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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
naturmangfold. Fagtema fugl vurderes i egen KU (Sweco, 2020).

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 fra 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 av helikopter. Det har tidligere vært omfattende militær aktivitet i planområdet.

Planområdet er i dag mangeartet og det omfatter myr og våtmark, bekker/kanaler, skog, dyrket
mark, innmarksbeite og nedbygget areal med infrastruktur og bebyggelse. Planområdet er preget
av menneskelig påvirkning, men innehar likevel naturverdier.

Innenfor planområdet er det registrert to naturtypelokaliteter: Orebekken (viktig B) og Hellemyra
(lokalt viktig C). Hellemyra er kartlagt som kystmyr med utforming atlantisk høymyr. Atlantisk
høymyr er en sterkt truet naturtype (EN) på Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018),

Planområdet er svært viktig for fugl. 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 på Lista. 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. Fugl vurderes i en egen KU (Sweco, 2020),
og det er kun tatt med et sammendrag av disse vurderingene i denne rapporten.
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1.2 Vurdering av påvirkning og konsekvenser
I Tabell 1-1 vises en kortfattet versjon av verdivurdering og påvirkning av de enkelte delområdene.
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 arter, særlig fugl som har store deler av planområdet som økologisk
funksjonsområder. Samtidig vil området fragmenteres ytterligere. Økt menneskelig aktivitet og
forstyrrelser i planområdet vil også påvirke dyreliv negativt. Store deler av Hellemyra vil forringes.
Myra er leveområde for en rekke fuglearter som krever større sammenhengende områder, samt
insekter og karplanter. Hellemyra er i dag registrert som en lokalt viktig naturtype-lokalitet og er en
rødlistet naturtype. Forringelse av Hellemyra vil dermed føre til et betydelig tap av denne
våtmarkstypen på Flat-Lista, samt tap av viktige økosystemtjenester. 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.

. I dag ligger Orebekken flere steder i lukket løp, men disse er i områdeplanen tenkt å åpnes. Det
er også avsatt en betydelig buffer for kantvegetasjon. Lignende tiltak planlegges også for flere
kanaler i planområdet. Nordlige deler av Hellemyra, samt Slevdalsmyra reguleres også til
blågrønnstruktur. I planbestemmelsene legges det til rette for etablering av åpne vannspeil og
skogholt som forutsatte avbøtende tiltak. 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,
men det i kommunedelplanen også legges til rette for slik industri i vestlige deler nært
Slevdalsvann naturreservat. Begge alternativer vil medføre store arealbeslag som vil påvirke flere
artsgrupper negativt.

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 naturmangfold vil derfor bli mindre ved realisering av områdeplanen vs.
realisering av kommunedelplanen (Tabell 1-1)

Tabell 1-1 Kortfattet versjon av vurdering av verdi og påvirkning for de ulike delområdene.

Verdikategori Verdi Påvirkning
områdeplan

Påvirkning
kommunedelplan

Hellemyra (naturtype) Middels verdi Forringet Sterkt forringet

Orebekken (naturtype) Stor verdi Forbedret Noe forringet

Øvrige grønne arealer Noe verdi Noe forringet Forringet

Flat-Lista (fugl) Svært stor verdi Noe forringet - forringet Noe forringet - forringet
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Slevdalsvann naturreservat
(fugl)

Svært stor verdi Noe forringet Noe forringet

Hellemyra (fugl) Stor verdi Forringet Forringet

Øvrig våtmark (fugl) Stor verdi Ubetydelig endring –
noe forringet

Forringet

Skog (fugl) Middels verdi Forringet Forringet

Åpen fastmark/innmarksbeite
(fugl)

Stor verdi Forringet Forringet

Dyrkamark (fugl) Stor verdi Forringet Forringet
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1.3 Konsekvensvurdering
Vurdering av konsekvens for de ulike delområdene for naturmangfold er beskrevet i Tabell 1-2.

Tabell 1-2 Tabell viser oppsummert konsekvens for begge utredningsalternativene.

Delområde Verdi Områdeplan Kommunedelplan

Hellemyra Middels Betydelig miljøskade (- -) Alvorlig miljøskade (- - -)
Orebekken Stor Betydelig miljøforbedring

(+++)
Noe miljøskade (-)

Øvrige grønne arealer Noe verdi Noe miljøskade (-) Noe miljøskade (-)
Flat-Lista Svært stor Noe miljøskade (-) Betydelig miljøskade (- -)
Slevdalsvann
naturreservat Svært stor Ubetydelig endring Betydelig til noe

miljøskade (- -)/ (-)
Hellemyra Stor Alvorlig miljøskade (- - -) Alvorlig miljøskade (- - -)
Øvrig våtmark Stor Forbedret (++) Alvorlig miljøskade (- - -)
Skog Middels Noe til betydelig miljøskade

(-)/(- -)
Betydelig miljøskade (- -)

Åpen
fastmark/innmarksbeite Stor Betydelig til noe miljøskade

(- -)/(-)
Alvorlig miljøskade (- - -)

Dyrka mark Stor Betydelig til noe miljøskade
(- -)/(-)

Alvorlig miljøskade (- - -)

Samlet konsekvens Stor til middels
negativ

konsekvens

Svært stor
negativ
konsekvens

Samlet belastning

Planområdet dekker ca. 10 % av Flat-Lista og er ca. 2200 daa stort i areal. Av dette arealet er ca.
1100 (50 %) våtmark, skog eller åpen fastmark. Denne delen av naturlig areal utgjør en stor andel
av de totalt gjenværende arealene med tilsvarende natur på Flat-Lista. Realisering av tiltaket vil
dermed føre til at det kun er små gjenværende arealer med tilsvarende kvaliteter med lite
forstyrrelser på Flat-Lista.

Tiltaket vil øke den samlede belastningen på myr og fugl på Lista og i regionen. Gjenværende del
av Hellemyra utgjør en stor del av myrareal på Flat-Lista. Hellemyra er kartlagt som en atlantisk
høgmyr som er en rødlistet naturtype. Forringelse av Hellemyra vil dermed føre til et betydelig tap
av denne våtmarkstypen på Flat-Lista.

Tiltak i planområdet som forstyrrer hydrologi, forringer vannkvalitet og endrer leveområder for fugl
vil ha en stor samlet belastning for arter som lever i Ramsar-området Lista våtmarkssystem.
Artsmangfoldet av fugl 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.

Avbøtende tiltak som innebærer åpning av Orebekken, etablering av kantsone og forbedring av
bekkebunn vil utgjøre en forbedring naturtypen viktig bekkedrag. Det skal etableres åpne vannspeil
og skogholt, disse avbøter for deler av arealbeslag som følger av tiltaket.

1.4 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.
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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.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 etableres små dammer i disse skogholtene. Dammene vil være potensielt
viktige leveområder for amfibier og fugl. Bekker og kanaler, som i dag ligger i kulvert skal åpnes og
erosjonssikres. Samtidig skal det etableres flersjiktig kantskog på breddene. Dette vil bidra til å
minske næringsrik avrenning fra landbruket. 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 særlig fugl og insekter.

Kompenserende tiltak

Det er forutsatt at det skal gjennomføres kompenserende tiltak i syv områder nært planområdet
som sikres mot utbygging. Områdene består for det meste av landbruksarealer og våtmark. Det
skal blant annet gjennomføres enkle habitatforbedrende tiltak i noen av disse arealene. 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. Prinsipper, betingelser og krav er beskrevet i Terrateknikks rapporter (2020; 2021).

Ikke forutsatte tiltak

Tiltakene som omtales i det følgende, er tiltak foreslått av utreder. Mangelen på detaljer om 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 biologisk
mangfold og fugl.

· Midlertidige berørte områdene skal revegeteres etter prinsipp om naturlig revegetering.

· Legge til innslag av større steiner som hvilested for fugl og skjulested for fisk.

· Etablere løse jordhauger/voller ved dammer, som kan fungere som overvintringssted for
amfibier og et sted buorm kan legge egg.

· All bruk av fugleskremmere i området forbys.

· 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.
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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 (Farsund
kommune 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 stedvis store volum med en BYA mellom 25-70%. 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 rapporten omhandler dagens status for
naturmangfold. Fugl vurderes separat i en egen fagrapport, et sammendrag av disse vurderingene
er inkludert i denne rapporten.

2.2 Områdebeskrivelse og beliggenhet
Planområdet (Figur 2-1) ligger i Farsund kommune, ca. 12 km fra Farsund by, som er
kommunesenteret i Farsund kommune. Farsund kommune har ca. 9705 (2014) innbyggere.
Planområdet ligger i nærheten av tettstedene Vanse og Vestbygda.

Planområdet har en størrelse på 2220 daa, og er vist på kart i Figur 2-1 Planområdet ligger nord for
flystripa på Farsund flyplass, Lista. Det brukes to navn på flyplassen, Farsund lufthavn og Lista
flyplass. Området har adkomst fra Nordveien (Fv. 463), Fv. 464 og kommunal vei i øst.
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Figur 2-1 Plassering av planområdet.Området ligger nord for Farsund lufthavn på Lista. Kart: Sweco.

Innenfor planområdet er det mange grunneiere, noen privatpersoner og noen selskaper. Selve
flyplassen eies og driftes av Lista lufthavn AS.

2.3 Dagens situasjon
Området har vært i Forsvarets eie frem til 2002, da private investorer overtok. Pr. i dag er det ca.
20 firma, med ca. 120 ansatte som er etablert i området. Det er overnattingsteder og mange
aktiviteter for barn som gokartbane, klatrepark og skatepark. Lista fly og næringspark og Lista
vandrerhjem finnes innenfor planområdet.

Farsund lufthavn brukes mye til luft- og motorsportaktiviteter. Den har et aktivt privatflygermiljø,
Lufthavnen benyttes siden blant annet av selskapet Lista AWE Center AS til uttesting av ny type
vindkraft gjennom ubemannede seilfly. Figur 2-2 er et flyfoto som viser dagens arealbruk i
planområdet. Det er i dag lite flytrafikk på flyplassen. I 2012 fikk Farsund lufthavn, Lista, fornyet
konsesjonen for lufthavn til offentlig bruk fra 27.07.2012 til 26.07.2032. 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 har vokst opp et næringsområde og aktivitetssenter på nordsiden av flyplassen.

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



RAPPORT SIDE 12 AV 91

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

Figur 2-2 Planområdet sett fra flyfoto. Kilde: Googlemaps.no

Dagens situasjon for naturmangfold beskrives i kapittel 4.
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2.4 Beskrivelse av tiltaket

2.4.1 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. 0-alternativet er sammenligningsgrunnlag i temautredningen for konsekvensanalysen.
0-alternativet er som følger:

Videreføring av dagens stedlige forhold og verdier inkludert vedtatte planer om oppføring av
biogassanlegg og datalagringssenter (Figur 2-4), samt etablering av fem kiteturbiner på og ved
Hellemyra (Figur 2-3). Det er også gitt konsesjon til nettilknytning (200MW) fra Lundevågen og til
østenden av planområdet.

Figur 2-3 Omtrentlig plassering av biogassanlegg og datalagringssenter
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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 naturverdiene i 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.

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. Vurdering av kiteturbinenes påvirkning på fugl finnes i konsekvensutredning om fagtema fugl
(Sweco, 2020).

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 2-5). I planområdet er det kun
oppføringen av transformatorstasjonen som fremstår som inngrep. Det forutsettes at
virksomhetene som oppføres skal tilknyttes trafo. Arealbeslaget er lite, og vil ikke påvirke
naturmangfold i særlig grad.

Figur 2-4 Kartet viser plasseringene av kitemill-turbinene og vegforbindelsen de
imellom.
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Figur 2-5 Omtrentlig plassering av transformatorstasjon (Rødt polygon øst i planområdet).

2.4.2 Utredningsalternativene
Påvirkning på 0-alternativet vurderes opp mot to forskjellige utredningsalternativ; områdeplanen og
kommunedelplanen.

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 40% og 70 %. Innenfor plangrensen skal det
etableres batterifabrikk, datalagringssenter, biogassanlegg, fiskeoppdrett, øvrig industri og noe
nærings- og kontorvirksomhet). 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 og tabell 4.
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Tabell 2-1 Eksisterende detaljer om reguleringsformålene som inngår i planforslaget pr. februar 2021.
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Bebyggelse og anlegg (BAA1 – BAA11)

Tabell 2-2 Spesifikasjoner av tiltaket i de forskjellige områdene i planområdet. Se figur 7 for reguleringsplanforslaget.

Figur 2-6 Forslag til områderegulering (feb. 2021). Kartet viser plassering av områdene beskrevet iTabell 2-2.
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Figur 2-7: Terrengmodell av forslag til planløsning (desember, 2020)..

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.

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 områdeplanen er ingen arealer regulert til service.

Figur 2-8 Kommunedelplan for Lista fly- og næringspark. industri (lilla), flyplass (grå), håndverk/service (lyseblå),
forretning/service (blå), LNF (gult) og parkbelte (grønn).
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- I kommunedelplanen er høyeste tillatte byggehøyde lavere enn for områdeplanen.

- Det settes av større områder til blågrønnstruktur i områdeplanen. Dette omfatter Orebekken, samt
annen våtmark og skogholt.

