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1 Sammendrag 

Mesteparten av jordbruksarealet befinner seg innenfor sikkerhetsgjerde til flyplassen. Det er 
ikke driveplikt for dette arealet. Dyrka jord innenfor planområdet er dyrket i påvente av 
utbygging til byggeformål. Arealene benyttes hovedsakelig til grasproduksjon, mens et mindre 
område er karakterisert som innmarksbeite. Selv om det ikke er driveplikt på mye av 
jordbruksarealet er verdien av jorda stor. Hoveddelen av jordbruksarealene i planområdet er 
fulldyrka jord med få begrensninger. Deler av arealene er kategorisert med svært stor verdi i 
jordsmonnskart i NIBIO. Hovedandelen av arealet har middels verdi. Omfanget av tiltaket og 
konsekvenser vurderes ut fra tap av dyrka mark. Store deler av jordbruksarealet blir nedbygd, 
selv om det settes av arealer i planområdet til landbruk. Det er laget et arealregnskap som 
viser hvor mye landbruksjord som må avstås til byggeområder. Arealregnskapet baserer seg på 
registreringer i Jordsmonnsregisteret.  

 

1.2  Vurdering av verdi og påvirkning 

Dyrkbar jord er delt inn i 3 verdier ut fra jordsmonnsverdi. Det er ingen områder med lavere 
verdi i planområdet. Vurdering av verdi og påvirkning for de forskjellige kategoriene vises i 
Tabell 6.  

 

Kategori Verdi Områdeplan Kommunedelplan 

Fulldyrka jord Stor verdi Forringet Sterkt forringet 

Dyrkbar jord Stor verdi Forringet Sterkt forringet 

Innmarksbeite 
Middels 

Noe Forringet Sterkt forringet 

Tabell 1 Verdivurdering og påvirkning for de forskjellige alternativene 
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1.3 Konsekvensvurdering 

Vurdering av konsekvens for de to forskjellige alternativene er vist i tabell 7. 

Kategori Verdi Områdeplan Kommunedelplan 

Jordbruksareal  Stor verdi 
Noe miljøskade (-/--) Noe til betydelig 

miljøskade (-)/ (--) 

Samlet konsekvens  Middels negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens  

Tabell 2 Samlet konsekvens for begge alternativene. 

 

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 i et område som er omfattet 
av kommunedelplan for Lista fly- og næringspark (2001). Kommunedelplanen stiller krav om 
bebyggelsesplan, som samsvarer med dagens detaljregulering.  Det er søkt konsesjon for å 
tilknytte området med 200MW fornybar energi, for å tilrettelegge for kraftforedlende 
industrier. Hoveddelen av området omfattes av kommunedelplan for Lista fly- og næringspark, 
vedtatt 18.12.2001.  

Planen har forholdsvis lav detaljeringsgrad, da det fremdeles er usikkert hva som faktisk 
etablerer seg her. Planen legger til rette for store volum. Området skal utbygges over lang tid. 

Planarbeidet utløser krav om konsekvensvurdering i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning, § 6. a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding «Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding: a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter 
plan- og bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 
12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.» Vedlegg I. 24.»Næringsbygg, 
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal 
på mer enn 15 000 m2.» 

 

2.2  0- alternativet  

0-alternativet er et referansealternativ der dagens situasjon sammenliknes med ulike 
utbyggingsalternativer. Planområdet er omfattet av gjeldende kommunedelplan for Lista fly- 
og næringspark, men det ble ikke utarbeidet konsekvensutredning til planen. 
Kommunedelplanen ble vedtatt i 2001, men store deler av planen er fortsatt urealisert. 
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0-alternativet defineres derfor som dagens situasjon med gjeldende byggetillatelser som 
inkluderer biogassanlegg, datalagringsfabrikk, 5 Kitemill turbiner samt konsesjon for 200 MW 
og trafostasjoner. Dagens situasjon er også at området er en flystasjon med flyrelatert 
virksomhet og rullebaner, som påvirker bruken av området. Flyplassen har konsesjon som 
offentlig flyplass frem til 2032.  
 
