskemåke NT 

Knekkand VU Sothøne VU  Gresshoppesanger NT 

Dvergdykker VU Storspove VU Skjeggmeis NT 

Hettemåke VU Skjeand VU   

 

Observasjonene av rapphøne (RE) ved Slevdalsvann er trolig utsatte fugler (Artsdatabanken, 2015). 

De rødlista endene knekkand, skjeand og snadderand trives i næringsfulle og produktive vann. 

Stasjonære skjeender i hekketiden har vært fraværende fra reservatet siden 80-tallet, men har i 

perioden 2017-2019 igjen blitt registrert i hekketiden (Olsen, 2020a). Knekkand ble sist registrert 

hekkende på Lista i 2008 (Olsen, 2020a). Drenering av dammer har trolig ført til fraværet. I Slevdalsvann 

registreres arten fåtallig hver vår, men det er ikke registrert hekking til tross for at området er egnet. Det 

fins egnede hekkelokaliteter for snadderand ved reservatet. Arten har muligens hekket i 2018 og 2019 

(Olsen, 2020a). Dvergdykker foretrekker små vann med mye vegetasjon, og arten hekker derfor trolig 

ved vannet. Arten kan være ganske vanskelig å påvise som hekkende da den skjuler seg godt i 

vegetasjonen. Hettemåke er tidligere påvist hekkende ved vannet, mens fiskemåke trolig hekket ved 

vannet tidligere. Av vannhøns er det kun sothøne som opptrer som sikker hekkefugl. Sivhøne 

observeres hver vår og høst, men det er usikkert om arten hekker. Regionalt sett er Slevdalsvann en 

svært viktig hekkelokalitet for myrrikse (EN). I perioden 2017 – 2019 hadde lokaliteten 85 % av alle 

syngende myrriksene i gamle Vest-Agder (Olsen, 2020a). Arten foretrekker en sumpaktig naturtype 

med kort vegetasjon som hekkehabitat. Forekomsten av vannrikse har vært høy de siste årene (Olsen, 

2020a), og har nyttet godt av restaureringen. Skjeggmeis hekker ved Slevdalsvann. Den er en 

forholdsvis ny hekkeart for lokaliteten. Resterende rødlistearter benytter området til næringssøk, 

oppvekstområde, eller rasteplass.  
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Tabell 4-6: Rødlista fuglearter registrert ved Slevdalsvann naturreservat. RK er forkortelse for rødlistekategori. 

Kilde: Artskart. 

Art RK Art RK Art RK Art RK 

Rapphøne RE Skjeand VU Rosenfink VU Tyrkerdue NT 

Åkerrikse CR Bergand VU Lappspurv VU Gjøk NT 

Hauksanger CR Stjertand VU Dvergspurv VU Trelerke NT 

Hortulan CR Lappfiskand VU Snadderand NT Sandsvale NT 

Vierspurv CR Dvergdykker VU Svartand NT Taksvale NT 

Knekkand EN Sivhauk VU Vaktel NT Nattergal NT 

Myrhauk EN Vannrikse VU Vepsevåk NT Blåstrupe NT 

Myrrikse EN Sivhøne VU Hønsehauk NT Gresshoppesanger NT 

Vipe EN Sothøne VU Fiskeørn NT Skjeggmeis NT 

Svarthalespove EN Storspove VU Lerkefalk NT Kornkråke NT 

Brushane EN Dvergmåke VU Jaktfalk NT Stær NT 

Makrellterne EN Hettemåke VU Dverglo NT Bergirisk NT 

Hubro EN Sanglerke VU Dobbeltbekkasin NT Gulspurv NT 

Svartstrupe EN Svartrødstjert VU Fiskemåke NT Sivspurv NT 

Sædgås VU             

 

Øvrig våtmark 

Ved øvrig våtmark menes resterende våtmarksområder innenfor planområdet som ikke omfatter 

Hellemyra. Orebekken og kanaler i influensområdet utgjør gode habitater for blant annet vannrikse (VU) 

og en rekke andefugler på næringssøk. Det er kun et fåtall kanaler som ligger åpne, og mesteparten 

ligger i rør eller kulverter. Om vinteren er slike områder gode overvintringssteder for blant annet 

kvartbekkasin. Kantvegetasjon langs Orebekken og kanalene består blant annet av mye høyt gress og 

kjerr som utgjør gode habitater for arter som gresshoppesanger (NT), sivspurv (NT), gulspurv (NT) 

myrsanger og sivsanger. Myrområdet helt vest i planområdet (Slevdalsmyra) kan fungere som 

funksjonsområde for vipe (EN), storspove (VU), rødstilk og enkeltbekkasin samt ander arter som er 

tilknyttet til større åpne myrflater. Myrområdene lengre øst for Slevdalsmyra kan ha like funksjoner, men 

er noe mindre og mindre sammenhengende. Områdene er også ansett som gode næringsområder for 

en rekke rovfugl som myrhauk (EN), sivhauk (VU), hønsehauk (NT), mm.  

Skog 

Flere steder i influensområdet fins mindre skogsområder. Skogene er bestående av både barskog, 

løvskog og blandingsskog (Nibio, 2020). Et eksisterende granplantefelt er påbegynt fjernet, men denne 

type skog har begrenset verdi for fugl. Slike øyer med skog skaper gode hekke- og rasteområder for 

en rekke fuglearter. Spesielt kan slike skogsøyer være viktig for rovfugl som er avhengig av å sitte skjult 

for kråker og måser som ofte mobber eksponerte rovfugler. Arter som hubro (EN), hønsehauk (NT), 

spurvehauk, hornugle er avhengig av skog som skjul, og alle er registrert i influensområdet. Hubro 

hekker ikke i influensområdet. Hornugle, som benytter slike skogsøyer som hekkeområde, er registrert 

hekkende i influensområdet. Slike skogområder er også viktig for artsgrupper som trostefugl, finker, 

meiser, sangere, kråkefugl, rovfugl og ugler som blant annet hekker og søker næring i slike områder.  
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Beitemark og åpen fastmark 

Beitemark og åpen fastmark i influensområdet er bestående av mindre skogområder, kjerrdominerte 

områder, gressdominerte områder og mindre, fuktige områder. Disse områdene brukes av flere av de 

rødlista artene nevnt ovenfor. Vipe (EN), myrhauk (EN), storspove (VU), sivhauk (VU) og 

gresshoppesanger (NT) er tidligere registrert i disse områdene i planområdet (Artskart).  Spesielt arter 

som svartstrupe (EN), vipe (EN) og storspove (VU) er arter som gjerne benytter slike habitater. 

Svartstrupe er registrert hekkende i tilsvarende områder ved Lista fyr i 2020 (Lista fuglestasjon, 2020). 

Slike områder er også gode habitater for smågnagere, som igjen gjør områdene attraktive for rovfugl 

og ugler.  
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5 Verdivurdering 

I Tabell 5-1 er det gjort en verdivurdering for fugl i de ulike delområdene (Figur 4-4) i influensområdet. 
Verdivurderingen følger kriteriene presentert i Figur 3-1. I Figur 0-1 er verdien av de ulike delområdene 
vist på kart. 
 

Tabell 5-1: Vurdering av verdi i de ulike delområdene i influensområdet. 

Delområde Begrunnelse Verdi 

Flat-Lista Flat-Lista som helhet er et nasjonalt til internasjonalt viktig 
landskapsøkologisk funksjonsområde som trekk- og rasteområde for 
fugl, hvor en rekke arter er oppført på den norske rødlista. 
Slevdalsvann naturreservat ligger i influensområdet og er en del av 
Ramsarområdet Lista våtmarkssystem.  

Svært stor 
verdi 

Slevdalsvann 
naturreservat 

Slevdalsvann naturreservat er en del av Ramsarområdet Lista 
våtmarkssystem. Svarthalespove (EN), som er en prioritert art 
(Lovdata, 2011), er registrert rastende i reservatet de siste årene. 
Området er et svært viktig hekke-, raste og overvintringsområde for 
en rekke fuglearter. I reservatet er det registrert hele 267 fuglearter, 
hvorav 57 er rødlista. Reservatet sees i sammenheng med 
planområdet ettersom fugler som bruker Slevdalsvann også bruker 
nærliggende områder som omfatter planområdet. 