- Innmarksbeitet midt i planområdet (Figur 4-10) bevares i områdeplanen, men ikke i
kommunedelplanen.

- Det settes av større områder 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.

2.5 Overordna mål og føringer
Det er en rekke overordnede mål og føringer for planarbeid og konsekvensutredning av temaet
naturmangfold. I det følgende nevnes det mest sentrale:

Plan- og bygningsloven § 3.1 Oppgaver og hensyn i planlegging, sier blant annet at planer skal
fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv. i) legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp,
med nødvendig infrastruktur

Forskrift om konsekvensutredninger § 10 «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav a og b), omtaler
verneområder, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede
vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, truede arter eller naturtyper.

Naturmangfoldloven. Lovens formål er å bevare natur. Utvalgte naturtyper, prioriterte arter og
fremmede organismer er tema som omfattes av loven.

Forskrift om fremmede organismer. Forskriften skal hindre innførsel, utsetting og spredning av
fremmede organismer som kan gi negative følger på naturen.

Forurensingsloven. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensinger ikke skader
naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Vanndirektivet og vannforskriften. Gjennomføring av EUs vanndirektiv. Skal sikre en mer
helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge.
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Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. Meld.ST.14 (2015-2016). Dette er en
nasjonal handlingsplan for naturmangfold, fra Klima- og miljødepartementet. Denne fokuserer på
hvordan Norge og regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Nasjonale og
internasjonale mål er innarbeidet i handlingsplanen. Planen skal bidra til å gi en bærekraftig bruk
av naturen, hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner.

Regionale og lokale føringer

· Kommuneplanens arealdel for Farsund 2018

· Kommunedelplan Farsund - Lista (2018)

· Kommunedelplan Lista fly - og næringspark (2001)

· Planprogram for områdeplan for Lista Renewable Energy Park AS.

· Handlingsplan for fremmede skadelige arter i Vest-Agder 2016-2020. Statsforvalteren i
Agder har laget en handlingsplan for fremmede arter. Denne sier noe om regionale
føringer for håndtering av fremmede arter.

Statlige bestemmelser:

Slevdalsvannet naturreservat: Slevdalsvannet naturreservat, ligger syd for planområdet og er
fredet ved forskrift: Forskrift om fredning av Slevdalsvannet naturreservat, Farsund kommune,
Vest-Agder, ikrafttredelse 8.05.2005.

§2 Formål: Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med sump,
strandenger, rik vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv, amfibier og annet dyreliv som naturlig er
knyttet til området. Området utgjør en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og
pedagogisk betydning.

Nesheimvassdraget – Verneplan St.prp nr 118 1991-92

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Lite vassdrag der elver, vann og
våtmarksområder har en sentral funksjon. Isavsmeltingsformer, aktive vind- og kystprosesser,
botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store
kulturminneverdier. Vernet er et ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.

2.6 Krav i planprogrammet
Utredningskravet som er fastsatt i planprogram (2018) er følgende:

«Det er registrert mange viktige naturlokaliteter både i planområdet og i området rundt
planområdet. Det er viktig at konfliktene mellom naturmangfold og utbygging kartlegges tidlig i
planprosessen slik at en kan unngå tap av og begrense konsekvensen for naturmiljø ved
utbygging.

Hvordan:

Områder blir kartlagt ut ifra verdiene som settes på det enkelte område. Temaet
konsekvensutredes og konsekvensene ved utbygging blir vurdert. Der vil bli foretatt kartlegging i
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marka ved behov. På grunn av størrelsen på planområdet vil det være naturlig å prioritere
områdene hvor det er planlagt inngrep i konsekvensutredningen.

Ørretbekk: Det pågår et arbeid for å registrere fiskebestand og vannkvalitet i bekker i området.
Dataene fra dette arbeidet brukes inn i konsekvensutredningen.

Naturreservat: Naturreservater er i utgangspunktet godt kartlagt, så det er kun konsekvenser for
området som skal utredes.

Dyreliv/fugl: En samarbeider med Farsund kommune, lokalkjente personer på fisk og fugl,
Statsforvalteren og grunneiere om datainnsamling. Dersom det er behov for kartlegging, bør dette
skje på våren og forsommeren.

Grunnvann: Før en kan bruke grunnvann til kjøling av datalagringssenter, må det undersøkes om
grunnvannet under planområdet har nok kapasitet og om det har sammenheng med
våtmarksområdet syd for planområdet. Det må vurderes om det må gjøres grunnundersøkelser for
å vurdere konsekvensene av tiltakene. Konsekvensene for uttak av grunnvann og eventuelt økt
temperatur på grunnvann må utredes med hensyn på overflatevann og grunnvann i
influensområde, og i våtmarksområdet syd for planområdet. Uttak av grunnvann er
konsesjonspliktig og behandles ikke videre i denne planprosessen.

Biologisk mangfold: Det må avklares om det er gjennomført kartlegging av biologisk mangfold i
området og behovet for kartlegging. Ved eventuell kartlegging skal en bruke NiN-metodikken for
kartlegging av vegetasjon, og kartleggingen bør helst gjøres litt utpå sommeren når mange arter
har etablert seg.

Svartlistearter: Svartlistede arter skal behandles etter forskrift om fremmende organismer (FOR-
2015-06-19-716), og vil derfor ikke være et tema videre i planarbeidet.»

På tidspunktet planprogram ble utarbeidet var intensjonen å utføre kartlegging av vegetasjon etter
NiN-metodikk. Det foreligger ikke på nåværende tidspunkt en helhetlig KU-metodikk som er
tilpasset naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Miljødirektoratet viderefører derfor en
overgangsordning der DN-håndbok 13 er anerkjent metodikk for bruk i konsekvensutredninger i
2020. (Miljødirektoratet, 2020).

Arbeidsmetode som er fastsatt i planprogrammet er følgende:

«Arbeidsmetoden for konsekvensvurderingen er tilnærmet den som er beskrevet Håndbok V712
(Statens vegvesen). For hvert utredningstema vil det bli gjort en avgrensning av influensområde og
gjennomført nødvendige feltarbeid/analyse(r) for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag.»

Etter innspill fra Statsforvalteren vil verdi, omfang og konsekvenser for naturmangfold utredes i
samsvar med håndbok V712. Forslag til avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfasen vil bli beskrevet.
Kompenserende tiltak vil også bli vurdert. Det skal videre gjøres en vurdering etter
naturmangfoldloven § 8-12.»
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3 Metode
3.1 Konsekvensutredning

Planprogrammet angir hvilke temaer som skal utredes som en del av konsekvensutredningen.
Denne fagrapporten vurderer tiltakets konsekvenser for fagtema naturmangfold. Formålet med
utredningen er å frambringe kunnskap om temaets verdier i plan- og influensområdet, og belyse
hvordan de ulike tiltakene vil kunne påvirke disse verdiene.

3.2 Konsekvensutredning metodikk og oppbygning
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 naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske
(ferskvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Det er fem kategorier som skal
registreres som en del av grunnlaget for verdivurderingen (Figur 3-1). Det vil variere hvilke av
registreringskategoriene som er aktuelle for de ulike delområdene i planområdet.

Figur 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. F.eks.
vil naturtyper av samme type og verdi som ligger nær hverandre defineres som et eget delområde.

Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper er utført i henhold til DN-håndbok 13 - Kartlegging
av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning , 2007). Utkast
til faktaark som skulle brukes til kartlegging i 2014 (Miljødirektoratet, 2014) er også brukt som
veiledning.
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Verdivurdering

Verdivurdering gjøres gjennom en prosess med først registrering (kartlegging og bruk av
eksisterende kunnskap) og deretter verdivurdering. Figur 3-2 beskriver kriterier for verdisetting av
naturmangfold, mens Figur 3-3 viser skala for verdivurdering.

Figur 3-2 Verdikriterier for registreringskategorier for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018).



RAPPORT SIDE 24 AV 91

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

Påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre. Vurderingene gjelder det
ferdige tiltaket. Anleggsfasen vil pågå samtidig med driftsfase i lang tid, driftsfase og anleggsfase
vurderes derfor samlet.

Figur 3-4 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. Skalaen går fra sterkt forringet til forbedret, se skala i Figur 3-5.

Figur 3-4 Veiledning for påvirkning for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018).
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Figur 3-5 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 3-6.
Skalaen og forklaring på konsekvensgraden går fram av Figur 3-7. Kriterier for fastsettelse av
konsekvens for forskjellige alternativer fremgår i Figur 3-8.
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Figur 3-6 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 3-7 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens Vegvesen, 2018).
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Figur 3-8 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018).

Avbøtende tiltak

I henhold til håndbok V712 er det foreslått avbøtende (forutsatte og foreslåtte) og kompenserende
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. I vurdering av påvirkning er
det tatt hensyn til de forutsatte og kompenserende tiltakene.

Tiltakshierarkiet er illustrert i Figur 3-9.

Figur 3-9 Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres (Klima-
og miljødepartementet, 2015).
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3.3 Influensområdet
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. Generelt settes et influensområde på 100 meter fra tiltaket for
flora og naturtyper, og 500 meter for pattedyr og fugl.

Økologiske funksjonsområder for arter

Generelt settes et influensområde på 500 meter for fugl. I dette tilfellet inkluderes også
Slevedalsvannet naturreservat i influensområdet, selv om mesteparten av reservatet ligger mer
enn 500 m unna plangrensen (Figur 3-10). 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 3-10 Influensområdet for økologiske funksjonsområder for arter. Rød strek viser plangrensen.
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3.4 Kunnskapsgrunnlag

3.4.1 Anvendt datagrunnlag
I dette delkapitlet presenteres datagrunnlaget som ligger til grunn for verdivurdering for fagtemaet
naturmangfold. Utreder av denne rapporten har ikke vært i området, men det har blitt utført
feltundersøkelser av Sweco (2018) i en tidligere fase av prosjektet, der det var fokus på
naturmangfold. Informasjon fra befaringen er supplert med andre rapporter og annen offentlig
tilgjengelig informasjon.

Anvendt datagrunnlag for tema fugl er vurdert i konsekvensutredning om fugl, utarbeidet av Sweco
i 2020.

Kunnskap om naturmangfold i influensområdet er hentet fra:

Offentlige databaser

· Artskart

· Naturbase

o Faktaark om naturtypelokalitetene Orebekken og Hellemyra er mangelfulle, de er
planlagt oppdatert av Statsforvalteren (Naturbase, 2020a,b). Status vedrørende
dette arbeidet er ikke kjent, grunnet manglende svar fra Statsforvalteren ved
henvendelse. Informasjon fra befaring utført av Sweco, samt øvrige rapporter er
brukt som supplerende informasjon.

· Berggrunnskart

o Kun hovedbergartskart var tilgjengelig for området (1:250 000), informasjonen
vurderes likevel som tilstrekkelig.

· Løsmassekart

· Hjorteviltregisteret

Rapporter

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

Rapporten vurderer naturmiljø i deler av planområdet. Planområdet ble undersøkt med et
fokus på naturmangfold. Det var avsatt en dag til befaring av planområdet. Planområdet er
stort og terrenget utfordrende med kanaler og mye krattvegetasjon, så det var ikke mulig å
dekke hele planområdet på den dagen som var avsatt til formålet. Området som er planlagt
omregulert fra LNF-område til industri, Hellemyra, deler av Orebekken, samt områder med
tidligere registrerte funn av solblom og orkideer ble oppsøkt på befaringsdagen. Disse ble
ikke gjenfunnet. Årsaken til dette kan være at befaringstidspunktet var tidlig.

Det ble ikke gjort vurderinger av naturtyper i denne befaringen, men registrerte lokaliteter
ble oppsøkt og det ble gjort enkelte artsregistreringer.

Rapporten gir gode beskrivelser av de besøkte delene av planområdet, noe som gir en god
oversikt over naturverdiene i området.
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· 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 befaring i våtmarksarealene i planområdet. Dette gjelder
både Hellemyra og områder i de vestlige delene av planområdet. Rapporten påpeker at
området er under sterk endring i form av blant annet begroing, og foreslår
habitatforbedrende tiltak i resterende våtmark som et kompenserende tiltak til utbygging,
som kan øke biologisk verdi. Rapporten gjør ikke vurderinger knyttet til naturtyper eller
fauna.

· Terrateknikk (2021) Næringsutvikling på Lista på Lista flystasjon – Arealutnyttelse – omfang
og utforming av kompensasjonsarealer – krav og betingelser. Terrateknikk notat 02-2021

I notatet finnes en gjennomgang og vurdering av dagens verdier. Det er utarbeidet prinsipper
og grunnleggende krav til de ulike arealkategoriene innad og utenfor planområdet
(kompensasjonsområder). Prinsipp og krav er utformet slik at naturfaglige verdier og
redusert CO2 -avtrykk sikres i planområdet. Dette tas inn som forutsatte tiltak i planen.

· Oddvar Pedersen (1997). Naturfaglig vurdering av Hellemyra på Lista (Farsund, Vest-
Agder). Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo.