Påvirkning på 0-alternativet vurderes mot 2 alternativer, utbygging etter vedtatt og gjeldende 
kommunedelplan for Lista fly- og næringsområde, og planforslaget - Områdeplan for Lista 
Renewable Energypark. 
 
Alternativ 1 –  Områdeplanen: Utbygging til industri, kontor og næring, park, blågrønn struktur,    
       LNFR  
 
Alternativ 2 –  Kommunedelplanen, omfatter et større område enn områdeplanen. Her    

sammenliknes samme arealområde, og ikke deler av kommunedelplanen som 
ligger utenfor. Utbygging til håndverkerservice, forretning/service, industri, 
offentlig byggeområde, LNF og parkbelte. 

 
 

2.3  Beskrivelse av tiltaket  

2.3.1 Områdeplanen  

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 25% og 70 % 
Innenfor plangrensen skal det etableres batterifabrikk, datalagringssenter, biogassanlegg, 
fiskeoppdrett, øvrig industri og noe nærings- og kontorvirksomhet. 

Det reguleres for åpne flomveier og kanaler, og større våtmarksområder. Planen regulerer for 
større industriutbygging og større volum øst i planområdet. Mot vest tilpasses utbyggingen 
eksisterende aktiviteter og bebyggelse, med lavere utnyttelse, lavere bygninger og forbeholdt 
kontor, næringsformål. Det ble i 2018 gitt byggetillatelse til opprettelse av et biogassanlegg i 
området. Biogassanlegget skal bl.a. produsere biogass fra matavfall og gjødsel fra 
omkringliggende gårder, produserer energi. Det er også tenkt at myrmasser fra området kan 
omdannes til biogass.  

Det tillates etablering av oppdrettsanlegg – og annen aquarelatert virksomhet. Det stilles krav 
om detaljregulering for etablering av dette formålet.  
 

Detaljer over reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6, er vist i 
Tabell 3 og Tabell 4. 
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Figur. 1 Områdeplan for Lista renewable energy park plankart, dat. 15.02.2021, Sweco 
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2.3.2 Kommunedelplanen for Lista fly- og næringspark  

Dette er det andre utredningsalternativet som skal vurderes opp mot 0-alternativet. Det er kun 
de delene av kommunedelplanen som inngår i planområdet for områdeplanen som vurderes 
som utredningsalternativ (Figur 2-6). I planområdet er områder regulert til industri, flyplass, 
håndverk/service, forretning/service, LNF og parkbelte. I planbestemmelsene åpnes det for TU 
(tomteutnyttelse) på mellom 30-50 % og tillatt byggehøyde på opptil 12 meter i de forskjellige 
delene av planen. Det stilles krav om bebyggelsesplan for alle byggeområdene. 

 

Tabell 3 Reguleringsbestemmelser til kommunedelplanen for Lista fly- og næringspark, 2001 
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Figur 2: Kommunedelplan for Lista fly- og næringspark. industri (lilla), flyplass (grå), håndverk/service 

(lyseblå), forretning/service (blå), LNF (gult) og parkbelte (grønn). Det røde omrisset markerer 

planområdet. 

 

Forskjellen mellom områdeplanen og kommunedelplanen   

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

- I områdeplanen reguleres deler av rullebane og splinthangarer fra 2.verdenskrig, som 
ligger i tilknytning til fredete hangarer og som begge deler inngår i verneplanen til 
forsvaret, til natur med hensynsone bevaring kulturmiljø. 

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

- I områdeplanen er ingen arealer regulert til service. 

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

- Det settes av større områder til blågrønnstruktur i områdeplanen. Dette omfatter 
Orebekken, samt andre bekker/kanaler.  

- Det settes av større områder til park i områdeplanen enn i kommunedelplanen.  