Svært stor 
verdi 

Hellemyra  Hellemyra utgjør en stor andel av resterende våtmark på Flat-Lista, 
og dermed en stor andel av denne type habitat for fugler. 
I planområdet ligger de største verdiene for fugl på Hellemyra hvor 
det er registrert 25 rødlista fuglearter. Av disse artene er det flere 
som bruker området som hekkeområde. For registrerte rødlistearter, 
se (Tabell 4-4). Hellemyra er et viktig område for rastende fugler 
under trekket og som overvintringsområde. Myra er i en 
gjengroingsprosess, og er tatt med som en faktor i verdivurderingen. 
 
Hellemyra er et viktig hekkeområde for vipe (EN) storspove (VU), 
enkeltbekkasin og rødstilk som har hatt kraftige bestandsnedganger 
på Lista, og som står i fare for å forsvinne som hekkefugler fra Flat-
Lista. 

Stor 

Øvrig våtmark  Delområdet innebærer mindre myrområder, bekker og kanaler. 
Delområdet huser potensielt viktige funksjonsområder for 
rødlistearter som vipe (EN), myrhauk (EN), sivhauk (VU), storspove 
(VU), gresshoppesanger (NT), sivspurv (NT), gulspurv (NT), 
hønsehauk (NT) m.fl.  

Stor 

Skog  Skogområdene i planområdet varierer mellom bar-, løv- og 
blandingsskog. Skogene er sannsynlige hekke- og næringsområder 
for en rekke artsgrupper som trostefugl, finker, sangere, kråkefugl, 
rovfugl og ugler. Skogene brukes også som skjulområde for en 
rekke rovfugl som hubro (EN), hønsehauk (NT), spurvehauk og 
hornugle. Skogområdene er viktige raste- og næringsområder for 
fugler på trekk.  

Middels 

Åpen fastmark/ 
innmarksbeite  

Åpen fastmark i planområdet er potensielle hekkeområder og andre 
funksjonsområder for svartstrupe (EN), vipe (EN) og storspove (VU), 
men også for arter av mer triviell karakter. Slike områder vil og være 
gode næringsområder for ugler og kjerrhauker. 

Stor 

Dyrkamark  På dyrkamark, som er det mest utbredte naturtypen på Flat-Lista, er 
det i planområdet registrert flere rødlistearter som hekker i eller i 
forbindelse med dyrkamark: 
Kornspurv (RE) 
Åkerrikse (CR) 
Vipe (EN) 
Storspove (VU) 
Sanglerke (VU) 
Gulspurv (NT) 
Stær (NT) 
Vaktel (NT)  

Stor 
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Områdene er også viktige raste- og overvintringsområder for en 
rekke rødlista fuglearter: 
Myrhauk (EN) 
Brushane (EN) 
Vipe (EN) 
Storspove (VU, globalt NT) 
 
Delområdet ligger i øvre sjikt innen stor verdi, da dyrkamarka i og 
ved planområdet er utsatt for mindre menneskelig aktivitet enn ellers 
på Flat-Lista. 
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Figur 0-1: Øverst: Verdikart over de forskjellige delområdene i planområdet. Nederst: Plassering 

av de forskjellige delområdene i planområdet. 
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6 Påvirkning 

 
I dette kapitlet er det gjort en vurdering av hvordan de to alternativene, områdereguleringen og 
kommunedelplanen, vil påvirke fugl i influensområdet. Det påpekes at det er vanskelig å vurdere 
påvirkning når det mangler detaljer rundt tiltakene. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til vurderingene 
(omtales nærmere i kap. 10). Skadereduserende og kompenserende tiltak som nevnes under dette 
kapitlet er beskrevet i større detalj i kapittel 8 om skadereduserende tiltak. 
 

6.1 Områdeplanen 

 
Tiltaket vil utgjøre et stort arealbeslag i planområdet. I områdene regulert til næring vil mer enn 70 % 
av tomtene i øst bygges ned, og tilsvarende 25-50 % i øst. Tiltaket vil fjerne en stor andel av 
gjenværende del av Hellemyra på Flat-Lista. Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag på over halvparten 
av arealet som omfattes av områdeplanen (Figur 2-4). Det er forventet at dette beslaget vil forringe hele 
delen av Hellemyra som reguleres til industri. Delene av Hellemyra som ikke berøres av tiltaket, dvs. 
den nordlige delen (GBG2), vil bli påvirket på grunn av at økologiske funksjoner forringes, 
sammenhengende arealer brytes, samt at det vil bli økt støy og forstyrrelser. Det er planlagt avbøtende 
tiltak i denne delen i form av blant annet stenging av kanaler, noe som vil være med å senke hastigheten 
på videre gjengroing, og sikrer en hvis økologisk funksjon for en rekke fuglearter.  
 
Det vedtatte tiltaket ved å etablere kiteturbiner i planområdet har liten påvirkning på fuglefaunaen 
sammenliknet med tiltaket i områdeplanen. Sammenlikningen gjelder kun for det området både 
kiteturbinene og områdeplanen berører. Det medfører at vedtaket ved etablering av kiteturbiner ikke 
trekker ned påvirkningsgraden for områdeplanen mer enn en påvirkningsgrad jf. Figur 3-4. 
 
Nesten hele planområdet reguleres til næringsområder med høy tomteutnyttelse, og vil dermed forringe 
mye av de gjenværende naturområdene i planområdet. Dette fører til at hele planområdet blir ytterligere 
fragmentert, og oppstykkete. Utbyggingen av planområdet er planlagt å foregå over lang tid, noe som 
vil føre til mye støy fra anleggsvirksomhet over lengre perioder. Forstyrrelser fra næring ansees som 
mer betydelig enn forstyrrelser fra virksomhet vedrørende flyvninger ved flyplassen. Dette kommer av 
at forstyrrelser fra næring ofte er mer vedvarende i form av støy, men også ved større ferdsel av 
mennesker og bruk av maskiner. Denne støyen kommer også fra flere vinkler ut i naturområdene enn 
ved dagens forstyrrelser fra mikroflymiljøet. 
 
Mengde skog som forutsettes avsatt eller etablert utgjør under halvparten av skogarealene som fins i 
planområdet i dag. Totalt skal det avsettes/etableres 172 daa fordelt på 12 skogholt på minst 6 daa, 
samt minst 100 daa skog fordelt på minst 40 mindre skogholt med en størrelse på minst 2 daa. Det skal 
ikke være mer enn 100 m mellom skogholtene, og positive tiltak som utlegging av død ved skal 
gjennomføres.  
 
Slevdalsmyra blir ikke berørt av direkte arealbeslag, men vil bli påvirket av økt støy og forstyrrelser fra 
nærliggende industri. Det forutsettes skadereduserende tiltak i Slevdalsmyra, i form av utgraving av en 
grunn sjø, tetting av kanaler og opprettelse av en voll som begrenser drenering. Tiltaket vil kunne 
kompensere for negative effekter fra nærliggende industri, og samtidig utvide potensialet for økt 
mangfold av fuglearter på myra. 
 
Det skal etableres flere dammer i planområdet. Det skal opprettes minst en fordrøyningsdam med vann 
fra tette flater på hver tomt i planområdet med utforming tilpasset biologisk mangfold. Det skal også 
etableres dammer i forbindelse med skogholtene som skal avsettes/etableres. I hvert av skogholtene 
på minst 6 daa skal det etableres vannspeil på 40-100 m2. For skogholtene på minst 2 daa, skal det i 
hvert skogholt etableres en dam på minst 30-40 m2. Etablering av våtmark i form av dammer i 
planområdet vil gi en betydelig forbedring av biotopen våtmark i planområdet. Orebekken, samt flere 
bekker og kanaler i planområder skal også åpnes, erosjonssikres samt at det vil bli etablert 
kantvegetasjon. Dette vil også bidra svært positivt til våtmark i planområdet. 
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Tiltaket vil påvirke fugler ved: 
 

- Direkte arealbeslag: plass til færre territorier og lavere næringsgrunnlag. 

- Fragmentering fører til enda mindre sammenhengende områder. Dette vil føre til enda mindre 

plass for territorier, dårligere kvalitet på habitatet i fragmentene, og utpressing av arter som 

krever større sammenhengende arealer.  

- Høy menneskelig aktivitet og mye forstyrrelser i umiddelbar nærhet.  

- Situasjonen for våtmark forbedres vesentlig i planområdet ved etablering av dammer, samt 

åpning av kulverter. Det forventes at det vil være noe menneskelig aktivitet og forstyrrelser i 

forbindelse med etablert våtmark. Tiltaket vil kunne bedre forholdene for våtmarkstilknytta arter 

som tåler en viss grad av forstyrrelser, og som ikke er avhengige av store sammenhengende 

og uforstyrret områder. Som kompenserende tiltak, skal det i noen områder utenfor 

planområdet gjennomføres tiltak som forbedrer tilstanden for våtmark.  