I rapporten vurderes de naturfaglige verdiene knyttet til de resterende delene av
Hellemyra. Det er hovedfokus på de botaniske verdiene. Rapporten gir et sammendrag av
tidligere naturvitenskapelige undersøkelser av myra. Befaringstidspunktet var svært tidlig
(30.mars 1997), og det utgjør en svært svak basis å foreta botaniske vurderinger. Det ble
gjort en vurdering av Hellemyra som naturtype, hvorvidt den har en verdi og bør bevares,
samt hvordan den bør bevares. Rapporten tar kun for seg deler av planområdet og peker
på at området bør vurderes som en del av en helhet som bør vurderes for å sikre korrekt
skjøtsel.

· Båtnes Berntsen og Andersen (2020). Habitatundersøkelse av sjøørretvassdrag i Farsund
kommune, 2020.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Farsund kommune v/Stig Alfred Eikeland.
Sommeren 2020 ble det utført en habitatkartlegging i Nesheimvassdraget,
Frøylandvassdraget, Ellevassdraget og Sandevassdraget. Dette ble gjort for å få en
oversikt over kvaliteten på gyte- og oppvekstområdene for anadrome laksefisk i
vassdragene. Orebekkenen er en del av Frøylandvassdraget. Orebekkenen ble ikke
særskilt vurdert, men kart som viser habitatets kvalitet i ulike deler av vassdraget er
benyttet da det dekker planområdet.

· Presentasjon: Kitemill – introduction (november 2020).
Presentasjon av kitemill. Gjør ingen vurdering av påvirkning på naturmangfold. Det er blitt
utarbeidet en rapport knyttet til virkning på fugl. Denne er vurdert i konsekvensvurdering av
fugl. Rapporten er benyttet for å få et inntrykk av planlagt terrenginngrep.
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· Ellen Svalheim og Oddvar Pedersen, 2009. Skjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat,
Farsund kommune, Vest Agder. Bioforsk rapport vol. 4 nr. 182.

Skjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat. Rapporten er omfattende og grundig, og gir
et godt bilde på dagens tilstand i naturreservatet.

3.4.2 Registreringsmetodikk
Registreringskategoriene for tema naturmangfold går fram av Statens vegvesens håndbok V712
(Tabell 3-1). Viktige naturtyper er kartlagt etter DN håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning ,
2007), inkludert utkast til faktaark fra 2014 (Miljødirektoratet, 2014). Registrering av rødlistede arter
og naturtyper følger rødlistene fra henholdsvis 2015 (Henriksen & Hilmo, 2015) og 2018
(Artsdatabanken, u.d.)

Tabell 3-1 Registreringskategorier for naturmangfold (Statens Vegvesen, 2018).

3.5 Metode for vurdering av naturmangfold

3.5.1 Definisjon av fagtema
Denne konsekvensutredningen benytter beskrivelsen av fagtema fra håndbok V712 (Statens
Vegvesen, 2018):

«Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold
defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger
for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse behandles under tema landskapsbilde, for
øvrig dekker tema naturmangfold lovens begreper.»
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I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 om bærekraftig bruk og
forvaltning av naturen legges til grunn som retningsalternativer ved utøving av offentlig myndighet
og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Naturmangfoldloven gir prinsippene for ivaretakelse
av viktig natur og biologisk mangfold i Norge. Truede arter og truede naturtyper har spesielt høy
prioritet.

Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold bygger på nasjonal metodikk for kartlegging av
spesielt viktige områder for biologisk mangfold (DN-veiledere, faktaark og Norsk Rødliste for arter
2015). I tillegg er spesielt Naturbase og Artsdatabanken viktige kilder til informasjon om naturen i
planområdet.

Geosteder ikke er aktuelt i denne utredningen, og vil ikke bli vurdert.

Fagtema fugl behandles i en egen temautredning (Sweco 2020a). Et sammendrag av
temautredningen er tatt med i denne konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen skal samlet ivareta utredningsplikten etter plan- og bygningsloven og
nødvendige hensyn etter naturmangfoldloven.

Miljødirektoratet har kommet med en ny veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø,
denne baserer seg på håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018), med enkelte modifiseringer.
Hovedtrekkene er det samme, og det vurderes derfor å være tilstrekkelig at revisjon av denne
gjøres etter håndbok V712.
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4 Dagens situasjon naturmangfold
4.1 Naturgrunnlag

Naturgrunnlaget i området har mye å si for hvilken type vegetasjon og arter som finnes.
Berggrunnen i området består av den harde bergarten båndgneis som er stedvis migmatittisk
(Figur 4-1). Løsmassene består av tykk morene, torv og myr, fyllmasser (menneskepåvirket
materiale) og innslag av breelvavsetninger (Figur 4-2) (NGU, 2020). Det gir ikke forhold for spesielt
kalkkrevende vegetasjon. Det kan stedvis være rester av marine avsetninger, som gir næring for
karplanter, særlig nitrofile planter.

Figur 4-1 Hovedbergartskart (1:250 000). Bergart ved planområdet er båndgneis. Omtrentlig plassering av
planområdet er markert med svart stiplet ellipse. Kilde: NGU
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Figur 4-2 Løsmassekart. Løsmasser i planområdet er morene, torv og myr, fyllmasser (menneskepåvirket
materiale) og innslag av breelvavsetninger. Omtrentlig plassering av planområdet er markert med svart stiplet
ellipse Kilde: NGU.

Planområdet ligger i nemoral vegetasjonssone og i humid underseksjon (Moen, 1998).

4.2 Historisk utvikling
For å gjøre en vurdering opp mot naturmangfoldloven §§4-5 (Alminnelige bestemmelser om
bærekraftig bruk), bør den samlede belastning vurderes i et historisk perspektiv. Det er gjort en
rekke undersøkelser av influensområdet, under er et sammendrag av disse.

4.2.1 Listas våtmarker før og nå (1995)
Artikkelen Listas våtmarker før og nå (1995) gir et sammendrag av undersøkelser og
observasjoner som er gjort i området.

Lavlandssjøene og våtmarksområdene på Lista og Jæren representerer en unik landskapstype i
norsk sammenheng. Disse områdene dekket tidligere store deler av Flat-lista. Disse områdene har
i løpet av de siste århundrene blitt sterkt påvirket av menneskelige inngrep som tørrlegging
(utdiking, uttapping) og gjengroing og tilplanting. Store arealer har blitt tatt i bruk til jordbruksformål
og flyplass/næring.  Våtmark dominerte landskapsbildet frem til endringer på 1800-tallet, med stor
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økning i befolkning og innføring av nye redskaper og driftsmåter i landbruket. Landskapet besto av
våtmark (mosaikk av myr, sump, innsjøer og vannansamlinger) og dyrket mark, beite og lynghei.

Innsjøsenkingene og dreneringsarbeidet på 1800-1900-tallet har hatt store konsekvenser både for
flora, fauna og landskap. Omfanget av tapte natur- og landskapsverdier er ikke kjent, men enkelte
tidlige beskrivelse av området tyder på at det tidligere var et ekstremt fugleliv sammenlignet med
dagens situasjon. En sammenligning av kart fra 1850 og 1995 finnes i Figur 4-3 og Figur 4-4.

Figur 4-3 Kartutsnitt fra Flat-lista omkring 1850. Mørk skravur viser utbredelse av åpent vann, myr og sump er
markert med lysere skravur før de store dreneringsarbeidene (fra Tjørve 1996).

Figur 4-4 Kartutsnitt fra Flat-Lista 1995. Kartet viser åpent vann (mørk skravur) og gjenværende myr og sump
(lysere skravur). Fra Tjørve (1996).

Hellemyra:

Hellemyra dominerte det tidligere Lista-landskapet. Myrkomplekset var 3000daa på 1800-tallet
(Meberg,1951). Myrkomplekset ble benyttet til uttak av brensel og beiting. Store deler av torvlaget
ble fjernet gjennom torvuttak fra myra.

Slevdalsvannet:

Fuglelivet har trolig vært rikt siden innsjøen ble avsnørt fra havet i bronsealderen. Landbruket har
bidratt med næringssalter til innsjøen. Denne grunne innsjøen har vært påvirket av senking av
vannstand gjennom tidene, som har ført til opphopning av næringsstoffer og gjengroing.
Restaurering ble sluttført i 2015 (Hellerslien, 2016).
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4.2.2 Naturfaglig vurdering av Hellemyra på Lista (Farsund, Vest-Agder),
1997
Det ble gjennomført en kartlegging av Hellemyra den 30 mars 1997, som en del av arbeidet med
kommunedelplan for Lista flyplass. Kartleggingen ble gjennomført av Oddvar Pedersen, botanisk
hage og museum, Universitetet i Oslo.

Samtidig påpeker forfatteren at det foreligger mye historiske og nyere botaniske registreringer i
området, så Hellemyra er forholdsvis godt undersøkt.

Notatet sammenstiller og vurderer derfor i stor grad funn fra andre historiske kilder og vurderer
disse opp mot egne registreringer.

Hellemyra som opprinnelig var en oseanisk høymyr har dekket et betydelig større område enn i
dag og har gjennom flere hundre år blitt benyttet til uttak av torv. Derfor har den i dag en sterkt
redusert verdi som vegetasjonstype.

De tørreste delene gror raskt igjen med ulike løvtrær, spesielt bjørk. Vegetasjonen i den delen av
Helemyra som ligger innenfor det aktuelle planområdet for denne konsekvensutredningen blir
beskrevet slik:

«De minst gjengrodde partiene av Hellemyra finnes i nordre del, mot Maberg. Her er det fortsatt et
område med ombrotrof myrvegetasjon, hovedsakelig tuer, men også i mindre grad, fastmatter og
løsbunn. Området domineres av torvull, røsslyng, klokkelyng, i noe mindre grad av mikkelsbær,
krekling og broddtelg. Det er gjennomgående svært lite torvmoser (Sphagnum spp) i området og
rome (Narthecium assifragum) bare på et par steder. Fastmattene domineres av Torvull.

De mest næringsrike (intermediære) forholdene finner en helt i vest, omkring de delvis gjenfyllte
dammene. Her finnes sumpvegetasjon med en del flaskestarr (Carex rostrata), samt en mindre
bestand av takrør (Phragmites australis) og bredt dunkjevle (Typha latifolia). Dette området har
høyest diversitet - i det minste når det gjelder karplanter (og fugl).

Helt i sørøst er det også flere felt med minerotrof vegetasjon (svakt intermediære mht
næringsstatus), hovedsakelig bestander av elvesnelle (Equisetum fluviatile), myrhatt (Potentilla
palustris), duskull osv, dvs. nærmest elvesnellesump. Både her og i sumpområdet i vest gror
sumpen stedvis igjen med stolpetuer av blåtopp (Molinia caerulea) og dels stolpestarr (Carex nigra
spp. juncella).

På fastmark mot ringbanen i vest vokser det opp skog av bjørk og selje. Her er det også plantet
noe bartrær (tilsynelatende mest bergfuru-pinus mugo). I kantsonen mot ringbanen finnes
populasjoner av de stadig sjeldnere orkideene vanlig og grov nattfiol (Platanthera bifolia og
chlorantha).»

Forfatterens konklusjon er at de restene som er igjen av den opprinnelige Hellemyra må vernes,
siden denne typen myrvegetasjon, som tidligere var mer vanlig, har blitt ødelagt av tiltak som
dyrking, drenering og torvtaking.

«Ombrotrof myrvegetasjon er sjelden langs kysten av sør og sørvest landet».
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4.3 Naturmangfold

4.3.1 Naturtyper
Det er registrert to viktige naturtyper etter DN-håndbok 13 (inkludert utkast til faktaark) i og i nærheten av
planområdet. Dette er naturtyper som er kartlagt tidligere. Registreringene ligger tilgjengelig i Naturbase.
Ingen av de registrerte naturtypene er utvalgte naturtyper, men én er rødlistet. Dette omtales i kap. 4.3.2.
Slevdalsvann ligger innenfor influensområdet for fugl, men er ikke relevant for artsgrupper vurdert i denne
rapporten og omtales derfor ikke ytterligere.

Faktaark for lokalitetene Orebekken og Hellemyra er mangelfulle. Statsforvalteren arbeider med en
oppdatering av disse (Naturbase, 2020a,b). En lokalitetsoversikt finnes i Tabell 4-1, disse er vist på kart i
Figur 4-5 Registrerte viktige naturtyper i planområdet. Områdeplanen er tegnet inn med svart stiplet linje.
Kilde: Naturbase.no

Tabell 4-1 Lokalitetsoversikt – Naturtyper i influensområdet (Kilde: Naturbase,2020)

Lokalitet (registreringsår) Naturtype Utforming Verdi Beskrivelse av verdier

Orebekken (2003) Viktig bekkedrag
Bekk i intensivt

drevne
jordbrukslandskap

B

Bekken har en bestand av
anadrom sjøørret. Ørretbestanden i
bekken er betegnet som liten i DNs
lakseregister (kategori 4).
Statsforvalteren arbeider med en
områdebeskrivelse som beskriver
naturtypen og begrunner
verdisetting. Den oppgitte
kategorien viktig antas å tilsvare B
verdi etter DN håndbok 13.

