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Referat:
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Aremark kommune, via konsulent Lisbet Baklid i
firmaet Natur, Utvikling & Design, gjort en kartlegging av naturtyper og naturmiljø i forbindelse
med prosjektering av en småbåthavn i forbindelse med en kommunedelplan for Fossby i
Aremark kommune.
Det var fra før kjent en naturtype og en viltlokalitet innenfor influensområdet for anlegget. Det
ble gjennomført en feltregistrering den 25. juni 2013 og basert på dette ble både
naturtyperegistreringene og viltområdeavgrensningen juster. Naturtypen ble endret fra Viktig
bekkedrag til naturtypen Evjer, bukter og viker (E12). Verdien ble satt til lokalt viktig C.
Det ble ikke sannsynliggjort at noen av de registrerte naturkvalitetene vil komme i direkte
fysisk konflikt med tiltaket. Men tiltakets umiddelbare nærhet til de registrerte naturkvalitetene
vil trolig medføre økt forstyrrelse for viltartene i området samt at faren for forurensing av
gruntvannsområdet fra båthavna øker. Som avbøtende tiltak ble det foreslått å flytte hele
anlegget lenger vekk fra de registrerte naturkvalitetene samt at det advares mot å sette i verk
tiltak som øker ferdselen i den nederste delen av bekken inn til kulpen nedenfor
bensinstasjonen.
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1

INNLEDNING

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for
Aremark kommune, via konsulent Lisbet
Baklid i firmaet Natur, Utvikling & Design, gjort
en kartlegging av naturtyper og naturmiljø i
forbindelse med prosjektering av en
småbåthavn i forbindelse med en
kommunedelplan for Fossby i Aremark
kommune.
Planområdet ligger nordvendt ved bredden av
Aremarksjøen rett vest for utløpet av
Fossbybekken. Tiltaket består av en
småbåthavn, en oppbygd gangvei/plattform
samt en turveg fram til gangveien.
Bevaring av naturmiljø og biologisk mangfold
er både lokalt og globalt en stor utfordring.
Mange arter viser en urovekkende
bestandsnedgang og menneskelig påvirkning
har i økende grad vært med på å bestemme
denne negative utviklingen. De viktigste
årsakene til tap av biologisk mangfold er at
leveområdene forandres som en følge av
endret arealbruk samt at leveområdene
Fig. 1. Oversikt over planområdets
stykkes opp (fragmentering). Regjeringens
beliggenhet vest for utløpet av
miljøvernpolitikk forplikter Norge og
Fossbybekken i Aremarksjøen,
sektormyndighetene til å forvalte biologisk
Aremark kommune. Planområdet
mangfold slik at arter, som naturlig finnes i
ligger innenfor den røde
Norge, skal sikres i levedyktige bestander.
firkanten og tiltaket vises med
Ved å kartlegge og forvalte arealene ut fra
rød skravur.
kunnskap om artenes forekomst og krav til
leveområder, kan en i størst mulig grad sikre biomangfoldet. Utover det nasjonale
regelverket, samt det moralske ansvaret for å sikre livsgrunnlaget til kommende
generasjoner, har vi en rekke internasjonale avtaler som pålegger og forplikter Norge til å ta
vare på det biologiske mangfoldet.
Aremark kommune er ansvarlig myndighet etter bestemmelsene, og planen er planlagt
utført som en detaljregulering (jf. §12-2 PBL).
Kartleggingen vil danne en viktig del av grunnlaget for detaljreguleringen av området. Dette
er i samsvar med generelle krav som Naturmangfoldlova stiller for å sikre at det biologiske
mangfoldet blir tatt vare på gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige
prinsipper, bl.a. om at ”offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet” (§8).
Denne rapporten har som formål å tilfredsstille lovfestede krav til kunnskap om hvilke
konsekvenser prosjektet vil ha for det biologiske mangfoldet.
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2

UTBYGGINGSPLANENE

Planen består av en detaljregulering av en småbåthavn vest for Fossbybekkens utløp i
Aremarksjøen i Aremark kommune. Frem til småbåthavna er det planlagt en sti som leder
ned til en oppbygd gangvei/plattform langs stranda og vestover ut til båthavna som vil bli
liggende ca. 125 m fra bekkeoset. Gangveien langs stranda er ca. 80 m og selve båthavna
er ca. 55 x 60 m (fig. 2). Utover et luftspenn med strømledning er det ingen andre tekniske
installasjoner innenfor det undersøkte området.