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

2.4  Planprogram  

I planprogram for Lista, dat. 11.10.2017, sist rev. 14.02.2018, fastsatt 15.02.2018 er det 
beskrevet hvordan Ku for landbruk skal utarbeides: 
Undertema: Landbruk, bruk av matjord, adkomst og dagens bruk.  
Hvorfor: Mange bønder (10-15) leier jord av bl.a. utbygger rundt flyplassen, og det er  
noen bønder som har sitt dyrkingsareal i og tett på flyplassområdet. Et område på totalt  
ca. 100 daa i planområdet foreslås omregulert fra LNF-område til byggeområde. I videre  
planlegging er det da viktig å ta hensyn til følgende:  

- Det må legges til rette for atkomst med jordbruksmaskiner.  
- Arealene må ha en hensiktsmessig størrelse og arrondering som gjør at det vil  

være interesse for å drive f.eks. produksjon av grovfôr.  
- Noen av adkomstene som planlegges går over dyrka mark, her må  

landbruksinteressene vurderes før trasé til adkomst velges.  
Hvordan: Temaet konsekvensutredes og det vurderes om det er behov for å sette  
dokumentasjonskrav/rekkefølgekrav for å sikre landbruksinteressene. Noe av den dyrka  
marka kan tas vare på der den ligger i dag ved å regulere dyrka mark til  
friområder/grøntarealer i utbyggingsområdet. Skjøtsel kan sikres ved å videreføre utleie  
av jorda til lokale bønder. Her vil det være dialog mellom grunneiere, leietakere,  
landbruksavdelingen i kommunen og utbygger. Når det gjelder dyrka mark som skal  
nedbygges må det sikres at matjordlaget tas vare på. Dette må komme lokal  
jordbruksnæring til gode. Der en bygger ned landbruksjord må en se på erstatningsareal i  
eller i nærheten av planområde. 
 

2.5 Influensområdet 

Influensområdet er avgrenset til planområdet, da direkte arealbeslag av jordressurser blir viktig i 

vurderingen. I noen grad blir også restarealer og fragmentering av disse ha betydning for 

vurderingen. 

 
 

2.6 Gjeldende premisser 

Det er brukt eksisterende kunnskap som bakgrunn for registreringene. 
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For jordbruksareal og dyrkbar jord gjøres verdisetting med utgangspunkt i temakart fra NIBIO i 
kartløsningen Kilden. Verdisettingen av jordbruksareal er satt etter jordsmonnskart.  

Dyrkbar jord inngår ikke i jordvernmålet. 

 

2.7 Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget for landbruk baserer seg i stor grad på digital kartdata, møter med 
kommunen og landbruksavdelingen, samt forskjellige kommunale og regionale planer. 
 
Følgende grunnlag er benyttet. 
NIBIO.no Naturbase.no 
Jordloven 
Samtaler med Farsund kommune 
Samtaler med grunneiere 
Kommunale planer heriblant kommunedelplanen for Farsund – Lista, Kommuneplanens areal- 
og samfunnsdel, kommunedelplanen for Lista fly- og næringspark,  
Forskrift om nydyrking, 15.05.1997, sist endret 02.06.2020 

 

3  Metode  

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. 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksareaerl, fiskebestander i sjø og 

ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 

vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som 

er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og fordelingsindustri. 

Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. 

temaet naturressurser inneholder flere kategorier ressurser. Det er kun de kategoriene som er 

relevant for planarbeidet som skal konsekvensvurderes.   

Utredningen skal kun gjøre rede for verdien på jordbruksarealer.  
 
0-alternativet vurderes mot 2 alternativ, gjeldende kommunedelplan og områdeplanen. 
Konsekvens av hvert alternativ skal beskrives hvordan påvirker jordbruksareal(omfang). Ved å 
sammenholde jordbruksarealets verdi med omfanget av tiltakene, skal det gjøres en samlet 
vurdering av alternativenes konsekvens. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal 
beskrives, men inngår ikke i vurderingene. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal 
også beskrives 
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3.1 Registreringskategorier 

 

 

Figur 3 Registreringskategorier fra Håndbok v712 (Statens Vegvesen 2018) 

 

3.2 Verdivurdering  

Verdivurdering gjøres gjennom en prosess med først registrering (kartlegging og bruk av 
eksisterende kunnskap) og deretter verdivurdering. Figur 4 beskriver registreringskategorier, 
mens figur 5 viser skala for verdivurdering.   