- Arealbeslag, fragmentering og høy menneskelig aktivitet vil også gjøre området mindre 

attraktivt som økologisk funksjonsområde for fugler som benytter Slevdalsvann naturreservat. 

Som et positivt tiltak, er flere områder nært reservatet juridisk sikret mot utbygging som et 

kompensasjonstiltak. Den økologiske forbindelsen mellom Slevdalsvann og Hellemyra brytes 

ved forringelse av myra. Etablering av dammer og annen våtmark i og utenfor planområdet er 

tenkt å kompensere for blant annet tap av denne forbindelsen. Det kan føre til at fugler som 

bruker Slevdalsvann får alternative områder i de nyetablerte våtmarksarealene.  

- Flat-Lista som landskapsøkologisk funksjonsområde for fugletrekk påvirkes ved at større 

sammenhengende rasteplasser forringes. Dette kan også påvirke næringsgrunnlaget for 

rastende fugler, noe som kommer av at direkte arealbeslag og fragmentering av arealer 

reduserer kvaliteten på gjenværende habitater, samt produksjonen av næring og 

attraktivitetsverdien for bruk av disse områdene. Etablering av grønne tak, og produktive 

våtmarker, kan til en viss grad kompensere for dette. 

- Forstyrrelser fra anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til redusert hekkesuksess. På Flat-

Lista er flere rødlistearter og andre lokalt trua arter spesielt utsatt for slik vedvarende påvirkning. 

Reduksjon i hekkefuglbestander vil også trolig føre til lavere næringsgrunnlag for stasjonære 

og trekkende rovfugl. 

- Som kompenserende tiltak for dette prosjektet er fem naturlige/seminaturlige områder utenfor 

planområdet skjermet mot utbygging. I de fleste av disse områdene er det planlagt enkle 

habitatforbedrende løsninger. Områdene omfatter beitemark, beiteskog, bekkeløp og fuktig 

fastmark. 

 
 

 

Tabell 6-1: Vurdering av påvirkning ved realisering av områdeplanen for de forskjellige delområdene. 

Delområde Begrunnelse Påvirkning 

Flat-Lista Beslag og fragmentering av areal, lavere næringsgrunnlag 
og færre områder med begrenset menneskelig aktivitet for 
rastende fugler på Flat-Lista. 
 
Slevdalsvann naturreservat som en del av Ramsarområdet 
Lista våtmarkssystem, får redusert kvalitet fordi 
omkringliggende viktige områder for fugl forringes. 
Slevdalsvann mister økologisk kontakt med Hellemyra som 
forringes. 
 
Det er knyttet store usikkerheter til hvordan tiltaket vil påvirke 
Flat-Lista som landskapsøkologisk funksjonsområde. 

Noe forringet 

Slevdalsvann 
naturreservat 

De omkringliggende områdene til Slevdalsvann 
naturreservat mister/får reduserte kvaliteter for fugl. Kan bli 
midlertidig påvirket i anleggsperiode. Økt tilførsel av vann fra 

Ubetydelig endring 
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fordrøyningsdammer vil bidra til å redusere faren for 
uttørking i reservatet.  

Hellemyra Hellemyra reguleres stort sett til industri og bygges ned. 
Dette gjelder ikke de nordligste delene som reguleres som 
blågrønnstruktur. Selv om et større areal av Hellemyra ikke 
blir berørt av tiltaket, reduseres kvaliteten på dette 
restarealet da nærliggende naturområder forventes å bli 
delvis forringet. Dreneringskanaler i myra skal stenges, og 
andre tiltak mot gjengroing skal iverksettes. Forstyrrelser i 
nærområdene kan og påvirke restarealet negativt.  Restene 
av Hellemyra vil henge sammen med fordrøyningsdammer 
og skogområder fra BAA2 tomta. De store 
sammenhengende områdene forringes. Det vil bli negativt 
for arter som bruker myra som økologisk funksjonsområde. 
Dette gjelder spesielt rødlisteartene:  

- Vipe (EN) 
- Brushane (EN) 
- Myrhauk (EN) 
- Sivhauk (VU) 

- Storspove (VU) 
- Enkeltbekkasin 
- Gresshoppesanger (NT) 

- Gulspurv (NT) 
- Sivspurv (NT) 
- Stær (NT) 

- Blåstrupe (NT) 
- Rødstilk 
- Dobbeltbekkasin (NT) 

- Hønsehauk (NT) 
-    Jaktfalk (NT) 

 
Arter som vipe, storspove, enkeltbekkasin og rødstilk 
hekker/kan hekke på Hellemyra, Disse artene er alt i fare for 
å forsvinne fra Flat-Lista.  
 
Området taper også kvaliteter som rasteplass og 
overvintringsområde for flere rødlista fuglearter. 

Forringet 

Øvrig våtmark Orebekken åpnes flere steder i og utenfor planområdet og 
omreguleres som blågrønn struktur. Dette innebærer åpning 
av lukket bekkeløp, etablering av dammer og kantvegetasjon 
jf. Terrateknikk (2020). Også flere kanaler blir omregulert til 
blågrønnstruktur. Slevdalsmyra reguleres til blågrønnstruktur 
og blir dermed ikke beslaglagt. Det planlegges tiltak på 
Slevdalsmyra som kan ha positiv effekt på fugl. 
 
Myrområder sentralt i planområdet er regulert til næring og 
vil dermed trolig bli forringet.  
 
Det skal etableres flere fordrøyningsdammer på alle 
tomtene. Dammene skal utformes med tanke på å skape 
biologisk mangfold. Våtmark utenfor planområdet skjermes 
mot utbygging som et kompenserende tiltak, samt at et 
større landbruksområde, tilbakeføres til våtmark i form av en 
type våteng. Tiltaket vil bidra med en stor økning med åpent 
vannspeil på Flat-Lista, og vil være positivt for en rekke 
våtmarkstilknytta fuglearter. 
 
Til tross for at flere våtmarksarealer blir avsatt/etablert, og 
forbedres i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket, vil 
disse områdene potensielt være utsatt for forstyrrelser fra 
næringsvirksomhet. Det er forutsatt at det skal etableres 
vegetasjonsskjermer mellom våtmark og næringsvirksomhet, 

Betydelig forbedring 
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noe som reduserer de negative effektene fra økt støy og 
menneskelig aktivitet.  

Skog Over halvparten av dagens skogarealer forringes av tiltaket. 
Det forutsettes at det avsettes/etableres minst 172 daa med 
skog, fordelt på 12 skogholt på minst 6 daa, og minst 40 
mindre skogholt på minst 2 daa. Tiltak i disse skogene skal 
øke den biologiske verdien. Det skal ikke være mindre enn 
100 meter til nærmeste skogholt. Dette innebærer at større 
sammenhengende skogområder tas bort fra planområdet. 
Forstyrrelser tett innpå resterende skogområder gjør de 
trolig mindre attraktive som skjulesteder for rovfugl. 
Skogholtene vil fortsatt ha en effekt for fugler som hekker i 
skogkanter, og små skogområder. 
 
Som et kompenserende tiltak, blir beiteskogene i L11 og L12 
skjermet mot utbygging.  

Forringet - Noe forringet 

Åpen 
fastmark/ 
Innmarksbeite 

Omtrent 50 % av åpen fastmark og innmarksbeite reguleres 
til næringsareal i planområdet. Arealbeslag og fragmentering 
av disse områdene i planområdet vil føre til total forringelse 
av område som næringsområde for en rekke rovfugl som 
myrhauk, sivhauk, hubro og hønsehauk.  
 
Potensielle hekkeområder for svartstrupe (EN) vil forringes i 
de berørte områdene Det samme gjelder for vipe (EN) og 
storspove (VU). Resterende områder av denne kategorien i 
planområdet vil få økt forstyrrelser i nærheten.  
 
Som et skadereduserende tiltak vil generell drift og 
beitedriften tilpasses prinsipper beskrevet i Heggøy og 
Eggen (2020) for å tilpasse driften til kulturmarksarter som 
hekker i slike områder. 
 
Som et kompenserende tiltak, blir flere beiteområdet sør for 
Slevdalsmyra (L10) skjermet mot utbygging, samt at 
enkeltstående grantrær tas ut av området. 