Fig. 2. Planområdets avgrensning vist med rød skravur.
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3

METODE

Metodikken for kartleggingen bygger hovedsakelig på følgende håndbøker fra Direktoratet
for naturforvaltning:
•
Viltkartlegging: DN-håndbok 11-1996, revidert internettversjon 2000 (Direktoratet for
naturforvaltning 1996)
•
Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av
biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006, revidert 2007: 1-258 + vedlegg.
Andre viktige kilder som kartleggingen bygger på er ”Norsk Rødliste 2010” (Kålås m.fl.
(red.) 2010) og rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen (red.) 2001).
Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har foregått ved:
•
Feltarbeid
•
Litteraturgjennomgang
•
Søk i offentlige databaser (Naturbase, Artskart mfl.)
•
Studier av kart (N5/N50) og flyfoto
•
Kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området

3.1

Registreringer

Kartleggingen av planområdet samt et større område omkring hvor det kan være sannsynlig
at tiltaket får betydning (influensområdet), ble gjennomført ved en kombinasjon av
innsamling av kjent kunnskap om området samt feltregistreringer.
Eksisterende informasjon
De viktigste kilder for kunnskap om naturkvaliteter i et planområde er å finne i DN´s
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2013) samt i Artsdatabankens nettjeneste
Artskart (Artsdatabanken 2013).
Wergeland Krog Naturkart gjennomførte i perioden 1997-1998 en kartlegging av vilt og
viltområder i Aremark kommune (Wergeland Krog 1998). Dette arbeidet var en
gjennomgang av eksisterende kunnskap om vilt og viltområdene i kommunen.
Naturtypekartleggingen av kommunen ble gjennomført av Fylkesmannen i Østfold og
rapporten ble ferdig 2007 (Martinsen 2007). Både i Naturbasen og i Artskart ligger det
opplysninger om områder som bør vurderes i forhold til dette prosjektet.
Artsdatabanken inneholder pr jan. 2013 ingen viktige artsfunn fra området utover de som
ble gjort i forbindelse med viltkartleggingen og feltarbeidet til dette arbeidet.
Feltregistreringer
Eget feltarbeid ble gjennomført den 25. juni 2013. Været ved kartleggingen var overskyet
oppholdsvær.

4

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger nordvendt på Aremarksjøens sørøstre bredd. Strandsonen og landet
ovenfor der båthavna er planlagt består av berg i dagen, stein og blokkmark. Selve stranda
består av stein og grov grus. Lenger mot øst munner Fossbybekken ut i sjøen og her er det
store lømasseavsetninger, mye av disse er avsatt av bekken.
Geologien i området er en del av det østnorske grunnfjellsområdet med glimmergneis som
dominerende bergart. Vegetasjonen langs strandsonen består for det meste av
barblandingsskog med innslag av pors, vier og svartor. Aremarksjøen, eller Ara som den
også heter, er en del av Haldensvassdraget og ligger ca. 106 meter over havet.
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Registreringer i forbindelse med
denne rapporten ble foretatt fra
brua der Fossbybekken
passerer under RV 21 og ut
mot odden vest for der
småbåthavna er tenkt lokalisert.
Det ble lagt spesielt vekt på en
vurdering av den kjente
naturtypelokaliteten langs
Fossbybekken samt de
områdene som vil bli berørt av
en eventuell utbygging.

Fig. 3.

5

Geologisk kart over området viser at hele
planområdet består av harde bergarter som
glimmergneis, glimmerskifer eller metasandstein
(grønn farge). Kilde: www.ngu.no

Fig. 4. Bilde fra det område hvor båthavna er planlagt. Bildet er tatt mot øst, innover mot
bukta hvor Fossbybekken renner ut. Foto: Ola Wergeland Krog.
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REGISTRERINGER
5.1

Kjente registreringer

Den nederste delen av Fossbybekken, samt bekkens utløp i Aremarksjøen, er tidligere
registrert som et viktig område for vilt (BA00012282) (Wergeland Krog 1998). I forbindelse
med viltregistreringen ble det også registrert en viktig trekkvei for rådyr over veien ved
Flatebyholtet (BA00012378). Inntegningen av denne trekkveien er dratt langt utover til
sidene og er tegnet slik at den krysser Fossbybekken på begge sider. Det kan dermed se ut
som trekkveien er i konflikt med det aktuelle tiltaket. Dette er imidlertid ikke tilsiktet da
kartleggingen ble gjort på M711 kart med en oppløsning på 1:50000 og nøyaktigheten var
deretter. Trekkveien er kun ment som en markering av punktet der rådyrene krysser veien.
Fossbybekkens nederste del samt utos er også registrert som naturtypen Viktig bekkedrag
(BN00038186), se figur 4.

Fig. 4

Kjente registreringer av vilt og naturtyper som ligger innenfor influensområdet for
småbåthavna. Brun skravur er viltområder, grønn skravur er naturtyper.