 
Figur 0-1. Verdiskala med eksempel på satt verdi (Statens Vegvesen, 2018). 



    

 

 

10 (23) 
 
ETTER HÅNDBOK V712 - 

NATURRESSURSER 

FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. 

 

 

 

For jordbruksareal og dyrkbar jord gjøres verdisetting med utgangspunkt i temakart fra NIBIO 

lagt ut i kartløsningen Kilden. 

 

Figur 4 Skala for verdivurdering av jordbruk (V712, Statens Vegvesen) 

 

Figur 4-1 Verdiskala med eksempel på satt verdi (Svv) 
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Figur 5 Påvirkningsskala med eksempel på satt påvirkningsgrad (Statens Vegvesen, 2018). 

Den viktigste faktoren for å vurdere påvirkning på jordbruk er tap av areal innenfor de ulike 

arealtypene. For alle typer planer skal arealtap av fulldyrka jord, overflatedyrka jord, 

innmarksbeite og dyrkbar jord oppgis.  

 

3.3 Konsekvens 

 

Konsekvens vurderes ved å sammenholde kategorienes verdi med tiltakets påvirkning. Skalaen 
og forklaring på konsekvensgraden går fram av figur 8. Kriterier for fastsettelse av konsekvens 
for forskjellige alternativer fremgår i figur 9. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 
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verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en 
verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. 

 

 

Figur 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 7 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens Vegvesen, 2018). 
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Figur 8 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens Vegvesen, 2018). 

 

3.4 Avbøtende tiltak  

 

I henhold til håndbok V712 er det foreslått avbøtende tiltak. Slike tiltak kan være justering av 
fysiske forhold, eller miljøtiltak som kan dempe tiltakets negative omfang. Det kan gjelde 
anleggsfasen så vel som driftsfasen. Tiltakshierarkiet er illustrert i Figur 3-8. 

 

Figur 9 Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres (Klima- 
og miljødepartementet, 2015). 
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4 Dagens situasjon 

4.1 Farsund kommune 

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre 
matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse 
av tilgjengelige jordbruksarealer. 
Bare 3 prosent av Norges landareal er dyrka mark, og bare 1 posent er egnet for 
matkorndyrking. Regjeringen har vedtatt som nasjonalt jordvernmål å begrense nedbyggingen 
av jordbruksareal til under 4 000 dekar pr år innen 2020. 
 
Det norske kulturlandskapet er nå i rask endring. Landbruket har vært og er fortsatt gjennom 
store omlegginger og spesialisering. Årlig legges det ned over 3000 bruk på landsbasis. Dette 
har store konsekvenser for verdiene i kulturlandskapet.  
 
Jordbruk med åkerdrift og beitebruk betyr mye for kulturlandskapet i Farsund.  
Farsund kommune er den største jordbrukskommunen i Vest-Agder.  

I NIBIO (2016) opplyses det om at Farsund kommune har 26 m2 fulldyrka og overflatedyrka 
jord 

Planområdet befinner seg på Listas flatland ved Farsund lufthavn, Lista. Områdene der er i stor 
grad preget av masser fra byggingen av flyplassen og dens infrastruktur. Naturlig geologisk har 
området større partier med våtmark/myr.  

Det har skjedd store endringer av natur og kulturlandskapet gjennom dreneringsaktiviteter 
siden 1800 tallet. Gjennom dreneringstiltak har tidligere våtmarker/myrer siste 150 år 
skrumpet betydelig inn. Landskap som tidligere ble oversvømt deler av året er i dag tørrlagt. 
Senket grunnvannstand i kombinasjon med lite beite, gjør at mange av de gamle myrene nå er 
tørre og gjengrodd med skog.  