Forringet - Noe forringet 

Dyrkamark Mye av arealet i planområdet består av dyrkamark, og det 
meste blir omregulert til næring. Påvirkningsgrad settes til 
forringet – noe forringet da over halvparten av arealene 
forringes, samt at resterende og nye arealer utsettes for 
større forstyrrelser.  
Rødlistearter som påvirkes negativt at tiltaket er:  

- Kornspurv (RE) 

- Åkerrikse (CR) 
- Vipe (EN) 
- Myrhauk (EN) 
- Brushane (EN) 

- Storspove (VU) 
- Sanglerke (VU) 
- Gulspurv (NT) 

- Stær (NT) 
- Vaktel (NT)  

 
Som et skadereduserende og kompenserende tiltak, vil 
driften av korn- grasåkrer følge prinsipper i Heggøy & Eggen 
(2020) og tilpasses bakkehekkende kulturmarksarter i 
jordbruket. Dette omfatter all dyrkamark i planområdet, 
flyplassområdet, men detaljerte tiltak er enda ikke bestemt. 
Eksempler på tiltak er listet opp i kapittel 8. Disse tiltakene 
må blant annet bestå av å opprette lerkeruter og vipestriper, 
samt opprettholde en viss heterogenitet i jordbrukslanskapet. 
Disse tiltakene må iverksettes for at den satte 
påvirkningsgraden skal være gjeldene.  

Forringet - Noe forringet 
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Den totale påvirkningen for fugl i influensområdet settes til forringet – noe forringet. 
 

6.2 Kommunedelplanen 

Kommunedelplanen er relativt lik områdeplanen, og beskrivelser av begge tiltakene er beskrevet i 
delkapittel «2.3 Utredningsalternativene». Tiltaket vil fjerne en stor andel av gjenværende myrer på Flat-
Lista. Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag på mellom 30 og 50 % av arealet som inngår i 
kommunedelplanen (Figur 6-1). Det er forventet at dette beslaget vil forrige hele Hellemyra og annen 
våtmark i planområdet.  
Ettersom nesten hele planområdet skal benyttes til næringsvirksomhet vil hele planområdet bli 
fragmentert. 
Det er her viktig å påpeke at i områdeplanen settes flere bekker, kanaler og myrområder av til 
blågrønnstrukturer enn i kommunedelplanen. Det settes også igjen mer areal til landbruk i 
områdeplanen enn i kommunedelplanen. I områdeplanen spares innmarksbeite midt i planområdet. 
Dette området omreguleres til industri i kommunedelplanen. 
 
Kommunedelplanen vil likevel påvirke fugler på tilnærmet samme måte som områdeplanen.  
 

Oppsummering av påvirkningen på de forskjellige delområdene er oppsummert i  

Tabell 6-2. 

. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6-2: Påvirkningsgrad ved realisering av kommunedelplanen lagt til grunn. 

Delområde Begrunnelse Påvirkning 

Flat-Lista Beslag og fragmentering av areal, lavere 
næringsgrunnlag og færre områder med 
begrenset menneskelig aktivitet for 
rastende fugler på Flat-Lista. 
 
Slevdalsvann naturreservat som en del av 
Ramsarområdet Lista våtmarkssystem, får 

Noe forringet - forringet 

Figur 6-1: Planområdets plassering i kommunedelplanen. industri (lilla), flyplass (grå), håndverk/service 

(lyseblå), forretning/service (blå), LNF (gult) og parkbelte (grønn). Rød ring viser grov plassering av 

Kitemills anlegg og blå ring viser biogassanlegg samt datalagringssenter. 
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redusert kvalitet av omkringliggende viktige 
områder for fugl.  
 
Ettersom det er knyttet store usikkerheter til 
hvordan tiltaket vil påvirke Flat-Lista som 
landskapsøkologisk funksjonsområde, får 
delområdet påvirkningsgrad «noe forringet -
forringet». 
Slevdalsvann naturreservat som en del av 
ramsarområdet Lista våtmarkssystem, 
mister omkringliggende viktige områder for 
fugl.  

Slevdalsvann 
naturreservat 

Slevdalsvann naturreservat mister kvaliteter 
for fugl i omkringliggende områder. Kan bli 
midlertidig påvirket i anleggsperiode. Kan få 
umiddelbare påvirkninger av endringer i 
vannkvalitet og -forekomst. 

Noe forringet 

Hellemyra Hellemyra reguleres til industri og LNF 
(dyrkamark). Det gir svært negativ 
påvirkning for fugler som bruker myra som 
økologisk funksjonsområde. Dette gjelder 
spesielt rødlisteartene:  

- Vipe (EN) 

- Brushane (EN) 
- Myrhauk (EN) 
- Sivhauk (VU) 

- Storspove (VU) 
- Enkeltbekkasin 
- Gresshoppesanger (NT) 

- Gulspurv (NT) 
- Sivspurv (NT) 
- Stær (NT) 
- Blåstrupe (NT) 

- Rødstilk 
- Dobbeltbekkasin (NT) 
- Hønsehauk (NT) 

-    Jaktfalk (NT) 
 
Arter som vipe, storspove, enkeltbekkasin 
og rødstilk hekker alle potensielt på 
Hellemyra, og artene kan stå i fare for å 
forsvinne fra Flat-Lista.  
 
Området mister også sine kvaliteter som 
rasteplass og overvintringsområde for flere 
rødlista fuglearter. 

Forringet  

Øvrig våtmark Resterende myrområder, bekker og kanaler 
blir forringet ved at områdene reguleres til 
industri samt at det blir høye forstyrrelser i 
gjenværende områder. Orebekken blir til 
dels regulert som blågrønn struktur med 
kantsoner. 

Forringet 

Skog Mye av skogområdene vil trolig tas bort i 
planområdet og det vil trolig ikke stå igjen 
større sammenhengende skogområder. 
Forstyrrelser tett innpå resterende 
skogområder gjør de trolig mindre attraktive 
som skjulesteder for rovfugl. 

Forringet 

Åpen fastmark/ 
innmarksbeite 

Arealbeslag og fragmentering av åpen 
fastmark i planområdet vil føre til total 
forringelse av område som næringsområde 
for en rekke rovfugl som myrhauk, sivhauk, 
hubro, hønsehauk.  

Forringet 
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Potensielle hekkeområder for svartstrupe 
(EN) vil trolig forringes med mindre det 
etterlates større sammenhengende 
områder. Det samme gjelder for vipe (EN) 
og storspove (VU). 

Dyrkamark Mesteparten av områdene i planområdet er 
bestående av dyrkamark. Det meste blir 
omregulert til næring foruten enkelte mindre 
områder. Nordlige deler av Hellemyra 
omreguleres til LNF og skal dyrkes opp. 
Dermed, blir det flere større område med 
dyrkamark innen planområdet. 
Påvirkningsgrad settes fortsatt til forringet 
da over halvparten av arealene forringes 
samt at resterende og nye arealer utsettes 
for større forstyrrelser.  
Rødlistearter som påvirkes negativt at 
tiltaket er:  

- Kornspurv (RE) 
- Åkerrikse (CR) 
- Vipe (EN) 
- Myrhauk (EN) 

- Brushane (EN) 
- Storspove (VU) 
- Sanglerke (VU) 

- Gulspurv (NT) 
- Stær (NT) 
- Vaktel (NT) 

Forringet 

7 Konsekvens 

Vurdering av konsekvensene for de to utbyggingsalternativene er oppsummert i Tabell 7-1 

Tabell 7-1: Tabell viser oppsummert konsekvens for de to utbyggingsalternativene. 