Hellemyra (2003) Kystmyr Atlantisk høgmyr C

Myra er dannet ved gjengroing av
tidligere vann og dammer. På
grunn av lang tids uttak av torv og
andre fysiske inngrep er verdien
som naturtype sterkt redusert.
Hellemyra og nærområdene er
likevel viktige hekk- og
leveområder, særlig for fugl
tilknyttet vann og våtmark.
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Figur 4-5 Registrerte viktige naturtyper i planområdet. Områdeplanen er tegnet inn med svart stiplet linje.
Kilde: Naturbase.no

4.3.2 Rødlistede naturtyper
Hellemyra er kartlagt som kystmyr med utforming atlantisk høymyr. Atlantisk høymyr er en sterkt
truet naturtype (EN) på Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018), den ble vurdert til å
være en sårbar naturtype (VU) på Norsk rødliste for naturtyper som var gjeldende på
registreringstidspunktet (Lindgaard og Henriksen (red.), 2011), med DN-håndbok 13 som gjeldende
metodikk. Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 følger NiN-metodikk, men det vurderes at dette
også vil være relevant for denne registreringen. Kartleggingen av myra ble utført 2003, og det er
derfor usikker hvorvidt myra oppfyller kravene til naturtypen i dag.

Myra har gjennomgått store endringer de siste 200 årene med dreneringsarbeid, torvuttak og
terrenginngrep i forbindelse med flyplassdrift. Det er dog liten visuell endring i myrflatene fra 1978
til 2014 (Figur 4-6, Figur 4-7, Figur 4-8, Figur 4-9), etter vurdering av flybilder. Området sentralt i
naturtypelokaliteten har sterk gjengroing, trolig grunnet tilførsel av antropogene fyllmasser og
terrenginngrep i forbindelse med anleggelse av ringbanen. Myrområdet er lovlig drenert.
Naturtypelokaliteten er utfigurert som et stort polygon. Ved en rekartlegging vil utfigurering trolig
være annerledes, der myrområder sør og nord for ringbanen tas ut som egne separate polygon, og

Orebekken

Hellemyra
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at ringbanen i midten (trolig med fyllmasser) utgår fra naturtypelokaliteten. For videre vurdering av
Hellemyra legges naturtypelokaliteten Hellemyra (Naturbase, 2020) med dets lokasjon og
utbredelse til grunn, da det ikke foreligger en oppdatert avgrensing som er gjort ved en
feltundersøkelse.

Figur 4-6 Flybilde fra 1978. Rødt polygon viser plassering av
naturtypelokaliteten Hellemyra. Kilde: nibio.kilden.no

Figur 4-7 Flybilde fra 2002. Rødt polygon viser plassering av
naturtypelokaliteten Hellemyra. Kilde: nibio.kilden.no

Figur 4-8 Flybilde fra 2009. Rødt polygon viser plassering av
naturtypelokaliteten Hellemyra. Kilde: nibio.kilden.no

Figur 4-9 Flybilde fra 2014. Rødt polygon viser plassering av
naturtypelokaliteten Hellemyra. Kilde: nibio.kilden.no
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4.4 Økologiske- og landskapsøkologiske funksjonsområder
Lista huser en delvis variert natur som skaper økologiske funksjonsområder for en rekke arter med
ulike habitatskrav. Under er flere sentrale økologiske funksjonsområder listet opp og sentrale arter,
inkludert rødlistearter som benytter seg av disse områdene, beskrevet. Flere arter kan inngå i flere
økologiske funksjonsområder og kan derfor være listet opp flere steder.

Planområdet vurderes som en del av en større helhet, områder utenfor planområdet er derfor også
vurdert.

Figur 4-10 viser plassering av forskjellige typer natur i planområdet.

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 periodevis støy og
forstyrrelser knyttet til drift av dyrka mark.

4.4.1 Vegetasjon/botanikk
Planområdet befinner seg i et område som er sterkt dominert av landbruk. Landbruksarealer i aktiv
bruk er viktige for et fåtall arter, men er generelt lite verdifulle for botanisk mangfold Derfor er
planområdet sett fra et biologisk mangfold perspektiv en «øy» i det intensivt drevne
jordbrukslandskapet. Planområdet utgjør et av de siste naturområdene på Lista og inneholder blant
annet rundt 40 % av myrarealene (Sweco, 2018). Planområdet består av variert natur med våtmark
av ulik karakter, skogholt, beiteområder og kanaler og bekker, stedvis med sterk menneskelig
påvirkning som grøfting av våtmark, tidligere forsøk på markbearbeiding etc. Våtmark innad i
planområdet er i Terrateknik-notat (2021) omtalt som fukthede. Etter vurdering av beskrivelser og
bilder er disse områdene vurdert til å karakteriseres som ulike former for våtmark.
Våtmarksområdene har høy grunnvannstand, varierende dominans i bunnsjiktet, stedvis med
torvmoser andre områder med dominans av trådsiv. Det er også mange spor etter menneskelig

Figur 4-10 Viser plassering av forskjellige typer natur i planområdet.
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aktivitet i form av landbruksaktivitet og grøfting. Mulige hovedtyper i NiN-systemet (Bratli et al.
2019) kan være V1 åpen jordvannsmyr, V10 semi naturlig våteng, V3 nedbørsmyr, V12 grøftet
åpen torvmark m.fl. Eksakt typebestemmelse er ikke mulig uten å oppsøke områdene i
feltsesongen.

Berggrunnen er fattig, men grunnet tidligere høyere havnivå kan det stedvis være marine
avsetninger som gir opphav til mer kalk- og nitrogenkrevende vegetasjon. Det er tidligere registrert
rødlistede karplanter (Tabell 4-2) og orkideene grov nattfiol og nattfiol innenfor influensområdet.
Disse ble ikke gjenfunnet på Swecos feltundersøkelse i mai 2018. Tidspunktet for befaringen var
ikke optimal da dette er tidlig i vekstsesong for planter. Blomstringstid for solblom og orkidèartene
er fra juni til juli, og forekomster kan ha blitt oversett.

Figur 4-11 Blått polygon viser området der det er gjort uttrekk av registreringer fra Artsdatabanken.

Tabell 4-2 Registrerte rødlistede planter i uttrekksområdet (blått polygon i Figur 4-11). Registreringene er
sortert etter avtagende sårbarhet.

Art Vitenskapelig navn Status i norsk rødliste (2015)

Solblom Arnica montana VU-sårbar

Nikkebrønsle Bidens cernua VU-sårbar

Kystkall Rhinanthus minor monticola NT-Nær truet

Åkerkrokhals Anchusa arvensis arvensis NT-Nær truet



RAPPORT SIDE 42 AV 91

På arealene rundt planområdet er det i stor grad nedbygd mark (bebyggelse, veier osv.) og
oppdyrket mark, av liten botanisk verdi.

Hellemyra

Øst i planområdet er det rester av et større myrområde, Hellemyra. Hellemyra var tidligere et stort
myrkompleks som en gang var en stor myr som dekket store deler av Flat-Lista. Dagens areal er
ca. 10% av opprinnelig areal (Lie, 2020). For størrelse og plassering av Hellemyra er
naturtypelokaliteten Hellemyra (se Figur 4-5), lagt til grunn. Myra er drenert og det er blitt tatt ut torv
i lengre tid, og den er i dag preget av gjengroing. Dette skaper mosaikkhabitater mellom skog, kratt
og myr (Terrateknikk, 2020). Endring i hydrologiske forhold med påfølgende gjengroing vil føre til
en endring i artssammensetning og naturtyper på sikt. Det er usikkert hvor lang tid denne
prosessen vil ta. Det er gjort inngrep på myra ved oppsett av en kiteturbin (Figur 4-12), i form av
bygging av vei og snuplass, samt fjerning av vegetasjon og røtter. Dette har bidratt til ytterligere
forringelse av myra.

Myra er kartlagt som en ombrotrof myr, det vil si en myr kun får vann direkte fra nedbør, noe som
gir lite oppløste mineraler og næring tilgjengelig. Det er derfor dominans av lite næringskrevende
og nøysomme arter. Endrede hydrologiske forhold, opphør av beite, samt masseutskifting på deler
av Hellemyra bidrar til gjengroing. Kanalene som er etablert flere steder nær Hellemyra, harogså
medført at de hydrologiske forholdene rundt og på Hellemyra er betydelig endret.

Deler av Hellemyra har fortsatt preg av åpent myrlandskap, selv om en del bjørk er på vei til å
etablere seg, særlig ut mot kantene. Ute langs kantene finnes også en overgangssone med
blåtopp i stolpetuer og andre nøysomme arter som blokkebær, skogstjerne, klokkelyng og
torvmyrull. Innover mot midten av myra øker dominansen av torvmyrull, men andre nøysomme
arter som røsslyng, blokkebær, stolpestarr og klokkelyng finnes også spredt over hele myra (Figur
4-13).

Figur 4-12 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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Figur 4-13 Typisk utsnitt fra sentrale deler av Hellemyra datert 25.05.2018.

Den skarpe overgangen mellom åpen myr og tett bjørkeskog som kan observeres rundt de sentrale
delene av Hellemyra i dag er et resultat av endringen i grunnvannsstand etter grøfting. Dette har
ført til oppslag av bjørk av samme alder. Normalt ville en slik overgang være mer gradvis enn dette.

Øvrige grønne arealer

En betydelig del av de undersøkte områdene består av en mosaikk av skog- og buskmark i ulike
gjengroingsstadier. Mot øst rundt Hellemyra er skogen dominert av bjørkeskog med lyng, lågurter
og gress i feltsjiktet. Nærmere Ringbanen (nord-østre del av Hellemyra) er skogsvegetasjonen mer
sammensatt med flere ulike treslag og en sterkere kulturpåvirkning. I fuktige områder er det også
en del intermediære myrdrag, sumpkratt og sumpskogvegetasjon.

Innenfor Ringbanen bak hangarbyggene ble det observert mye gamle steingjerder og en tydelig
kulturpåvirkning (Figur 4-14), selv om det ser ut til å være lenge siden det har vært
landbruksmessig drift på arealene. Også enkelte steder utenfor ringbanen mot Hellemyra finnes
skogarealer med tydelig tidligere kulturpåvirkning. Utenfor flyplassgjerdet langs Orebekken ble det
observert beitende storfe under befaringen.
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Figur 4-14 Innenfor og rett sør-øst for Ringbanen er kulturpåvirkningen tydelig fremdeles mange steder.
Steinmur skimtes i bakgrunnen.

Bjørk, rogn osp og selje (samt et fåtall eik) er de dominerende treslagene i de områdene som har
preg av naturbeitemark. Verdien på den eventuelle naturbeitemarken er uklar da vegetasjonen her
var kommet nokså kort under befaring. Mye gress (timotei) kan tyde på at deler av området er sådd
og gjødselpåvirket. Siden det tidligere er registrert solblom og nattfiol i dette området er det
sannsynlig at området er (eller har vært) relativt artsrikt. Det generelle inntrykket er likevel at disse
arealene har vært under gjengroing i lengre tid etter at beitingen opphørte. Velvoksne trær i hele
området underbygger dette. Østre deler av Hellemyra har takrørdominert sumpvegetasjon (Figur
4-15).

Figur 4-15 Noen mindre arealer i de østre deler av Hellemyra har takrørdominert sumpvegetasjon.

Generelt avtar kulturpåvirkningen fra Ringbanen og sør-østover ned til plangrensen. I områdene
rundt Hellemyra er det hovedsakelig artsfattig bærlyngvegetasjon som dominerer.

Det finnes også et mindre område nord-øst for Ringbanen med tørrere forhold og åpen kratt- og
buskmark. Småvokst rogn og bjørnebær danner busksjikt her (Figur 4-16).
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Figur 4-16 Tørt åpent område der rogn og bjørnebær danner busk- og krattvegetasjon finnes Nord-Øst for
Ringbanen.

Figur 4-17 Overgang mellom myr og fastmark ved Hellemyra 25.05.2018.

Den skarpe overgangen mellom åpen myr og tett bjørkeskog som kan observeres rundt de sentrale
delene av Hellemyra i dag er trolig et resultat av endringen i grunnvannsstand etter grøfting (Figur
4-17), samt tilførsel av fyllmasser i forbindelse med etablering av Ringbanen. Dette har ført til
oppslag av bjørk av samme alder. Normalt ville en slik overgang være mer gradvis enn dette.

Ytterligere detaljer fra Swecos befaring, inkl sporlogg og feltnotater finnes i rapport om
naturmangfold (Sweco, 2018).
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4.4.2 Fugl
Sweco har utarbeidet en separat konsekvensutredning for fagtema fugl. Dette kapittelet er et
sammendrag av denne. For ytterligere dokumentasjon knyttet til fugl se Konsekvensutredning –
Fagtema Fugl utarbeidet av Sweco i 2020.

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. 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).
Blant annet er siste rest av Hellemyra, som en gang dekker store deler av Flat-Lista, en del av
planområdet.

Av de 275 registrerte fugleartene i influensområdet (Vedlegg 1) (Artskart, u. d.), er 63 rødlista
(Tabell 4-3), 24 ansvarsarter for Norge og én art på fremmedartlista i kategorien SE (kanadagås).
De registrerte rødlisteartene utgjør alle potensielle arter som kan opptre i influensområdet, og
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 4-3 Antall arter innenfor de ulike rødlistekategoriene.