Sabima.no har utarbeidet en oversikt over hovedetappene for uttappingen og tørrleggingen av 
våtmarka på Lista: Nydyrking og utgrøfting skjøt fart på midten av 1800-tallet, blant annet på 
grunn av nye landbruksmetoder og økt folketall. For å få nytt dyrkingsland startet man de 
første senkningene av innsjøer allerede på 1830-tallet. Under 2. verdenskrig anla tyskerne en 
flyplass på Lista, og store våtmarksarealer ble fylt igjen eller tappet ut  

Dreneringsarbeidene skjøt fart på ny fra 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Store myr- 
og sumpområder ble i denne perioden omgjort til jordbruksland.  

Store deler av kulturlandskapet som før ble holdt i hevd ved jordbruksaktivitet, begynte tidlig i 
det forrige århundre på en dramatisk gjengroingsfase. Gjengroing øker ved at antall beitedyr 
reduseres. 
På Lista ligger forholdene til rette for intensiv jordbruksdrift med mange store og veldrevne 
gardsbruk. Viktigste produksjoner er melk og kjøtt (storfe/kjøttfe, sau og svin), i tillegg dyrkes 
det en god del korn. Andre produksjoner er poteter, grønnsaker, kyllinger, egg, bær m.m. 
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Figur 10 Kommunedelplan for Lista, temakart Landbruk, oversikt over fulldyrka mark,20  

 
 
 
 
4.2 Planområdet 

Planområdet er for det meste bestående av dyrkamark, våtmark, skog, innmarksbeite og åpen 
fastmark. Frem til 1940 var det meste av flyplassområdet våtmark (myr og åpent vann). Store 
mengder løsmasser i form av pukk og sand ble påfylt for å skaffe areal, og myrer og vann ble 
drenert. Det som i dag finnes av dyrket mark innenfor området, er oppdyrket etter at 
flyplassen ble etablert. Arealene benyttes hovedsakelig til grasproduksjon, mens et mindre 
område er karakterisert som innmarksbeite. Det meste av den dyrka marka drives som leiejord 
av lokale bønder i påvente av utbygging av området. Det er mye fulldyrka mark innenfor 
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planområdet.  Planområdets totale areal er på 2118 daa, 1111 daa er registrert som dyrkbar 
jord og 719 daa er registrert som landbruksareal i NIBIOs jordsmonnskart. Hoveddelen av 
landbruksarealet ligger innenfor sikkerhetsgjerdet til flyplassen og er derfor ikke omfattet av 
driveplikten. Her gjelder luftfartslovens regler og jordlova § 8 må vike. (9.febr.2011 fra statens 
landbruksforvaltning. 

 

 

Figur 11 Flybilde over planområdet, google. 2020 
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5   

Figur 12, naturkartlegging, sweco 

 

5 Registrering og verdivurderinger 

Arealene innenfor planområdet består av skog, våtmark, innmarksbeite, åpen fastmark og noe 
infrastruktur. Det er lite faste flater. Det meste av jorda er dyrkbar jord. 

Jordbruksarealene i planområdet er jordsmonnskartlagt. I denne utredningen brukes temakart 
jordressurskart, jordsmonn til å vurdere verdien. 
Jordsmonnskategoriene er delt inn i 4 klasser ut fra jordsmonnets agronomiske egenskaper. 
 
Klassen «Svært stor verdi» benyttes for areal med unike kvaliteter. Den beste fulldyrka jorda 
blir lagt i denne klassen. Klassen «Stor verdi» benyttes for areal med særlig gode kvaliteter. Det 
meste av den fulldyrka jorda vil ligge i denne klassen. Jordbruksareal i denne klassen vil med 
god agronomisk praksis kunne gi like gode avlinger som jordbruksareal i klassen «Svært stor 
verdi». Jordbruksarealer med begrensninger vil i hovedsak ligge i klassen «Middels verdi», og 
det meste av dyrkbar jord i klassen «Noe verdi». (NIBIO) 
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5.1 Kartlegging av dyrkbar jord 

 
Figur 13 Dyrkbar mark, Kilden (NIBIO 2021) 

Verdiklasser for dyrkbar jord 

 
Middels verdi: dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke blokkrik, samt tidligere jordbruksareal 
som kan dyrkes opp igjen. 
Noe verdi: Annen dyrkbar jord. 
 