Delområde Områdeplan Kommunedelplan 

Flat-Lista Noe miljøskade (-) Betydelig miljøskade (- -) 

Slevdalsvann naturreservat Ubetydelig endring  Betydelig til noe miljøskade (- -)/ (-) 

Hellemyra Alvorlig miljøskade (- - -) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Øvrig våtmark Forbedret (++) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Skog Noe til betydelig miljøskade (-)/(- -) Betydelig miljøskade (- -) 

Åpen fastmark/innmarksbeite Betydelig til noe miljøskade (- -)/(-) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Dyrkamark Betydelig til noe miljøskade (- -)/(-) Alvorlig miljøskade (- - -) 

Samlet konsekvens 
Stor til middels negativ 
konsekvens 

Svært stor negativ 
konsekvens 

 
Grunnet store negative konsekvenser for fugl i og ved planområdet ved tap av sammenhengende 
områder med lite forstyrrelser, settes samlet konsekvens for områdeplanen til stor til middels negativ 
konsekvens. Dette fordi det er flere delområder som er vurdert til å få alvorlig og betydelig miljøskade 
som følge av tiltaket (jf. kap. 3.1 i Statens vegvesen, 2018). Forbedring av våtmark i og utenfor 
planområdet sees på som et veldig positivt tiltak ettersom Flat-Lista opprinnelig besto av tilsvarende 
natur. 
Samlet konsekvens for kommunedelplanen vurderes som Svært stor negativ for fugl. I 
kommunedelplanen settes det ikke av blågrønnstrukturer til flere bekker og kanaler. Myrområder som 
nordlig del av Hellemyra og Slevdalsmyra reguleres til næring. Det settes av mindre areal til landbruk i 
kommunedelplanen sammenliknet med områdeplanen.  
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Det påpekes at det i arbeidet med områdeplanen er lagt ned en betydelig innsats for å hensynta 
biologisk mangfold, blant annet ved at flere områder reguleres til blågrønnstruktur, samt at det settes 
av rom til restaurering og habitatforbedrende tiltak i planbestemmelsene.  
 

8 Skadereduserende tiltak 

I planen settes det krav til at økologiske funksjoner fungerer og opprettholdes for alle skadereduserende 

og kompenserende tiltak foreslått i denne planen. Det skal utarbeides en detaljert plan på hvordan alle 

skadereduserende og kompenserende tiltak skal gjennomføres og følges i driftsfasen. Potensiell 

fordeling av natur- og landbruksområder vises i Figur 8-1. 

 

Figur 8-1: Potensiell fordeling av natur og landbruksarealer i og utenfor planområdet. Lysegrønne polygoner viser 

områder avsatt til LNF. Grønne polygoner viser områder vernet etter kulturminneloven og som skal utformes med 

skog/våtmark. Mørkegrønne sirkler viser skogarealer som skal avsettes/etableres. Blå polygoner viser områder 

avsatt til blågrønnstrukturer, og innebærer for det meste våtmark. 
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8.1 Forutsatte 

I det følgende er det beskrevet en rekke tiltak som skal gjennomføres i planområdet for å redusere 

skader på natur forårsaket av planlagt inngrep. De forutsatte tiltakene beskrevet under, er en kortfattet 

gjengivelse fra Terrateknikk (2021). Flere av tiltakene følger prinsippene beskrevet i Terrateknikk (2020) 

og enkelte detaljer vedrørende gjennomføring av tiltakene er beskrevet i Terrateknikk (2020; 2021).  

Krav til etablering av våtmark 

I planbeskrivelsen er det stilt krav om at all avrenning fra takflater over 1000 m2 og tette flater av 

trafikkarealer (P-plass, lasteplasser etc.) med sammenhengende areal på over 2000 m2 skal ledes til 

fordrøyningsdammer som tilrettelegges for biologisk mangfold og som vil fungere som våtmark. Innad 

hver tomt i planområdet skal våtmarksarealet utgjøre 15 % av takareal, og 10 % av andre åpne tette 

flater. Der det etableres grønne tak, reduseres arealkravet til størrelse på dammer til 10 %. 

Våtmarksarealene skal ha et midlere vanndyp på 50-70 cm. Dammer større enn 1 daa skal utformes 

med minst ett område (>20 % av dammens areal) med vanndyp > 1 m dypere enn grunnvannsnivået. 

Dette for å hindre uttørking, noe vanntilknytta fugl er svært sårbar for i hekketiden. Det skal etableres 

minst 10 m bred kantsone rundt dammene, bestående av naturlig vegetasjon, og kantsonen skal ikke 

være brattere enn 1:10. Dammene skal vegeteres slik at de framstår som naturlige dammer. Mindre 

øyer skal settes igjen/etableres i større dammer, da slike øyer kan benyttes som hekkeplass for ender 

og vadefugler. Dammene må utformes med viker, grunne partier, dype partier og små øyer for at vadere 

og ender skal trives (Vedum et al. 2004). Dammene bør og utformes med lav kantvegetasjon mot sør, 

da dette vil øke solinnstråling og dermed produksjonen av blant annet insekt. Samtidig, vil en slik åpning 

være positivt som inn- og utflyvningsalternativ for ender som ikke kan lette vertikalt fra vannspeil. 

Basert på prinsippene ovenfor, etableres minst 11 dammer som vil variere mellom omtrent 0,5 til 60 

daa. På tomten BAA2, vil det trolig etableres flere dammer i ulike størrelser.  

Ifølge Vedum et al. (2004) vil 1 daa store dammer være store nok til at de benyttes av ender som 

krikkand, stokkand og sivhøne. Dammer som er 2 daa vil i tillegg kunne gi plass til sothøne og kvinand, 

mens dammer på 5 daa kan gi innslag av toppand og knoppsvane. Alle størrelsesordningen blir 

representert i planområdet.  

Det skal også etableres våtmark i forbindelse med skogområdene som skal avsettes/etableres. Dette 

omtales nærmere under.  

Opprettelse av våtmark med tilhørende kantvegetasjon kan være positivt for fugleartene nevnt i Tabell 

8-1. 

Tabell 8-1: Arter som sannsynligvis vil benytte kunstige etablerte dammer og tilhørende kantvegetasjon. 

Art 

Knekkand (EN) Snadderand (NT) Kvinand 

Vipe (EN) Storspove (VU) Rødstilk 

Myrrikse (EN) Gresshoppesanger (NT) Enkeltbekkasin 

Vannrikse (VU) Sivspurv (NT) Gulerle 

Sivhøne (VU) Stokkand Myrsanger 

Sothøne (VU) Krikkand Rørsanger 

Skjeand (VU) Brunnakke   
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Etablering av dammer kan også være positivt for artene sivhauk (VU) og dvergdykker (VU), men det er 

knyttet noe usikkerhet rundt dette da disse artene er spesielt ømfintlige for forstyrrelser. For 

artsgruppene ender og rikser, samt en rekke vadere vil tiltaket kunne gi en økning i hekkebestand i 

forhold til dagens situasjon. Næringsforholdene for rastende våtmarkstilknytta fugler vil og øke.  

Krav til oppføring av skog 

Det skal settes igjen og etableres 12 skogholt i planområdet på minst 6 daa hver. Skogholtene skal 

fordeles ut over hele planområdet. Det skal og settes igjen/etableres minst 100 daa skogholt fordelt på 

minst 40 enkeltforekomster som hver er minst 2 daa store. Skogene skal omfatte flersjiktig 

løvtrebestander av flere arter. Alle skogområdene på minst 2 daa skal ha minst en vannforekomst/dam 

med permanent vannspeil i størrelsesorden 30-40 m2. Skogholt i kategori 6 daa, skal omfatte minst to 

vannforekomster/dammer med permanent vannspeil og med god avstand fra hverandre, hver på 40-

100 m2. Det skal også etableres død ved i skogholtene som er positivt for biologisk mangfold og 

insektsproduksjon. Det skal ikke drives skjøtsel i form av hogst o.l. som kan skade preget av naturskog. 

Gran og fremmedarter skal fjernes fra skogholtene. Som hovedregel skal alle skogholt ha tilgrensende 

skogholt innenfor 100 m radius.  

Grønne tak 

Det skal oppføres grønne tak på 40 % av bygningsmassene i planområdet. Grønne tak skal forbeholdes 

de største bygningene for å sikre størst mulig sammenhengende områder. Taket vil bestå av tørreng 

med planter fra lokal frøbank, samt flekkvis buskvegetasjon for å sikre noe variasjon i habitat. Tiltaket 

vil øke produksjonen av insekt, noe som vil være positivt for fugl. Etablering av flekkvis buskvegetasjon 

kan skape hekkeplasser for arter som blant annet gulspurv (NT). Det er og en sjanse for at arter som 

vipe (EN) etablerer seg på slike tak. Erfaringer fra tidligere grønne tak, viser imidlertid at vipeunger 

(som finner mat selv), har dårlig overlevelse på slike tak, da det er begrensinger knyttet til mattilgang, 

vann og skjul (Bjordal & Bjordal, 2016). Det bør derfor settes ut markkasser og vannkar hvis vipe eller 

andre bakkehekkende arter med unger som finner mat selv etablerer seg på takene. Samtidig må 

takene utformes med tilstrekkelig skjulområder for fugleunger.  