4.4.3 Fisk
Orebekken renner ut i Vågsvollvika, som er en del av Frøylandsvassdraget. Orebekken renner inn i
planområdet fra nord-øst, deretter videre i to kulverter gjennom planområdet mot vest og sør.
Bekken har en bestand av sjøørret. Orebekken er i Naturbase beskrevet som et «viktig bekkedrag»
med B verdi, primært på grunn av bestanden med sjøørret. Det er bygget laksetrapp i bekken.

Det ble utført en habitatkartlegging av fisk sommeren 2020 i Nesheimvassdraget,
Frøylandsvassdraget, Ellevassdraget og Sandevassdraget (Berntsen og Andersen, 2020).
Habitatkartleggingen ble utført for å få en oversikt over kvaliteten på gyte- og oppvekstområdene
for anadrome laksefisk i vassdragene. Vassdragene har blitt vurdert etter mengde/dekning
gytegrus og hvordan dette påvirker produksjon av ungfisk av laks og aure. Orebekken varierer
mellom klasse dårlig nærmest flyplassen og landbruksområdene i nord og svært god og god i
område imellom. Se fargekart (Figur 4-18) og tabell med fargekoder (Tabell 4-4) for habitatkvalitet.

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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Tabell 4-4 Fargekoder med klassegrense

Figur 4-18 Nedre del av Frøylandsvassdraget (vandringshinder markert med svart trekant). Fargeforklaring, se
Tabell 4-4. Planområdet er markert med svart stiplet, ellipse (Kilde: Berntsen og Andersen, 2020).

Ifølge Statsforvalterens lakseregister (Statsforvalteren, 2013) er bestanden av sjøørret betegnet
som usikker (Figur 4-19). Laks og sjørøye er ikke registrert i bekken.
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Figur 4-19 Bestandstilstand i Orebekken, kilde: Statsforvalterens lakseregister.

Sweco gjorde observasjoner under befaring i 2018 (Figur 4-20, Figur 4-21). Det ble observert noen
få individer av ørret.

Figur 4-20 Sterk begroing i overflaten på Orebekken rett oppstrøms fisketrappa 25.05.2018.



RAPPORT SIDE 49 AV 91

Figur 4-21 En liten ørret søker skjul og skygge i Orebekken ca. 150m oppstrøms fisketrappa.

4.4.4 Storvilt
Avskyting av vilt er en indikator på hvor viktig planområdet og influensområdet er for hjorteviltet.

Flyplassen har vært inngjerda over flere tiår og dette har vært en barriere for større vilt. Det åpne
landbruks- og åkerlandskapet rundt flyplassen, med til dels mye bebyggelse, er likevel attraktivt for
rådyr. De større hjortedyrene som hjort og elg finnes også, men i betydelig mindre grad.

Det er registrert over 100 jaktvald for rådyr i kommunen. Rådyrbestanden har holdt seg relativt
stabil siden 2010 da det ble laget tilstrekkelig god statistikk.

Figur 4-22 Grafen viser at i jaktvaldet Lista flypark er det felt totalt 5 rådyr siden 2010 (kilde:hjortevilt.no).

Avskytningen av hjort har vært økende i perioden 2008 til 2018 innenfor Lista storvald.
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Figur 4-23 Grafen viser antall felte hjort i Lista storvald i perioden 2008 til 2018 (kilde:hjortevilt.no).

Avskytningen av elg har ligget på et jevnt nivå i perioden 2007 til 2017 innenfor Lista storvald.

Figur 4-24 Grafen viser antall felte elg i Lista storvald i perioden 2007 til 2017 (kilde:hjortevilt.no).

Dataene fra databasen hjortevilt.no og observasjoner gjort i feltundersøkelse (Sweco, 2018) tyder
på at planområdet er svært viktig for rådyr, men ikke viktig for hjort eller elg. Store deler av
planområdet er i dag inngjerdet, men enkelte individer av vilt oppholder seg innenfor til tross for
hindring.

4.4.5 Annet terrestrisk dyreliv
Småvilt
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Det er ikke gjort spesielle undersøkelser med tanke på småvilt. Deler av planområdet er egnede
leveområder for småvilt, med næringsgrunnlag og skjulesteder. Området er trolig lite/ikke brukt til
friluftsliv, da det er stedvis lite fremkommelig. Det er derfor lite forstyrrelse fra denne typen aktivitet.

Rovdyr

Influensområdet er ikke kjent leveområde for store rovdyr. Åpne landbruksarealer og områder
preget av menneskelig forstyrrelse og støy er lite attraktivt for store rovdyr. Arter som rev, grevling
og røyskatt finnes imidlertid ofte i denne typer områder.

Flaggermus

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser med tanke på flaggermus. Høy insektsproduksjon ved
våtmark og annet åpent vann kan bidra til viktige jaktområder for flaggermus. Kanaler er lineære
strukturer som flaggermus ofte benytter som fluktbaner (Miljødirektoratet, 2018)

Amfibier

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser med tanke på amfibier. Det er en rekke kanaler i
planområdet. Det ble ikke observert fisk, eller amfibier i noen av kanalene under befaringen
(Sweco, 2018). Dersom det ikke er fisk i kanalene er det sannsynlig at disse har verdi for amfibier,
selv om slike ikke ble observert på feltundersøkelse (Sweco,2018). Kanalene er næringsrike med
variert substrat langs kantene, samt kort avstand imellom seg. Landskapet er solrikt og åpent, noe
som gjør området egnet for amfibier (Vedum et al. 2004).

Det er registrert buttsnutefrosk, spissnutefrosk og liten salamander i Slevdalsvannet naturreservat
som ligger i influensområdet (Svalheim og Pedersen, 2009).

Insekter

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser med tanke på insekter. Det ble gjort enkelte registreringer
og observasjoner av Sweco i 2018. Det ble observert flere firflekkbredlibeller (Libellula
quadrimaculata), som er en forholdsvis vanlig art, langs de gravde kanalene øst i planområdet.
Langs Orebekken ble det også observert flere eksemplarer av rødvannymfe (Pyrrhosoma
nymphula) (Figur 4-25). Dette er også en vanlig nymfeart i dette området. Det ble observert mye
humler og bier på Hellemyra på feltundersøkelsesdagen.
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Figur 4-25 Rødvannymfe (Pyrrhosoma nymphula) fotografert ved fisketrappa i Orebekken 25.05.2018

Gnagere

Det ble observert mye spor etter bever ved et par av kanalene. Det ble også observert tydelige
spor etter nylig aktivitet av bever i Orebekken. Rundt 100 m oppstrøms fiskesperra ble det
observert en ny eller nylig rehabilitert beverdam.

4.4.6 Vassdrag/akvatisk naturmangfold
Nesheimvassdraget

Verneplan IV, 1993 (ID 024/1) Nesheimvassdraget (Figur 4-26). Hele Lista-landskapet har natur
med stor verneverdi, og nedbørfeltet er en del av dette landskapet. Verneverdiene er knyttet til flere
naturfaglige forhold. Vassdragsvernet binder sammen de ulike verneområdene.

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Lite vassdrag der elver, vann og
våtmarksområder har en sentral funksjon. Isavsmeltingsformer, aktive vind- og kystprosesser,
botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store
kulturminneverdier. Vernet er et ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.

I henhold til Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (Lovdata u.d), skal
kommunen legge retningslinjene til grunn for planleggingen etter plan- og bygningsloven, (jf. § 17-
1, 1. ledd). Det er et nasjonalt mål å «unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde,
naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø» (jf. kapitel 3).



RAPPORT SIDE 53 AV 91

Figur 4-26. Østre del av planområdet ligger innenfor Nesheimvassdraget (markert med lilla skravur). Kilde:
Naturbase.no

Orebekken

Orebekken renner ut i Vågsvollvik og har en bestand av sjøørret. Orebekken er i Naturbase
beskrevet som et «viktig bekkedrag» med B verdi, primært på grunn av bestanden med sjøørret.
Det er også bygget laksetrapp i bekken.

På befaringen utført av Sweco (2018) ble det gjort observasjoner av bekken. Vannføringen var liten
og tilstanden i vassdraget var preget av oppkonsentrert næringstilførsel og resulterende sterk
begroing (Figur 4-27). Det ble observert spor etter bever (Figur 4-28).

Figur 4-27 Sterk begroing i overflaten på Orebekken rett oppstrøms fisketrappa 25.05.2018.
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Figur 4-28 Helt nybygget (evt nyoppusset) beverdam i Orebekken oppstrøms fisketrappa.

Orebekken bærer preg av å være sterkt belastet med næringssalter. Bekken renner gjennom
landbruksarealer og befolkede områder før den renner i lengderetningen gjennom sentrale deler av
planområdet. Det vil derfor bli viktig å unngå at en eventuell utbygging medfører en ytterligere
belastning på denne lokalt viktige bekken. Store deler av Orebekken er i dag lagt i kulvert gjennom
planområdet.

Kanaler

Flere steder i planområdet finnes det utgravde kanaler (Figur 4-29). Kanalene er trolig etablert for å
drenere dyrka mark inn mot myrområdene rundt Hellemyra. Kanalene har verdi for vanntilknyttet
biologisk mangfold.

Figur 4-29 Utgravd kanal nordvest for Hellemyra.

4.4.7 Kulturlandskap
Det er ikke registrert viktige kulturlandskap innenfor influensområdet. Feltundersøkelsen utført av
Sweco (2018) viste at det fremdeles er mulig å se en betydelig kulturpåvirkning på vegetasjonen i
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enkelte områder, med steingjerder og arter som ofte finnes i kulturpåvirkede områder. Det er
tidligere registrert Solblom (VU) som ofte finnes i kulturmark.

4.5 Verneområder

4.5.1 Ramsarområdet – Lista våtmarkssystem
Planområdet ligger i tilknytning til Slevdalsvann naturreservat som er en del av Ramsarområdet
Lista våtmarkssystem (Figur 4-30). Området omfatter myr- og sumpområder, grunne næringsrike
innsjøer, sanddyner og grunne viker ved kysten. Området har fått sin status som Ramsarområde
grunnet sin funksjon for trekkfuglfugl. Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring
og bærekraftig bruk av våtmark (Ramsar.org, 2020).

Figur 4-30 Plassering av de forskjellige verneområdene som utgjør Ramsarområdet, Lista våtmarkssystem. Slevdalsvann
er markert med svart stiplet sirkel. (Kilde: Naturbase).

Innenfor influensområdet til denne planen ligger Slevdalsvannet naturreservat (VV00002338).
Verneformålet er «våtmark med rik vegetasjon og særpreget fugleliv».

Det har vært gjennomført et restaureringsprosjekt i Slevdalsvann naturreservat (Hellerslien, 2016)
da stor næringstransport i tilførselsbekker har ført til gjengroing. Dette er med på å redusere i
mengden åpne vannspeil, som er viktige områder for fugl. Miljødirektoratet bevilget 3,25 millioner
kroner til restaureringen av Slevdalsvannet i 2014. Vannet stod på lista i Miljødirektoratets forslag
til «Nasjonal plan for våtmarksrestaurering» (Miljødirektoratet, 2016).
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Før restaureringen var nesten alt vannareal gjengrodd; bare rundt to dekar gjensto. Etter
restaurering utgjør nå nytt åpnet vannspeil 14 dekar av naturreservatet (Figur 4-31)

Figur 4-31 Slevdalsvann naturreservat før og etter restaurering. Kilde: Miljødirektoratet

4.6 Fremmede arter
FOR-2015-06-19-716, Forskrift om fremmede organismer pålegger den som skal gjøre tiltak i et
område å påse at uønskede arter ikke sprer seg som følge av tiltaket. Statsforvalteren i Agder har
utarbeidet en handlingsplan for fremmede arter (Statsforvalteren, 2013). Spesielt arter med svært
høy (SE) og høy (HI) spredningsrisiko er det viktig å ha fokus på ved flytting av jordmasser og
andre tiltak som kan medføre at slike arter sprer seg.

Planområdet har ligget avstengt fra allmenn ferdsel og annen ikke militær aktivitet i mange tiår.
Dette har gitt redusert mulighet for «allmenne interesser», som ofte fører til færre registreringer i
Artsdatabanken. Med unntak av de anleggene og byggene som følger av flyplassdriften er det
relativt store arealer som har et relativt uberørt preg innenfor planområdet. Særlig gjelder dette
områdene rundt Hellemyra. I og nær planområdet er det likevel gjort en del registreringer av
fremmede arter (Figur 4-32).
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Figur 4-32 Fremmede arter som er registrert i eller nær planområdet (artsdatabanken.no).

Vi ser av figuren over at det er de vestligste delene av planområdet som er mest påvirket av
fremmede uønskede plantearter. Dette henger naturlig sammen med forekomst av veier (som ofte
er viktigste spredningskorridor) og annen menneskelig aktivitet. I de østlige delene av planområdet
rundt Hellemyra er det derimot kun registrert kanadagås.