Ca halvparten av arealet som ikke er jordbruksareal er registrert som dyrkbar jord.  98 daa har 
middels verdi, mens 1013 daa har noe verdi. 

 
 
 
 

 

Verdiklasser for dyrkbar jord –(areal berørt av anleggsformål) 
Middels Verdi (Rød): 98daa (60daa)  
Noe Verdi (orange): 1013daa (637 daa) 
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5.2 Kartlegging av dyrka mark 

  

 

Figur 14 Jordsmonnskart registrering av dyrka mark, Kilden (NIBIO 2021) 
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Det er kun 3 verdier av dyrkbar jord i planområdet ut fra jordsmonnsverdi. Det er ingen områder 

med lavere verdi i planområdet. Siden store deler av jordbruksområdene er fulldyrka jord, er de 

også vurdert til å ha stor verdi ihht. metodikken i Hb v712 og registeringer fra Kilden 

jordsmonnskart (NIBIO 2021) 

 

 
 

 

5.3 Påvirkning 

Arealregnskap: Areal som bygges ned. 

Jordbruksareal som beregnes omdisponert av bygge- og anleggsformål, og antatt ute av drift 

Fulldyrka jord 

Alternativer  Totalt 

areal 

daa 

Middels 

verdi 

Stor 

verdi 

Svært 

stor 

verdi 

Gjenværende 

0 - situasjonen Eks. 

jordbruksareal 

719 
409 168 142 

 

Områdeplanen (alt. 

1) 

Bygge ned 

(bygge- og 

anleggsformål) 

561 

355 122 84 

158 

Kommunedelplanen 

(alt.2) 

Bygges ned 

(byggeformål) 

719 
409 168 142 

0 

 
Tabell 4 Samlet areal nedbygging fulldyrka jord 

 
 
Jordbruksareal, innmarksbeite og dyrkbar jord beregnet omdisponert og antatt ute av drift etter 
endt anlegg, daa.  
 

Kategori Eksisterende 
daa 

Områdeplan Kommunedelplan 

Fulldyrka jord 719 561 719 

Dyrkbar jord 1110 697 1005,8 

innmarksbeite 140 53 140 

SUM 1969 1311 1864,8 
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Tabell 5 Samlet areal som bygges ned 

 

6 Vurdering av verdi og påvirkning  

Vurdering av verdi og påvirkning for de forskjellige kategoriene vises i Tabell 6.  

Kategori Verdi Områdeplan Kommunedelplan 

Fulldyrka jord Stor verdi Forringet Sterkt forringet 

Dyrkbar jord Stor verdi Forringet Sterkt forringet 

Innmarksbeite 
Middels 

Noe Forringet Sterkt forringet 

Tabell 6 Verdivurdering og påvirkning for de forskjellige alternativene 

 
6.1 Områdeplanen 
 
Tiltaket innebærer arealbehov for utbygging til næring og industri. Det er en forholdsvis høy 
utnyttelse i området BAA2 i vest. Selv om utnyttelsen er lav i noen byggeområder, antas det at 
internveier, parkeringsplasser og areal til vannspeil og skogsbiotoper vil det innenfor områdene 
avsatt til byggeformål ikke være noe landbruksareal av verdi igjen.  
 
Det skilles mellom permanente tiltak og midlertidige tiltak, men for områdeplanen vil det i stor 
grad dreie seg om permanent påvirkning. Alle 

 i plankart og i arealregnskapet.  

Områdeplanen beslaglegger totalt 1311 daa til bygge- og anleggsformål. Hvorav 561 daa er 

jordbruksareal. Det gjenstår 158 daa jordbruksareal. Det reguleres i tillegg 88,1 daa fra dyrkbar 

jord til jordbruksareal. totalt areal som til landbruksareal er 246.1 daa. 

Siden området er ganske avgrenset av flyplass og veger er det lite areal som blir berørt av 

oppstykking eller som får vanskeligere tilkomst med driftsmaskiner. Det er ingen driveplikt på 

jordbruksarealene innenfor sikkerhetsgjerdet. 