Slevdalsvann naturreservat 

Vann fra fordrøyningsdammene fra tomtene BAA2, BAA3 og BAA7 vil føres i kulvert under flyplassen, 

via fordrøyningsdam i L12 (Figur 8-2) og videre ut i Slevdalsvann. Tiltaket vil være med på å øke 

vannforsyning til Slevdalsvann naturreservat, og vil minke uttørkingsproblematikken i reservatet. 

Ettersom det ikke foreligger hydrologiske beregninger, er det vanskelig å forutsi hvor stor effekt tiltaket 

vil ha. 

Figur 8-2: Eksempel på hvordan vann fra fordrøyningsdammer i planomårdet føres til fordrøyningsdam i L12 og 

videre ut i Slevdalsvann. 
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Restaurering av bekker og kanaler 

Flere lukkede og kanaliserte vannløp i planområdet åpnes og utformes med kantvegetasjon og 

erosjonssikring. Kantvegetasjonen skal bestå av flersjikig lauvskog. Utformingen skal ellers følge 

prinsippene i Terrateknikk (2020). Beltene av kantskog skal variere mellom totalt 25 og 40 m bredde 

langs vannforekomstene og bekkeløpet skal utformes med variasjon i bredde og vannhastighet for å 

optimalisere den biologiske verdien. Dette innebærer blant annet etablering av større kulper/dammer 

som vil være positivt for vanntilknyttet fugl.  

Tiltaket gjelder for områdene (Figur 8-3): 

Orebekken (GBG4: 26,0 daa og GBG6: 61,1 daa) 

Brastadbekken (GBG3: ca 19,6 daa + dam 3,6 daa) 

Bekk vest 1 (GBG6: 13,3 daa) 

Bekk vest 2 (GBG7: 22,7 daa) 

Bekk vest 3 (GBG9: 9,3 daa) 

 

Figur 8-3: Plassering av bekker og kanaler som åpnes og erosjonssikres, samt oppføres med kantvegetasjon. 

Det skal være dirkete sammenheng mellom de grønne arealene i tomtene og Orebekken med 

kantsoner. Dette for å skape et større sammenhengende naturområde, noe som vil øke de økologiske 

kvalitetene for fugl og biologisk mangfold generelt. 

GBG8 Slevdalsmyra 

GBG8 utgjør Slevdalsmyra og dekker et 40,4 daa stort område. Myra er en jordvannsmyr som er forsøkt 

drenert ved flere anledninger. Det skal etableres en grunn sjø i myra tilpasset fugl. En slik dam vil ha 

lav kantvegetasjon, og kan dermed utgjøre en god biotop for vadere. Overskuddsmasser kan benyttes 

til å danne en voll som holder tilbake vann på myra. Tiltaket gjennomføres i sammenheng med tiltakene 
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i GBG og GBG9 (bekkeløp øst og vest for Slevdalsmyra). Eldre dreneringskanaler som ikke blir tettet 

av vollen må stenges. Slevdalsmyra vil ha en økologisk forbindelse med Slevdalsvann og områdene 

imellom, som også sikres mot utbygging. Det sikrer et større sammenhengende område mot utbygging. 

GBG1 

I området GBG1 vil et området som i dag er benyttes til jordbruk tilbakeføres til våtmark, ved å fase ut 

dagens drift. Det vil også bli satt av en 20 m bred sone langs parallellbanen. Området skal omfatte en 

bred dreneringskanal og skrående sider. Kanalen vil være 1400 m lang. I dag er området bestående 

av en vannkanal med en del sumpvegetasjon. Tiltak som skal gjennomføres i GBG1: 

- Arrondering av sider for større vassdragsbelte, men også med flater som vil gro til av 

natureng. 

- Utvide vannområdene for større variasjon i våtmarksvegetasjon men med repeterende 

vannsperrer: Nærhet til flystripen gjør at vannområdet ikke kan tilrettelegges for ender eller 

andre større vannfugl. 

Tiltaket vil være positivt for arter som vipe (EN) og storspove (VU). Hvis en tillater oppføring av 

høyere gress vegetasjon enkelte steder, vil biotopen kunne være svært verdifull for arter som 

myrsanger og gresshoppesanger (NT). Tiltaket vil kunne ha økologisk forbindelse med tiltak i 

kulturlandskapet mellom NATO-banen og parallellbanen.   

GBG2 Hellemyra 

Omfatter nordlig del av Hellemyra (93, 6 daa), som ikke skal berøres av utbygging. Det er foreslått en 

rekke tiltak som vil bidra til at myra ikke gror igjen.  

- Stenge tap av vann som overflatetransport mot Brastadbekken over et avsnitt nord i GBG2. 

- 3 nordgående dreneringskanaler i Hellemyra skal kunne stenges uten skade på 

utenforliggende arealer, dette vil redusere dreneringen i denne delen av rest-Hellemyra. 

- Det er sannsynlig at deler av sørgående dreneringskanaler kan tas ut av drift i forhold til 

virkning mot GBG2 uten å påvirke tredjepartsarealer, men dette krever ytterligere 

undersøkelser. 

Resten av Hellemyra vil ha en god økologisk forbindelse med de store våtmarksarealene som 

oppføres på tomten BAA2. 

Landbruksarealer innenfor planområdet 

Landbruksområder innenfor planområder omfatter L1, L2, L3 L4, L5, L6, L7, L8 og L9. Disse 

områdene skal driftes hensiktsmessig med tanke på fugl. Områdene skal driftes i henhold til 

prinsipper i (Heggøy & Eggen, 2020).  

Ettersom det ennå mangler detaljer rundt tiltakene i disse landbruksområdene, er det vanskelig å 

forutsi effekter, men det forutsettes at flere tiltak gjennomføres for at den satte påvirkningsgraden skal 

være gjeldene. Eksempler på tiltak som foreslås i veilederen (Heggøy & Eggen, 2020): 

- Økt heterogenitet i landskap og avlinger 

- Rotasjonsdrift og brakklegging av arealer 

- Utbedring og skjøtsel av kantsoner 

- Oppretting av skjulområder tilpasset spesifikke arter 

- Opprette lerkeruter 
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- Opprette vipestriper 

- Hensynsfull slått 

- Tilpass beite og beitetrykk 

- Merking og beskyttelse av reir 

- Etablere dammer i jordbrukslandskapet med lav til ingen kantvegetasjon 

LNA1 og LNA2 

Disse områdene er fredet etter Lov om kulturminner som nyere kulturminner. Området er dermed 

sikret mot utbygging. Det skal være grønnstruktur med vernehensyn i området og vil omfatte 

skog/våtmark.  

 

8.2 Kompenserende tiltak  

Det foreslåes en rekke tiltak for å kompensere for de negative konsekvensene ved tiltaket. De 

kompenserende tiltakene som omtales her, er alle forutsatt i planene. Hvordan de forutsatte tiltakene 

påvirker den samla konsekvensen vises i kapittel 6 om påvirkning og 7 om konsekvens. De 

kompenserende tiltakene bør samles og beskrives i en miljøoppfølgingsplan (MOP) som benyttes ved 

gjennomføring av tiltaket og ved oppfølging av tiltakene etter utbygging.  

L10 

L10 ligger like sør for Slevdalsmyra og henger sammen L9 (Figur 8-4). Områdene benyttes i dag til 

beite. L10 er 18,2 daa stort, og består av åpen beitemark med innslag av løvtrær, men også gran. 

Området er preget med en del store steiner, og tilsynelatende tynt jordsmonn. Arealet sikres mot 

utbygging, og gran fjernes fra området.  

Landbruksområder på flyplassområdet skal driftes med tanke på fugl og etter (Heggøy & Eggen, 2020). 

BG11 

BG11 ligger like nord for BG12 og BG13 (Figur 8-4), og utgjør et 30,4 daa stort område bestående av 

våtmark. Området økologisk kontakt med Slevdalsvann naturreservat som både hekke-, oppvekst- og 

næringsområde for en rekke arter. Området anses og å være godt egnet for smågnagere og dermed 

også for kjerrhauker og ugler. Området sikres i utgangspunktet mot utbygging, men det stilles krav om 

utredning for å avdekke eventuelle forbedringsbehov i planen. 

BG12 & BG13 

BG12 og BG13 dekker deler av Orebekken med dens kantsoner (Figur 8-4). Det planlegges 

erosjonssikring av elvebunn, elvekanter og (re)etablering av kantvegetasjon etter prinsipper i 

Terrateknikk (2020). Tiltaket vil øke produksjon av insekter i og ved bekkeløpet, og vil være positivt for 

fugl som hekker i kantvegetasjonen, samt for trekkende spurvefugler som furasjerer i busker og trær.  
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Figur 8-4: Plassering av de kompenserende tiltaksområdene L10, BG10, BG11 og BG12. 