Fremmede plantearter

Det ble ikke observert mye fremmede plantearter under feltundersøkelsen til Sweco i 2018, da
denne hadde fokus på de østlige delene av planområdet. De observasjonene som ble gjort var
trolig knyttet til tidligere transport av jord inn i forbindelse med byggearbeider på flyplassområdet.
Funn som ble gjort var: Rødhyll, platanlønn, rynkerose, boersvinebom og vinterkarse. Tidligere
registrerte funn går fram av Tabell 4-5
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Tabell 4-5 Registrering av fremmede plantearter i uttrekksområdet (blått polygon i Figur 4-11). Arter med svært høy (SE)
og høy (HI) spredningsrisiko er tatt med i tabellen under (kilde: Fremmedartslista 2018, Artsdatabanken).

Art Vitenskapelig navn Status i fremmedartslista (2018)

Alaskakornell Swida sericea SE- svært høy risiko

Alaskamjølke Epilobium ciliatum glandulosum SE - svært høy risiko

Boersvineblom Senecio inaequidens SE - svært høy risiko

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE - svært høy risiko

Klistersvineblom Senecio viscosus SE - svært høy risiko

Mellomvalurt Symphytum ×uplandicum HI – høy risiko

Parkhagtorn Crataegus laevigata HI – høy risiko

Parkslirekne Reynoutria japonica SE - svært høy risiko

Platanlønn Acer pseudoplatanus SE - svært høy risiko

Rynkerose Rosa rugosa SE - svært høy risiko

Rødhyll Sambucus racemosa SE - svært høy risiko

Sandlupin Lupinus nootkatensis SE - svært høy risiko

Sibirkornell Swida alba HI – høy risiko

Sitkagran Picea sitchensis SE - svært høy risiko

Vinterkarse Barbarea vulgaris SE - svært høy risiko

Fremmede pattedyrarter

Det er registrert mink i den sørlige delen av Hellemyra. (Tabell 4-6). Mink jakter fisk i bekker og
vassdrag og vil nok følge Orebekken, samt de andre menneskeskapte kanalene på jakt etter mat.
Fuglereir i området vil være utsatt for plyndring.

Tabell 4-6 Registrering av fremmede pattedyrarter i uttrekksområdet (blått polygon i Figur 4-11).

Art Vitenskapelig navn Status i fremmedartslista (2018)

Mink Neovison vison SE – svært høy risiko

Kanadagås er registrert på Hellemyra (Tabell 4-7). Arten har trolig etablert seg irreversibelt i Norge.
Tiltak for å begrense arten er ikke relevante i denne sammenheng.

Tabell 4-7 Registrering av fremmede fuglearter i uttrekksområdet (blått polygon iFigur 4-11).

Art Vitenskapelig navn Status i fremmedartslista (2018)

Kanadagås Branta canadensis SE – svært høy risiko
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Alle arter i listen over har spredningspotensiale, men noen arter er mer kritiske enn andre,
eksempelvis boersvineblom, hagelupin og parkslirekne.  Det vil derfor bli nødvendig å vurdere tiltak
for å hindre ytterligere spredning dersom den planlagte utbyggingen skal gjennomføres.

4.7 Verdivurdering

I Tabell 4-8 og tabell 4-9 vises verdivurdering for henholdsvis naturtyper og fugl i de ulike delområdene i influensområdet.
Verdikart med alle delområdene og for fagtema fugl finnes i Figur 4-33 og Figur 4-34. Verdivurderingen følger kriteriene
presentert i Figur 3-2.

Tabell 4-8 Vurdering av verdi for naturtyper og viltlokaliteter i de ulike delområdene i influensområdet.

Delområde Omfatter Verdivurdering Verdi

Hellemyra Viktig
naturtype
BN00061649
med kystmyr

Myra er sterkt påvirket av diverse aktiviteter som
torvskjæring, veibygging, flystripe, dyrking osv. Det er
derfor kun snakk om en restlokalitet som er intakt. Dette
gir en redusert verdi. Lokaliteten er lokalt viktig (C-verdi),
men har landskapsøkologisk tilleggsverdi, spesielt for
fugl.

Hellemyra utgjør siste rest av våtmarkstypen på Flat-
Lista. Myra har utformingen atlantisk høymyr, som gis
høyere verdivurdering i nemoral sone enn myrkomplekser
i sørboreal- og mellomboreal sone, da det er lite igjen av
disse myrområdene. Atlantisk høymyr er en rødlistet
naturtype.

Middels

 Orebekken Viktig
naturtype
BN00061662
med
bekkedrag.

Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap. Bekk med
bestand av anadrom sjøørret. Bestanden betegnes som
usikker i Statsforvalterens lakseregister (2013).
Naturtypelokaliteten er vurdert til å ha regional verdi som
naturtype (B-verdi).

Bekken er et viktig økologisk funksjonsområde for bever,
amfibier og insekter. Mangfold av insekter samt
fluktkorridorer gir leveområder for flaggermus.

Stor

Øvrige
grønne
arealer

Omfatter
områder
som ikke er
avgrenset
som
naturtyper.
Infrastruktur
og bygninger
faller ikke inn
her.

Øvrige grønne arealer med skog- og landbruksarealer,
samt våtmark er områder som fungerer som økologisk
funksjonsområde for hjortedyr (i hovedsak rådyr) og små
rovdyr som rev og røyskatt. Våtmark er også viktig
leveområde for insekter og amfibier

Alt areal uten infrastruktur vil ha noe verdi.

Noe
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Tabell 4-9 Vurdering av verdi for fugl i de ulike delområdene i influensområdet (Sweco, 2020)

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. 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)

Områdene er også viktige raste- og overvintringsområder for en
rekke rødlista fuglearter:
Myrhauk (EN)
Brushane (EN)

Stor
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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.

Figur 4-33 Verdikart over de forskjellige delområdene i planområdet. Plassering av delområdene NM1 og NM2 er satt
etter registrert naturtypelokalitet (Naturbase),jf. KU-metodikk (Statens Vegvesen, 2018).
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Figur 4-34 Øverst: Verdikart for fugl over de forskjellige delområdene i planområdet. Nederst:
Plassering av de forskjellige delområdene i planområdet.
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5 Konsekvensvurdering
I det følgende er det gjort en vurdering av verdi for naturtyper, økologiske funksjonsområder og
fugl. Konsekvensvurdering for fugl i sin helhet finnes i et separat dokument (Sweco 2020a). Et
utdrag av vurderingene gjort for fagtema fugl er satt inn i denne konsekvensvurderingen. Vurdering
av konsekvens gjøres for alle artsgruppene samlet. Konsekvensvurdering er utført etter metodikk
gitt i kapittel 3.

5.1 Vurdering av påvirkning
I dette kapitlet er det gjort en vurdering av hvordan de to alternativene, områdereguleringen og
kommunedelplanen, vil påvirke naturmangfold i influensområdet. Forutsatte avbøtende og
kompenserende tiltak er inkludert i vurderingen av påvirkning. Avbøtende og kompenserende tiltak
som nevnes under dette kapitlet er beskrevet i større detalj i kapittel 6 om skadereduserende tiltak.
Usikkerhet omtales nærmere i kapittel 8.

I dette prosjektet forventes det ikke et klart skille mellom anleggs- og driftsfase. Konsekvenser i
anleggsfasen tas derfor inn i dette kapittelet. Disse konsekvensene er generelle og gjelder for
begge alternativene. Det bør legges derfor opp til skadereduserende tiltak som reduserer
sannsynlighet for negativ påvirkning i anleggs- og driftsfase. Dette bør beskrives i en
miljøoppfølgingsplan (MOP).

5.1.1 Områdeplanen
Tiltaket vil utgjøre et stort arealbeslag i planområdet og fjerne en stor andel av gjenværende del av
Hellemyra på Flat-Lista. I områdene regulert til næring vil mer enn 70 % av tomtene i øst bygges
ned, og tilsvarende 25-50 % i øst. Det er forventet at dette beslaget vil forrige hele delen av
Hellemyra som reguleres til industri. Delene av Hellemyra som ikke berøres av tiltaket, dvs. den
nordlige delen (GBG3), vil bli påvirket av at økologiske funksjoner brytes, sammenhengende
arealer brytes, samt at det vil påføres økt støy og forstyrrelser ute i dette arealet. Det er planlagt
avbøtende tiltak i denne delen, med avstenging av kanaler som bidrar til drenering. Dette vil
minske grad av påvirkning på hydrologien og senke hastighet på gjengroing og dermed
opprettholde økosystemtjenester og myra som funksjonsområde til en viss grad for blant annet
karplanter, insekter og fugler i de resterende delene av Hellemyra.

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 biologisk mangfold på myra, særlig fugl og insekter.

Det skal avsettes/etableres flere skogholt i planområdet. Det stilles flere krav til utforming av disse
skogholtene, blant annet tilførsel av liggende død ved. Det skal i alt etableres 12 skogholt på minst
6 daa i planområdet, 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 avstand mellom skogholtene. Dersom
områdene plasseres slik at det skaper flyt og sammenheng i planområdet vil det, sammen med at
deler av planområdet gjøres mer tilgjengelig (flytting av sikkerhetsgjerde), minske negativ
påvirkning for arter som krever større sammenhengende areal.

Det skal etableres mange 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 etableres 12 dammer med vannspeil på 40-100 m2 i forbindelse med de 12 skogholtene
som skal oppføres. Det skal også etableres minst 40 mindre dammer i størrelsesorden 30-40 m2 i
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forbindelse med de minst 40 mindre skogområdene på minst 2 daa som skal avsettes/etableres i
planområdet. Oppføring av våtmark i form av dammer i planområdet vil avbøte tap av våtmark i
planområdet. Orebekken, samt flere bekker og kanaler i planområder skal også åpnes,
erosjonssikres samt at det vil bli etablert kantvegetasjon. Dette vil bidra positivt til våtmark i
planområdet. Tiltakene knyttet til våtmark vil utgjøre en stor forbedring for vanntilknyttet biologisk
mangfold.

Ettersom nesten hele planområdet skal benyttes til næringsvirksomhet, vil hele planområdet bli
ytterligere fragmentert. 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.

Sikkerhetsgjerdet rundt flyplassområdet er planlagt flyttet, slik at et mindre areal enn tidligere vil bli
avstengt for større dyr. Det er ikke avklart endelig plassering av gjerdet, men det er forutsatt at
mindre areal skal være avstengt enn i dagens situasjon.

Detaljert oversikt over påvirkning på fugl finnes i konsekvensutredning – fagtema fugl (Sweco,
2020).

Tiltaket vil påvirke naturmangfold negativt 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.

·  Økt menneskelig aktivitet og forstyrrelse

· Forringelse av våtmark i planområdet og dermed tap av våtmarkas viktige
økosystemtjenester som bla. flomdemping, vannrensing og karbonlagring (Magnussen
et al., 2018), samt våtmark som økologisk funksjonsområde for en rekke artsgrupper.
Forstyrrelser i forbindelse med anleggsvirksomhet over lengre tid kan ha en negativ
påvirkning på hekkesuksess hos fugl. 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.

Følgende forutsatte avbøtende og kompenserende tiltak vil bidra til å redusere de negative
konsekvensene eller ev. forbedre forholdene for naturmangfold:

· Det planlegges restaurering/etablering av våtmark i områdeplanen. Omfanget av dette,
samt plassering er finnes i kapittel 2.4.2, der detaljer ved områdeplanen fremkommer.
Som kompenserende tiltak, skal det i noen områder utenfor planområdet gjennomføres
tiltak som forbedrer tilstanden for våtmark.

· Det planlegges åpning av bekker og kanaler, med etablering av kantsonebelte og
forbedring av bunnforhold. Dette vil utgjøre vesentlig forbedring for vanntilknyttet
biologisk mangfold. Kantsonebeltet vil også bidra til å holde tilbake partikler og
næringsstoffer, og dermed minske avrenning fra landbruket. Dersom kantsonebeltene
knytter sammen naturområder vil de fungere som transportkorridor, og bidra til
områder for matsøk og skjul for en rekke artsgrupper.
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· Åpning av store deler av Orebekken med tiltak knyttet til kantsone og bunnforhold vil
være positivt for gytende sjøørret, samt annet vanntilknyttet biologisk mangfold.

· 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 5-2 Vurdering
av påvirkning for fugl ved realisering av områdeplanen for de forskjellige delområdene

Delområde Begrunnelse Påvirkning

Delområde Beskrivelse av
påvirkning

Påvirkning

Hellemyra
(viktig
naturtype)

Hellemyra reguleres til industri og
(dyrkamark), nordre del vil reguleres
som blågrønn struktur og
naturtypelokaliteten vil ble sterkt
redusert i omfang, med et direkte
arealbeslag på 72%.

Det er forutsatt avbøtende tiltak som
innebærer lukking av en rekke
kanaler i nordre del, dette vil bidra til
å minske negativ påvirkning av det
store arealbeslaget.

Forringet

Orebekken Orebekken blir regulert som blågrønn
struktur. Dette innebærer
bekkeåpning med etablering av
kantsoner. Tiltaket vil derfor bli
positivt for naturtypen. Deler av
vassdraget ligger i dag i kulvert
gjennom store deler av planområdet.
Dette vil utgjøre en forbedring som
innebærer å tilbakeføre til mer
opprinnelig natur som styrker viktige
biologiske funksjoner for flere
artsgrupper, særlig for vanntilknyttet
biologisk mangfold.