 

 

 

 

 

6.2 Kommunedelplanen 

Alt jordbruksareal blir bygget ned. Planen regulerer imidlertid et område på 104,2 daa til 

landbruk, men dette er i dag et areal som er klassifisert som dyrkbart med noe verdi. Svært 

viktige jordbruksareal blir borte. Innmarksbeite bygges også ned. Kommunedelplanen 

beslaglegger totalt 1864,8 daa av jordbruksareal, dyrkbar jord og innmarksbeite. 

Sterkt 
forringet     Forringet   Noe forringet 

Ubetydelig 
endring Forbedret 
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Det er lite areal som blir berørt av oppstykking eller som får vanskeligere tilkomst med 

driftsmaskiner. Det er ingen driveplikt på jordbruksarealene innenfor sikkerhetsgjerdet. 

 

 

 

 

 

 

7 Konsekvensvurdering  

Planforslaget medfører at store deler av dyrka mark med stor verdi bygges ned. Selv om 

størsteparten av arealene ikke har driveplikt er jorda likevel av god kvalitet. Deler av området 

reguleres til landbruk. Farsund kommune er en stor landbrukskommune, med mye dyrka mark i 

nærområdet. Planområdet har i forhold til resten av Farsund kommune mindre andel av dyrka 

mark. Kvaliteten på dyrka mark spenner fra svært god til middels god. En stor del av dyrka mark 

vil bygges ned, selv om arealer reguleres til landbruk. All nedbygging av jordbruksareal er i 

utgangspunktet negativt. Områdeplanen fører til en middels negativ konsekvens for landbruk. 

Kommunedelplanen regulerer mindre areal til landbruk, men ikke et areal som i dag er registrert 

som dyrka mark i NIBIO. Konsekvensene anses derfor å være stor negativ for jordbruksareal. 

 

Vurdering av konsekvens for de to forskjellige alternativene er vist i tabell 7. 

Kategori Verdi Områdeplan Kommunedelplan 

Jordbruksareal  Stor verdi 
Noe miljøskade (-/--) Noe til betydelig 

miljøskade (-)/ (--) 

Samlet konsekvens  Middels negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens  

Tabell 7 Samlet konsekvens for begge alternativene. 

 

8 Usikkerhet 

Det er i stor grad tatt utgangspunkt i jordressurs kartlegging i Kilden, NIBIO. Det er mulig det er 

enkelte områder som har dårligere kvalitet og verdi enn registreringen viser. Det kan være 

lokale klimatiske forhold og kartleggingen forenkler. Det kan være flere jordtyper innen et 

område, jordressursklassen vil da være beregnet ut fra jordtypen med de største 

begresningene. Det kan også være gjort inngrep i jorda etter kartleggingen slik at 

jordsmonnskartet ikke lenger stemmer. 

 

Sterkt 
forringet     Forringet   Noe forringet 

Ubetydelig 
endring Forbedret 
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9 Avbøtende tiltak og kompenserende tiltak 

Anleggsfasen: 

• Midlertidige driftsveger som adkomst til landbruksarealer og andre naturressurser i 

anleggsfasen.  

• Planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere kjøreskader på jordbruksareal i 

anleggsfasen. Evt. flytting av matjorda må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre 

at strukturen i massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av 

kjøring anleggsmaksiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår 

det forventede avlingsnivå etter flytting. 

• Sikre tilgang på vanningsvann til jordbruksareal i anleggsfasen og utløp for drensvann.  

• Utarbeide rigg- og marksikringsplan som ivaretar hensynet til naturressurser.  

Driftsfase:  

• Matjorda bør tas av og benyttes i næromåder. Matjorda bør benyttes innenfor samme 

eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter.  

• Matjord som ikke skal best å i planområdet må ikke brukes til toppdekke i veiskråninger, 

fyllinger, plener/parker eller andre formål som ikke er knyttet til matproduksjon. 
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