L11 

L11 ligger like øst for Slevdalsvann naturreservat, og består i dag av åpen beiteskog på 70,7 daa (Figur 

8-5). Optimalisering av beite i samråd med kvalitetene i Slevdalsvann er ønsket, men ikke konkretisert. 

Planen sikrer L11 fra nedbygging.  

L12 

L12 er et 161 daa stort område (Figur 8-5) som ligger øst for Slevdalsvann. Det består i dag av åpen 

beiteskog og dyrkamark. For å øke den biologiske verdien for dette området, er det foreslått en rekke 

tiltak. Vann fra fordrøyningsdammer fra tette overflater ved tomtene BAA2, BAA3 og BAA7, vil føres i 

kulvert under flyplassen, og ut i en ny fordrøyningsdam i L12. Deretter vil vannet føres videre ut i 

Slevdalsvann naturreservat. Fordrøyningsdammen i L12 etableres på likt vis som andre dammer i 

planområdet, tilrettelagt for biologisk mangfold. For å unngå konflikt mellom fugl og flyplass, vil den 

etablerte skogen mellom dammen og flystripa opprettholdes samt at dammen utformes på en slik måte 

at den ikke tiltrekker seg tyngre flyvere som svaner og gjess. Grunnet kort avstand, og åpen hydrologisk 

kontakt mellom L12 og Slevdalsvann, vil områdene kunne kommunisere godt på et økologisk vis som 

en utvidelse av det økologiske funksjonsområdet til Slevdalsvann. Kanaler som gir vanntap i L12 tettes, 

og vannet føres mot Slevdalsvann. Landbruksområdene i L12 skal driftes på en fuglevennlig måte i 

henhold til tiltak beskrevet i NOF-veileder om tiltak i jordbruket (Heggøy & Eggen, 2020). Den åpne, 

varierte beiteskogen beholdes uberørt. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 54 AV 62  

 

 
 

 

Figur 8-5: Plassering av L11 og L12. 

BG13 

Området er i dag et landbruksareal på 61,5 daa (Figur 8-6). Arealet er preget av høy grunnvannsstand, 

noe som gir innslag av siv og torvmoser. Området skal brakklegges og tilbakeføres til et våtengspreget 

habitat. Vegetasjonshøyden skjøttes og holdes lav med hensyn til flyplassbestemmelser og 

bakkehekkende fuglearter. Tiltak som er planlagt i BG14 er stenging av dreneringskanaler som virker 

lokalt på arealet, og opphør av landbruksvirksomhet. Området har stor verdi for fugl, blant annet er 

svarthalespove (EN) registrert i nærheten.  

 

Figur 8-6: Plassering av BG13. 
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8.3 Ikke forutsatte 

Mangelen på detaljer av hvilke næringer og utforming av tiltakene som planlegges i planområdet, gjør 

det vanskelig å foreslå skadereduserende tiltak med høy detaljeringsgrad. Dermed er avbøtende tiltak 

som foreslås relativt generelle.  

- All bruk av fugleskremmere i området forbys. 

- Støyende næring må ikke legges nært Slevdalsvann naturreservat da det kan føre til 

forstyrrelser på fugl. 

- Infrastruktur i planområdet bør utformes slikt at støy fra disse områdene vendes mot nye 

bilveier og vekk fra omkringliggende naturområder.  

- Planlagte grønne tak bør i tillegg til tørreng-vegetasjon utformes med ulike substrat i tillegg til 

vegetasjon, for eksempel død ved, steiner, små pytter med vann, etc. Dette kan gi ytterligere 

positive virkninger av dette typen tak.  
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9 Samla belastning 

Planområdet dekker ca. 10 % av Flat-Lista, og er ca. 2200 daa stort i areal. Av dette arealet er ca. 1100 

daa våtmark, skog eller åpen fastmark. Denne delen av naturlig areal utgjør en stor andel av de 

gjenværende arealene med tilsvarende natur på Flat-Lista. Den østlige delen av planområdet utgjør det 

største sammenhengende området uten særlige inngrep og forstyrrelser på Lista, sett vekk fra 

eksisterende verneområder. Forringelse av planområde vil dermed føre til reduksjon i arealer med 

denne typen kvaliteter. Tiltaket vil også føre til tap av de siste områdene med lite forstyrrelser fra 

menneskelig aktivitet på Flat-Lista, og vil gi negativ påvirkning på arter med krav om ro og store 

sammenhengende arealer i hekketiden, under trekk eller overvintring. Dette gjelder blant annet arter 

som er listet opp i Tabell 9-1. 

Tabell 9-1: Utdrag av arter med krav til ro og større sammenhengende områder under hekking, rasting og/eller 

overvintring. 

Art RK Art RK Art RK 

Åkerrikse CR Sivhauk VU Jaktfalk NT 

Brushane EN Sædgås VU Dobbeltbekkasin  NT 

Hubro EN Storspove VU Gresshoppesanger NT 

Myrhauk EN Vaktel NT Ringgås NT 

Myrrikse EN Vepsevåk NT Enkeltbekkasin LC 

Vipe EN Hønsehauk NT Rødstilk LC 

Svarthalespove EN Lerkefalk NT Trane LC 

 

Dagens gjenværende del av Hellemyra utgjør ca. 10 % av dens opprinnelige størrelse, og utgjør ca. 40 

% av alt myrareal på Flat-Lista. Forringelse av Hellemyra vil dermed føre til et betydelig tap av denne 

våtmarkstypen på Flat-Lista. Den samlede belastningen på fugl som er tilknyttet våtmark vil derfor være 

stor. Det skal etableres en del våtmark i forbindelse med planene som skadereduserende og 

kompenserende tiltak for kulturmarksarter, vadere og ender. Den samlede belastningen for fugl som er 

avhengig av store sammenhengende områder av myr vil allikevel være stor. De kompenserende 

tiltakene vil kunne sikre at habitater av god kvalitet som øker sjansen for vellykket hekking for disse 

artene opprettholdes i noen grad. For arter som vipe (EN), storspove (VU), enkeltbekkasin og rødstilk, 

som alle står i fare for å forsvinne fra Lista, og som er avhengig av våtmark, vil forringelse av Hellemyra 

være svært negativt. Nyetablering av våtmark vil kunne kompensere for noen av de negative effektene 

på disse artene. For artsgruppene ender og rikser, vil etableringen av våtmark gi en stor økning i 

tilstrekkelig habitat, og vil kunne føre til en økning i disse bestandene, i forhold til dagens situasjon. 

Tiltaket har betydning for den samla belastninga for rastende fugler på Flat-Lista, da planområdet er 

blant de større sammenhengende, uforstyrrede områder med verdi for fugl. Disse områdene er å anse 

som viktige for en rekke arter som stiller høye krav til habitatskvalitet eller er var for forstyrrelser. Flere 

arter av rovfugl er avhengig av større sammenhengende områder under næringssøk. Spesielt 

kjerrhauker som myrhauk (EN) og sivhauk (VU), som henholdsvis overvintrer og hekker i 

influensområdet. Området er også viktig for begge artene under trekket. Tap og fragmentering av areal 

er den største trusselen for rovfugl og ugler i Norge (Heggøy & Shimmings, 2020).  Arter som trekker 

fra Flat-Lista over til Danmark og motsatt er avhengig av habitater av høy kvalitet ved avgang/ankomst. 

Etablering av våtmark og grønne tak, vil kunne kompensere noen av disse effektene, ved etablering av 

habitater som er produktive både med tanke på frøspisende og insektsspisende fuglearter.  

Av de 275 artene som er registrert i influensområdet, er det 63 arter på den norske rødlista. Disse utgjør 

77 % av alle rødlista fuglearter i Norge. Resterende arter på den norske rødlista er enten knyttet til sjø, 
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fjell eller østlige skogområder. Jæren og Jomfruland er de nærmeste områdene som huser tilnærmet 

likt fugleliv som på Lista. På Jæren er det også et stort press på fuglelivet (Follestad et al., 2016). Det 

er usikkert hvordan tiltaket vil bidra til den samla belastningen på disse store rasteplassene for fugl 

langs den sørlig kyststripe. 