Forbedret

Øvrige grønne arealer Det meste av øvrige grønne arealer
forringes i planområdet, og det vil ikke
gjenstå større sammenhengende
områder, men vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad.  Som et
avbøtende tiltak er det satt av areal til
skogholt, våtmark og dammer, dette
vil særlig være positivt for insekter og
amfibier.
Landbruksarealer vurderes som
ubetydelig endret da denne typen
områder er forbundet med lite
biologisk mangfold. Det finnes
alternative områder for hjortevilt i
nærheten av planområdet, da
områdene rundt planområdet er
dominert av denne typen areal.

Noe forringet

Tabell 5-1 Vurdering av påvirkning på naturmangfold i de ulike delområdene i influensområdet.
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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 fordrøyningsdammer vil
bidra til å redusere faren for uttørking i reservatet.

Ubetydelig endring

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.

Betydelig forbedring
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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, 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- og grasåkrer følge prinsipper i Heggøy & Eggen (2020) og

Forringet - Noe forringet
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tilpasses bakkehekkende kulturmarksarter i jordbruket. Dette
omfatter all dyrkamark i planområdet, flyplassområdet, men
detaljerte tiltak er enda ikke bestemt. 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.

5.1.2
Kommunedelplanen
Kommunedelplanen er relativt lik områdeplanen, og beskrivelser av begge tiltakene er beskrevet i
delkapittel «2.3 Utredningsalternativene», det er dog planlagt en rekke forutsatte avbøtende og
kompenserende tiltak i områdeplanen. 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 5-1). 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. I områdeplanen spares innmarksbeite midt i planområdet. Dette området
omreguleres til industri i kommunedelplanen.

Tiltaket vil påvirke naturmangfold ved:

·  Direkte arealbeslag

·  Fragmentering fører til tap av 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. Det er kun avsatt områder til
parkbelte i kantsone mot landbruksarealer mot nord, samt et kort strekke langs
Orebekken.

· Økt menneskelig aktivitet og forstyrrelse

· Forringelse av våtmark i planområdet og dermed tap av våtmarkas viktige
økosystemtjenester som bla. flomdemping, vannrensing og karbonlagring (Magnussen
et al., 2018), samt våtmark som økologisk funksjonsområde for en rekke artsgrupper.

· Forstyrrelser i forbindelse med anleggsvirksomhet over lengre tid kan ha en negativ
påvirkning på hekkesuksess hos fugl.

Kommunedelplanen vil påvirke naturmangfold i noe større grad enn områdeplanen. Oppsummering
av påvirkningen på de forskjellige delområdene er oppsummert i Tabell 5-3.
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Tabell 5-3 Vurdering av påvirkning på naturmangfold i de ulike delområdene i influensområdet for kommunedelplanen.

Delområde Beskrivelse av
påvirkning

Påvirkning

Hellemyra (viktig
naturtype)

Hellemyra reguleres til industri
og LNF (dyrkamark) og bygges
ned. Naturtypelokaliteten vil
utgå i sin helhet. Sterkt forringet

Orebekken Nord-østre del av Orebekken
blir regulert som blågrønn
struktur med kantsoner, sør-
vestre del nærmest flyplassen
er regulert som industri, og ved
eventuell bebyggelse i
området vil bekken trolig
legges i rør, noe som kan virke
negativt på anadrom fisk.

Noe forringet

Øvrige grønne
arealer

Alt av skogarealer forringes i
planområdet, med unntak av
en smal kantsone mot nord og
deler av Orebekken og det vil
ikke gjenstå større
sammenhengende områder.

 Forringet

Figur 5-2: 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.

Figur 5-1 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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Tabell 5-4 Vurdering av påvirkning for fugl ved realisering av kommunedelplanen 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 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.

Noe forringet - forringet

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)

Forringet

Leveområder for hjortevilt og
rovdyr vil bli forringet.

Påvirkning i landbruksarealer
vil i hovedsak påvirke fugl,
andre artsgrupper vurderes
som ubetydelig endret da
denne typen områder er
forbundet med lite biologisk
mangfold. Det finnes
alternative områder for
hjortevilt i nærheten av
planområdet, da områdene
rundt planområdet er dominert
av denne typen areal.
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· 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.

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.

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

Forringet

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
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5.2 Vurdering av konsekvens
I Tabell 5-5 vises oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene for
naturmangfold for begge alternativer. Som beskrevet i kap. 3, fremkommer konsekvensgraden ved å
sammenholde et delområdes verdi med tiltakets påvirkning på delområdet (Figur 3-6).

Tabell 5-5 Tabell viser oppsummert konsekvens for de to utbyggingsalternativene.

Delområde Verdi Områdeplan Kommunedelplan

Hellemyra Middels Betydelig miljøskade (- -) Alvorlig miljøskade (- - -)
Orebekken Stor Betydelig miljøforbedring

(+++)
Noe miljøskade (-)

Øvrige grønne arealer Noe verdi Noe miljøskade (-) Noe miljøskade (-)
Flat-Lista Svært stor Noe miljøskade (-) Betydelig miljøskade (- -)
Slevdalsvann
naturreservat Svært stor Ubetydelig endring Betydelig til noe

miljøskade (- -)/ (-)
Hellemyra Stor Alvorlig miljøskade (- - -) Alvorlig miljøskade (- - -)
Øvrig våtmark Stor Forbedret (++) Alvorlig miljøskade (- - -)
Skog Middels Noe til betydelig miljøskade

(-)/(- -)
Betydelig miljøskade (- -)

Åpen
fastmark/innmarksbeite Stor Betydelig til noe miljøskade

(- -)/(-)
Alvorlig miljøskade (- - -)

Dyrka mark Stor Betydelig til noe miljøskade
(- -)/(-)

Alvorlig miljøskade (- - -)

Samlet konsekvens Stor til middels
negativ

konsekvens

Svært stor
negativ
konsekvens

Avveining av konsekvensgradene

Områdeplan

Planforslaget innebærer store arealbeslag, men særlig negativ konsekvenser for fugl. 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 (Figur 3-8). I områdeplanen vil nordre del omreguleres til blågrønn-struktur,
dermed vil naturtypen bli sterkt redusert i areal. Dette er en rødlistet naturtype

I områdeplanen vil de delene av Orebekken som er lagt i rør/kulvert i planområdet åpnes og det vil
etableres kantsoner. Det er også planlagt andre forbedrende tiltak (Terrateknikk 2021). Dette vil
tilbakeføre mer opprinnelig natur som styrker viktige biologiske funksjoner for flere artsgrupper,
særlig for vanntilknyttet biologisk mangfold. Dette vil være positivt sammenlignet med
kommuneplanen, som ikke legger opp til denne typen forbedrende tiltak.

Det påpekes at områdeplanen er mye bedre utformet med tanke på biologisk mangfold enn
kommunedelplanen ved at flere områder reguleres til blågrønnstruktur, samt at det legges opp til
habitatforbedrende tiltak og etablering av skogholt, bekker og åpne vannspeil i
planbestemmelsene. Disse grønne arealene vil være positive, særlig for insekter, amfibier og
småvilt som krever mindre areal, men i noe mindre grad for større vilt som krever større
sammenhengende areal. Åpne vannspeil er en mangelvare i planområdet. Dette vil derfor utgjøre
en klar forbedring.
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Det settes av mer areal til landbruk i områdeplanen enn i kommunedelplanen. I områdeplanen
spares innmarksbeitet midt i planområdet, men omreguleres til industri i
kommunedelplanen.Landbruksarealer kan være positivt for fugl, men har liten verdi for andre
artsgrupper.

Kommunedelplan

Samlet konsekvens for kommunedelplanen vurderes som svært negativ konsekvens. I dette
alternativet vil delområdet Hellemyra som naturtype utgå i sin helhet (alvorlig miljøskade)..
Området er redusert som naturtype grunnet menneskelige inngrep, men er likevel en sjelden
forekomst og en liten rest av våtmarkskomplekset som tidligere dominerte Flat-Lista.
Konsekvensen settes til betydelig miljøskade (- -) for kommunedelplan. Kommuneplanen vil ha en
større negativ konsekvens for hjortevilt og små rovdyr, grunnet at det settes av få områder til blå-
grønn struktur. Leveområdene vil likevel fragmenteres og ha en svært redusert verdi for disse
artsgruppene i begge alternativer.
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6 Skadereduserende tiltak
I områdeplanens bestemmelser settes det krav til gjennomføring av en rekke avbøtende og kompenserende
tiltak i forhold til naturmangfold. I konsekvensvurderingen er det forutsatt at disse tiltakene er gjennomført og
at de fungerer etter hensikten. I tillegg til de forutsatt tiltakene, har utreder foreslått andre mulige avbøtende
tiltak og tilpasninger av prosjektet som vil være fordelaktig for naturmangfold.

Det skal utarbeides en detaljert plan (miljøoppfølgingsplan) for hvordan de skadereduserende og
kompenserende tiltakene skal gjennomføres, og hvordan de skal følges opp i driftsfasen.

 Fordeling av natur- og landbruksområder vises i . Ytterligere detaljer knyttet til fugl finnes i KU med fagtema
fugl (Sweco, 2020).

Figur 6-1 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
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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.

6.1 Forutsatte
I følgende er det beskrevet en rekke tiltak som skal gjennomføres i planområdet for å redusere negative
konsekvenser for biologisk mangfold som følge 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). Figur 6-2 er et temakart som illustrerer de ulike grøntområdene som
er forutsatt i planen. Deler av disse områdene er plassert i områder de potensielt kan plasseres (grønne/blå
sirkler).

Det settes funksjonskrav til tiltakene. Ytterligere detaljer knyttet til fugl finnes i KU som tar for seg fagtema fugl
(Sweco, 2020).

Figur 6-2 Temakart - grønne områder

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.
Disse skal tilrettelegges for biologisk mangfold og skal fungere som våtmark. På hver tomt i planområdet skal
våtmarksarealet utgjøre 15 % av takareal, og 10 % av andre åpne tette flater. Der det etableres grønne tak,
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reduseres arealkravet til størrelsen på dammer til 10 % av takarealet. 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 som vil skape
utfordringer for amfibier og vanntilknyttet fugl i forbindelse med reproduksjon. 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 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.

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

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 også 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 på 6 daa skal ha minst to vannforekomster/dammer med permanent
vannspeil, med god avstand fra hverandre, hver på 40-100 m2. Det skal også legges ut død ved i skogholtene.
Dette er positivt for biologisk mangfold.Det skal ikke drives skjøtsel i form av hogst o.l. som kan skade preget
av naturskog. Gran og fremmede arter skal fjernes fra skogholtene. Som hovedregel skal alle skogholt ha
tilgrensende skog innenfor 100 m radius. Ved å sikre en viss sammenheng mellom områdene uten barrierer,
vil disse områdene potensielt kunne benyttes av vilt og små rovdyr.

Grønne tak

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

Slevdalsvann naturreservat



RAPPORT SIDE 77 AV 91

Vann fra fordrøyningsdammene fra tomtene BAA2, BAA3 og BAA7 vil føres i kulvert under flyplassen, via
fordrøyningsdam i L12 (Figur 6-3) og videre ut i Slevdalsvann. Tiltaket vil være med på å øke vannforsyning
til Slevdalsvann naturreservat, og vil trolig minke uttørkingsproblematikken i reservatet. Ettersom det ikke
foreligger hydrologiske beregninger, er det vanskelig å forutsi hvor stor effekt tiltaket vil ha.

Restaurering av bekker og kanaler

Flere lukkede og kanaliserte vannløp i planområdet åpnes og utformes med kantvegetasjon.
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. I
tillegg vil det skape leveområder for amfibier bekker/dammer uten fisk.

Tiltaket gjelder for områdene (Figur 6-4):

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 6-3 Visualisering av hvordan vann fra fordrøyningsdammer i planområdet kan føres til
fordrøyningsdam (vist med rød strek) og videre ut i Slevdalsvann.
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Figur 6-4: Plassering av bekker og kanaler som åpnes og erosjonssikres, samt oppføres med kantvegetasjon.

GBG8 Slevdalsmyra

Slevdalsmyra dekker et 40,4 daa stort område. Myra er en jordvannsmyr som er 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 i GBG7 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 det 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 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 ytterligere igjen.
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· 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.

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.

6.1.1 Ikke forutsatte tiltak
Dette er tiltak som kan være med på å redusere de negative virkningene for delområder, men som
ikke er forutsatt i planene. 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. Det er derfor også
vanskelig å vurdere om tiltakene vil gi endret konsekvensgrad.

Dersom noen av tiltakene som foreslås her skal gjennomføres, må de beskrives i
miljøoppfølgingsplanen sammen med de forutsatte tiltakene.

Grønne tak

Planlagte grønne tak bør i tillegg til tørreng-vegetasjon tilføres ulike substrat  som for eksempel
død ved, steiner, små pytter med vannetc. Dette kan gi ytterligere positive virkninger av dette typen
tak.

Naturlig revegetering

Midlertidige berørte områdene skal revegeteres etter prinsipp om naturlig revegetering.

Bekker, dammer

Innslag av større steiner fungere som hvilested for fugl og som skjulested for fisk. Ved å etablere
løse jordhauger/voller ved dammer vil man bidra med overvintringssted for amfibier og et sted
buorm kan legge egg. Det bør ikke settes ut fisk i dammer, da det vil hindre amfibienes
overlevelse.

Samle inngrep og næringsvirksomhet sentralt i planområdet

Alle inngrep og all næringsvirksomhet samles sentralt i planområdet for å minke påvirkningen av
tiltaket på Hellemyra og områdene nærmest Slevdalsvann naturreservat. Dette vil også
opprettholde større sammenhengende funksjonsområder for fugl samt for annet biologisk
mangfold. Ved valg av en slik løsning, bør det gjennomføres restaurering av Hellemyra samt
habitatforbedrende tiltak i våtmarksområdene vest i planområdet.

Tiltak særskilt for fugl
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Under er en oppsummering av ikke-forutsatte tiltak fra konsekvensutredning om fagtema fugl (Sweco,
2020).

· Planområdet bør utformes på en slik at man i størst mulig grad begrenser støy som virker
forstyrrende på fugl.

· Støyende næring må ikke legges nær Slevdalsvann naturreservat da det kan føre til
forstyrrelse på fugl

· All bruk av fugleskremmere i området forbys.

Fremmede arter

Det bør gjennomføres kartlegging av fremmede arter før anleggsstart. Resultater innarbeides i
risikovurdering og tiltaksplan for fremmede arter. Denne skal detaljert beskrive hvordan
forekomster med fremmede, skadelige arter skal håndteres.

Kartlegging av naturtyper

Det anbefales å gjøre en ny kartlegging av Hellemyra før detaljplanlegging av inngrep starter, slik
at en kan forsøke å bevare de mest verdifulle delene av myra.

6.1.2 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 er diskutert i kapittel 5 om påvirkning og konsekvens.
De kompenserende tiltakene må 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 6-5). 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 som beskrevet i Heggøy &
Eggen (2020).

BG11

BG11 ligger like nord for BG12 og BG13 (Figur 6-5) og utgjør et 30,4 daa stort område bestående
av våtmark. Området har 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 6-5). Det planlegges
erosjonssikring av elvebunn, elvekanter og (re)etablering av kantvegetasjon etter prinsipper i
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Terrateknikk (2020). Tiltaket vil øke produksjon av insekter i og ved bekkeløpet, noe som vil være
positivt for fugl som hekker i kantvegetasjonen og for flaggermus. Etablering av kantvegetasjon vil
også bidra til mindre avrenning av næringsstoffer fra landbruket.

Figur 6-5 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 6-6). Optimalisering av beite med hensyn til  kvalitetene omkring Slevdalsvann er ønsket,
men ikke konkretisert. Planen sikrer L11 fra nedbygging.

L12

L12 er et 161 daa stort område (Figur 6-6) 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. Området skal utformes for å unngå
konflikt mellom fugl og flyplass ved at 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.
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Figur 6-6: Plassering av L11 og L12.

BG13

Området er i dag et landbruksareal på 61,5 daa (Figur 6-7). 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 og insekter.

Figur 6-7: Plassering av BG13.
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7 Vurdering av naturmangfoldloven
Planforslaget er blitt vurdert opp mot hvordan tiltakene i planen vil påvirke naturforhold etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

§8 Kunnskapsgrunnlaget

Denne konsekvensutredningen baserer seg på eksisterende undersøkelser av området og
registreringer i offentlige databaser. Det er gjort en rekke artsregistreringer, særlig av fugl, men
også av rødlistede plantearter og uønskede plantearter innenfor og nær planområdet. Planområdet
ligger i et av Norges viktigste fugleområder, derfor foreligger det naturlig nok en rekke
artsobservasjoner av fugl. Videre følger en vurdering av kunnskapsgrunnlaget for de ulike
artsgruppene:

Vegetasjon/botanikk

Det er ikke blitt utført en naturtypekartlegging i nyere tid, kunnskapsgrunnlaget baserer seg på
tidligere registrerte naturtyper fra 2003 (Naturbase). Ut ifra observasjoner gjort på
feltundersøkelsen utført av Sweco i 2018, kan det være naturbeitemark som ikke er kartlagt
innenfor planområdet. Området er i sterk gjengroing med enkelte tilsådde arter og gjødselpreg, noe
som betyr at det er usikkert om området vil oppfylle kravene i Miljødirektoratets
kartleggingsinstruks.

Kartlegging av karplanter har blitt utført med knapt med tid på ugunstige tidspunkt, henholdsvis
mars og mai, noe som gjør at kunnskapsgrunnlaget for karplanter er mangelfullt. Området er også
relativt utilgjengelig for allmenheten (kratt, kanaler, inngjerding etc.), dette forklarer sannsynligvis få
artsregistreringer på karplanter. Planområdet befinner seg i et område med lite potensiale for
kalkkrevende arter og området er i gjengroing, noe som dog gir lite potensial for funn av arter ut
over det som tidligere er registrert. Planområdet ligger langt sør i landet, med tidlig start på
vekstssongen, så trolig er det meste av arter avdekket, til tross for tidlige undersøkelsestidspunkt.

Fugl

Det er gjennomført flere feltregistreringer i planområdet, hvor det i én er gjennomført
hekkefuglregistreringer. De andre gir gode beskrivelser av planområdet som benyttes ved
vurdering av potensial av forekomst for arter. I influensområdet er det registrert 115 000
fugleobservasjoner. Dette datagrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere verdien for fugl i
de forskjellige delområdene.

Fisk

Det foreligger ingen oppdatert fiskeundersøkelse for Orebekken. Vurderinger er gjort basert på
eldre undersøkelser av (Statsforvalteren, 2013). Det er utført en habitatundersøkelse i 2020
(Båtnes Berntsen og Andersen, 2020). Det anses som tilstrekkelig i dette tiltaket, da planlagt
områdeplan legger opp til forbedring av habitat.
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Annet terrestrisk dyreliv

Det foreligger ingen kartlegging med hovedfokus på insekter, vilt, rovdyr, gnagere, flaggermus og
amfibier. Det ble dog gjort enkelte observasjoner under feltundersøkelsen av Sweco (2018), samt
en vurdering av egnethet/potensiale for disse artsgruppene.

Når en sammenholder registreringer fra befaringer med data fra databaser og informasjon fra
forvaltning og organisasjoner, vurderes det at en har et godt bilde av kunnskap om området, og et
nokså godt kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at større naturverdier er oversett.

Kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet å være nokså godt.

§9 Føre-var prinsippet
Dersom kunnskapsgrunnlaget er faglig svakt eller andre usikkerhetsmomenter gjør vurderingen
usikker, skal det etter føre-var prinsippet legges en spesielt restriktiv holdning til grunn for vedtak.

Ettersom det foreligger få detaljer av tiltaket, er det noe usikkerhet knyttet til de faktiske
påvirkningene tiltaket vil ha. Tilgjengelig kunnskap om tiltakets påvirkning vurderes likevel til å
være tilstrekkelig, og føre-var-prinsippet vil ikke komme til anvendelse.

§10 Samlet belastning

Formålet med §10 i naturmangfoldloven er å sikre at den enkelte lokalitet med verdi for biologisk
mangfold blir vurdert ut fra en større og mer helhetlig sammenheng. Et av formålene er å unngå
«bit for bit» nedbygging av norsk natur.

Naturtypelokaliteten Hellemyra, som er typebestemt som den rødlistede naturtypen atlantisk
høymyr som er en type kystmyr, vil bli særlig påvirket av tiltaket. Denne naturtypen er i tilbakegang
grunnet påvirkning fra landbruk (drenering, oppdyrking, grøfting) og utbygging (infrastruktur,
vindkraft, næring etc). Kystmyr har en viktig landskapsøkologisk funksjon, og det er svært lite myr
igjen i lavlandet. Myrer i kystområder er i sterk tilbakegang grunnet menneskelig påvirkning.
Gjenværende del av Hellemyra utgjør en stor del av myrareal på Flat-Lista. Forringelse av
Hellemyra vil dermed føre til et betydelig tap av denne våtmarkstypen på Flat-Lista. (Se kapittel 7
for ytterligere historikk). Den samlede belastningen vil være stor for området som en naturtype,
men også for våtmarkstilknyttet fugl. For arter som vipe (EN), storspove (VU), enkeltbekkasin og
rødstilk, som alle står i fare for å forsvinne fra Lista, vil forringelse av Hellemyra være svært
negativt. Myra er i dag sterkt redusert som naturtype, men grunnet sjeldenhet og sin verdi for fugl
vurderes den samlede belastningen som stor.

Tiltaket vil medføre påvirkning på vassdragsnaturen lokalt i området. Det er stedvis dårlig økologisk
tilstand i vassdrag i området. Orebekken er i dag belastet av høy andel av næringssalter
(eutrofiering) og den ligger i lukket løp gjennom store deler av planområdet.  Orebekken vil
reguleres som blågrønn struktur og det er forutsatt en rekke habitatforbedrende tiltak med åpning
av lukkede bekkeløp og etablering av vegetasjonsdekket kantsone. Forutsatte avbøtende tiltak vil
ha en svært positiv påvirkning og vil trolig bedre vannkvaliteten og verdien for vanntilknyttet
biologisk mangfold betydelig.

Tiltak i planområdet som forstyrret hydrologi, forringer vannkvalitet og endrer leveområder for fugl
vil ha en stor samlet belastning for arter som lever i Ramsar-området Lista våtmarkssystem.
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§11 Kostnader
Paragrafen sier at det er den som ønsker å få utført et tiltak som kan eller vil ha negative virkninger
for det biologiske mangfoldet som må bekoste kunnskapsinnhenting og gjøre eventuelle avbøtende
eller kompenserende tiltak.

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende/kompenserende tiltak og bruk av miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder, samt eventuelle miljøforringelser utover det som er beskrevet, skal
dekkes av tiltakshaver.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Tiltaket vil bli gjennomført med de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som er vanlig praksis
ved denne typen tiltak. I anleggsperiode vil en person med miljøfagligkompetanse følge opp tiltak
som skal gjøres.
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8 Usikkerhet
Generelt

Det er god dokumentasjon på planområdets tilstand og påvirkning de siste 200 år, men det er
innenfor enkelte fagtema mangelfull kartlegging av området som er oppdatert. Det foreligger heller
ikke utredninger av planområdet i sin helhet. Vurderinger er basert på en sammenstilling av flere
rapporter og informasjon fra offentlige tilgjengelige databaser.

Innenfor enkelte fagtema er informasjon om områdets nå-tilstand mangelfull, dette gjør vurdering
av påvirkning usikker. Vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon, som innen enkelte
emner er mangelfulle. Ettersom dette er en områderegulering med få detaljer av tiltaket knyttet til
type virksomheter og plassering av bebyggelse, er det vanskelig å vurdere de faktiske
påvirkningene tiltaket vil ha. Dette skaper også usikkerheter rundt konsekvensene av tiltaket, og
fører til at en kun kan komme med generelle skadereduserende tiltak.

Vegetasjon/botanikk

Det har ikke blitt utført en kartlegging med fokus på naturtyper i nyere tid. Det er tidligere registrert
naturtyper etter DN-håndbok 13 (DN, 2013), men disse registreringene er gamle og
områdebeskrivelsen er mangelfull. Nå-tilstanden kan være annerledes og det er usikkert om
områdene oppfyller kriteriene som naturtyper i dag og om avgrensning av lokaliteten er lik.

Kartlegging/registreringer av karplanter har blitt utført på ugunstige tidspunkt i vekstsesongen,
henholdsvis mars (Pedersen, 1997) og mai (Sweco, 2018). Dette er tidlig i vekstsesongen og arter
kan være tidlig i vekstforløpet at de ikke har blitt fanget opp på befaringen. Kartleggingene har
heller ikke tatt for seg hele influensområdet, da det har blitt satt av lite tid til befaring (kun en dag).

Fugl

Det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til fagtema fugl, videre følger et sammendrag fra
Konsekvensutredning, fagtema – fugl, utarbeidet av Sweco (2020). Det er usikkert hvordan tiltaket
vil påvirke fugletrekket på Lista og Lista som økologisk funksjonsområde. Utreder av rapporten har
ikke vært i eller ved influensområde og har dermed ikke optimal oversikt og detaljkunnskap om
området. Vurdering baserer seg derfor på eksisterende kunnskap som er gjort tilgjengelig for
utreder. Registreringer i Artskart kan være unøyaktige, med mer enn 100m nøyaktighet. Det er ikke
utført hekkeregistreringer i hele planområdet, deler av området er derfor vurdert ut ifra potensielle
habitatskrav. Dette gir en større usikkerhet enn observasjoner i felt, da potensiale må legges til
grunn (Statens vegvesen, 2018).

Annet terrestrisk dyreliv

Det foreligger ingen kartlegging med hovedfokus på insekter, vilt, rovdyr, gnagere, flaggermus og
amfibier. Influensområdet innehar kvaliteter som er viktig for slike artsgrupper, og det er derfor
usikkert hva omfanget av påvirkning på disse artsgruppene vil være. Vurderinger gjort knyttet til
disse artsgruppene baserer seg på områdenes egnethet for artene og potensial.

.
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