10 Usikkerhet 

Det er usikkert hvordan tiltaket vil påvirke fugletrekket på Lista. Området er et viktig rasteområde for en 

mengde fugl. Området må kunne tilby et tilstrekkelig næringsgrunnlag for å opprettholde funksjonen 

som et viktig rasteområde. Områdene innenfor planområdet inneholder flere habitater som er 

produktive, og som dermed fungerer som viktige rasteplasser for fugl.  Det er også lite forstyrrelser i 

området som gir bedre forhold til næringssøk og ro for fugler som raster. Det ligger en usikkerhet om 

forringelse av planområdet kan føre til økt tidsforbruk på rasteplass, økt mortalitet som følge av dårligere 

næringsgrunnlag, økt mortalitet som følge av økt konkurranse med andre fugler, endret bruk av 

rasteplasser. 

Forfatter av denne rapporten har ikke vært i eller ved influensområdet, og har dermed ikke optimal 

oversikt og detaljkunnskap om planområdet.  

Det er knyttet en usikkerhet til nøyaktighet til observasjoner som er lagt inn i Artskart. Dette kommer av 

at ornitologer registrerer sine funn på allerede eksisterende lokaliteter i Artsobservasjoner, og knytter 

ofte disse funnene til nærmeste lokalitetspunkt. Dette kan føre til en observasjon kan være mer enn 

hundre meter unøyaktig. Det kan derfor fremgå av dataene at arter benytter andre funksjonsområder 

enn i realiteten.  

Det er kun gjennomført hekkefuglregistreringer i en mindre del av planområdet. Utenom denne 

feltundersøkelsen er arters tilhørighet til forskjellige delområder i planområdet basert på vurdering av 

potensial i form av habitatskrav (forskjellige habitat er tolket ut ifra bilder fra andre feltundersøkelser i 

planområdet, samt fra kart og flyfoto) til hver enkelt art og registreringer i Artskart. Denne metoden 

skaper større usikkerheter enn ved direkte observasjon i felt. Hekkefuglregistreringer over hele 

planområdet ville fortsatt ikke gitt fullstendig oversikt over alle arter eller antall hekkende par i 

planområdet, og vurderinger av potensial er derfor nødvendig. Dette påpekes også i Statens vegvesens 

håndbok V712, konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018). 

Ettersom dette er en områderegulering med relativt få detaljer av tiltaket, er det vanskelig å vurdere de 

faktiske påvirkningene tiltaket vil ha. Dette skaper også usikkerheter rundt vurdering av tiltakets 

påvirkning. 

Effekten av forutsatte skadereduserende tiltak og kompenserende tiltak kan ikke forutsees, og det er 

derfor knyttet noe usikkerhet rundt hvilken effekt disse vil ha for fuglelivet på Flat-Lista. Prinsipper til 

utforming av tiltakene er satt av Terrateknikk (2020; 2021). 
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12 Vedlegg 

12.1 Vedlegg 1 

Artsliste for influensområdet for økologiske funksjonsområder for arter. Arter markert med * er også 

ansvarsarter. RK er forkortelse av rødlistekategori.  

Art RK Art RK Art RK 

kornspurv RE gravand LC storjo LC 

rapphøne RE grønnfink LC storlom LC 

hauksanger CR grønnsisik LC storskarv LC 

hortulan CR grønnspett LC strandsnipe LC 

vierspurv CR grønnstilk LC Svartbak* LC 

åkerrikse CR gråfluesnapper LC svarthvit fluesnapper LC 

brushane EN grågås LC svartmeis LC 

hubro EN gråhegre LC svartspett LC 

knekkand EN gråmåke LC svarttrost LC 

makrellterne EN Gråsisik* LC svømmesnipe LC 

myrhauk EN gråspett LC Temmincksnipe* LC 

myrrikse EN gråspurv LC tjeld LC 

polarsnipe EN Gråtrost* LC toppand LC 

svarthalespove EN gulerle LC toppmeis LC 

svartstrupe EN gulsanger LC tornirisk LC 

vipe EN hagesanger LC tornsanger LC 

dvergdykker VU haukugle LC tornskate LC 

dvergmåke VU havsule LC trane LC 

dvergspurv VU havsvale LC trekryper LC 

hettemåke VU Havørn* LC trepiplerke LC 

horndykker VU heilo LC tårnfalk LC 

lappfiskand VU Heipiplerke* LC tårnseiler LC 

Lappspurv* VU hornugle LC vandrefalk LC 

rosenfink VU hvitkinngås LC varsler LC 

sandløper VU hvitryggspett LC vendehals LC 

sanglerke VU isfugl LC vintererle LC 
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sivhauk VU jernspurv LC aftenfalk NA 

sivhøne VU Jordugle* LC amursvale NA 

skjeand VU kaie LC bieter NA 

sothøne VU kattugle LC blåråke NA 

storspove VU kjernebiter LC bronseibis NA 

svartrødstjert VU kjøttmeis LC brunsanger NA 

sædgås VU knoppsvane LC busksanger NA 

vannrikse VU kongeørn LC bydue NA 

bergand NT Konglebit* LC dvergfluesnapper NA 

Bergirisk* NT kortnebbgås LC dverglerke NA 

Blåstrupe* NT krikkand LC dvergsvane NA 

Dobbeltbekkasin* NT kråke LC egretthegre NA 

dverglo NT kvartbekkasin LC elvesanger NA 

fiskemåke NT kvinand LC enghauk NA 

fiskeørn NT laksand LC fasan NA 

gjøk NT Lappiplerke* LC fuglekongesanger NA 

gresshoppesanger NT Lappspove* LC glente NA 

gulspurv NT linerle LC gråseiler NA 

hønsehauk NT løvmeis LC gråstrupetrost NA 

Jaktfalk* NT løvsanger LC gulbrynsanger NA 

kornkråke NT låvesvale LC gulirisk NA 

lerkefalk NT munk LC hvithodespurv NA 

nattergal NT musvåk LC hvitvingesvartterne NA 

Ringgås* NT myrsanger LC hærfugl NA 

sandsvale NT myrsnipe LC kuhegre NA 

sivspurv NT møller LC mandarinand NA 

skjeggmeis NT måltrost LC mongolpiplerke NA 

snadderand NT nattravn LC mongolturteldue NA 

stjertand NT nøttekråke LC pirol NA 

stormsvale NT nøtteskrike LC polarmåke NA 

stær NT orrfugl LC pungmeis NA 

svartand NT perleugle LC rosenstær NA 

taksvale NT pilfink LC rødhodevarsler NA 

trelerke NT Polarsisik* LC rødtoppfuglekonge NA 

tyrkerdue NT ravn LC rørdrum NA 

vaktel NT ringdue LC sandterne NA 

vepsevåk NT ringtrost LC sibirpiplerke NA 

kanadagås SE rugde LC silkehegre NA 

Bjørkefink* LC rødnebbterne LC sitronerle NA 

blåmeis LC rødstilk LC småskrikørn NA 

bokfink LC rødstjert LC spisshalesnipe NA 

Boltit* LC rødstrupe LC starrsanger NA 

brunnakke LC rødvingetrost LC steppehauk NA 

buskskvett LC rørsanger LC steppeørn NA 



   

 
 

RAPPORT SIDE 62 AV 62  

 

 
 

bøksanger LC sandlo LC stork NA 

båndkorsnebb LC sangsvane LC stripegås NA 

dompap LC sidensvans LC sumpsanger NA 

duetrost LC sildemåke LC svartflekktrost NA 

Dvergfalk* LC sivsanger LC svartglente NA 

Dvergsnipe* LC skjære LC svartkråke NA 

dvergspett LC Skjærpiplerke* LC svartstork NA 

enkeltbekkasin LC skogdue LC svartterne NA 

fjellerke LC skogsnipe LC taffeland NA 

fjelljo LC smålom LC tartarpiplerke NA 

fjellmyrløper LC småspove LC tartarsanger NA 

Fjellvåk* LC snøspurv LC topphegre NA 

flaggspett LC sotsnipe LC trostesanger NA 

fossekall LC spettmeis LC tundragås NA 

fuglekonge LC spurvehauk LC tundralo NA 

Furukorsnebb* LC spurveugle LC tundrapiplerke NA 

gjerdesmett LC steinskvett LC tundrasnipe NA 

gluttsnipe LC Steinvender* LC turteldue NA 

grankorsnebb LC stillits LC vannsanger NA 

granmeis LC stjertmeis LC viersanger NA 

gransanger LC stokkand LC ørkensteinskvett NA 

        østsanger NA 

        åkersanger NA 
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