Det viktige viltområdet langs bekken, samt våtmarksområdet omkring utløpet, er registrert
som et hekkeområde for rødlistearten toppdykker NT og som viktig rasteområde for
rødlistearten svartand NT, grågås, stokkand, kvinand og laksand.
Den registrerte Naturtypen er beskrevet som følger:
«Ekstra frodig parti av elva i den nederste delen, hvor det finnes mye omkringliggende
kantvegetasjon. Kan være et viktig oppholds og leveområde for mange dyre-, fugle- og
insektarter (funnet ved hjelp av kart og ortofoto).»
Den kjente registreringen er altså kun basert på kart og flybilde.
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5.2

Feltarbeid og nye registreringer

Feltregistreringer ble foretatt fra fossen der bekken renner under riksvei 21 og ned til utoset
av bekken samt strandområdet bortover mot neset vest for der småbåthavna er prosjektert.
Både den nederste delen av Fossbybekken, samt bekkens utløp i Aremarksjøen, er tidligere
registrert som naturtypen Viktig bekkedrag.
Basert på feltarbeidet ble det gjort endringer i avgrensningen av naturtypen langs bekken
og avgrensningen av viltområdet ble også justert noe. Naturtypelokaliteten ble delt og den
nedre delen av bekken samt bukta der bekken renner ut ble kartlagt som naturtypen Evjer,
bukter og viker (E12). Den hurtigflytende delen av elva fra fossen under veien og ned til
kulpen nedenfor bensinstasjonen, har kvaliteter som tilsier at dette er et viktig bekkedrag.
Denne naturtypen fortsetter imidlertid høyst sannsynlig ovenfor veien og blir dessuten ikke
influert av tiltaket. Denne naturtypen ble derfor ikke videre kartlagt og blir ikke beskrevet i
denne rapporten.
Det registrerte viktige området for vilt, som er registrert fra kulpen og ned i bukta, har fått
justert avgrensningen noe, og det er gjort noen tilføyelser på artslista.
Naturtypene og viltområdet er beskrevet nedenfor og beskrivelsen av naturtypen følger
retningslinjene gitt av Direktoratet for naturforvaltning i 2012-13.

5.3

Naturtyper
1. «Fossbyvika»

Naturtype

Utforming

Kode

Areal

Verdi

Evjer, bukter og viker

Bukter og viker

E1202

Ca. 1000 m2

Lokal verdi (C)

Innledning
Registreringen ble gjennomført i forbindelse med en reguleringsplan for Fossby i regi av
Aremark kommune. Feltregistreringen og rapporteringen ble gjennomført av Ola Wergeland
Krog i firmaet Wergeland Krog Naturkart.
Beliggenhet og naturgrunnlag
Bukt på østsiden av Aremarksjøen ved Fossby. Bukta er i sør omkranset av skog med med
mye berg i dagen og relativt brådypt med fjell eller steinstrand. Innerst i bukta er det mer
finmateriale og navnet Sandslora, som står på kartet rett sør for bukta, indikerer at her har
grunnene i bukta blitt slått i forbindelse med fòrberging. Øst i bukta renner Fossbybekken ut
og her har det dannet seg et lite elvedelta som pga. regelmessig oversvømmelse ikke er
bevokst med skog. På nordsiden av bekken er det en løvskogsdominert kantsone mellom
bukta og åkerlandskapet innenfor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Bukta er kategorisert som naturtypen Evje, bukter og viker med utformingen Bukter og
viker. Bekken fra kulpen i øst og ut i bukta er bred og stille og har noe preg av ei smal evje.
Bekken har gjennom årenes løp fraktet mye finmateriale ut i bukta og det har dannet seg ei
stor flate på hver side av bekken. Disse flate partiene var ved befaringen ikke oversvømmet
og det gikk for det meste an å gå tørrskodd. Vegetasjonen på nordsiden av bekkeoset er
fullstendig dominert av kalmusrot og arealet av forekomsten anslås til ca. 950 m2.
Innimellom kalmusrotplantene var det innslag av flaskestarr, elvesnelle og rørkvein. På
sørsiden av bukta dominerer flaskestarr, rørkvein og fredløs. Ellers var det innslag av
skogsivaks, myrhatt, sverdlilje, myrmaure, mfl. Ytterst på strandflata vokste det en kraftig
bestand av hekkspirea og lenger inn i bukta en kraftig bestand av den svært giftige arten
selsnepe. I selve bekkeløpet innover i evja vokste det noe elvesnelle, vanlig tjønnaks,
nøkkerose og bekkeblom.
Artsmangfold
Det mest interessante funnet fra feltregistreringen var den meget store forekomsten av
kalmusrot. Arten var vurdert som nær truet (NT) i rødlista fra 2006 men regnes i dag å være
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utenfor fare. Dette til tross for at artens vanlige voksesteder som er dammer og andre
vannforekomster, ikke er mindre truet de siste årene enn i 2006. Derfor regnes denne
meget store og livskraftige bestanden som en viktig forekomst. Det var ved befaringen
gråvær og ikke noen varme, men det ble registrert to øyenstikkerarter, rødøyevannymfe og
firflekklibelle, begge vanlige arter. En stor bestand av den giftige arten selsnepe ble påvist
(fig 5). Toppdykker er observert hekkende. Fiskeørn hekker i nærheten og det er sannsynlig
at arten fisker i bukta.
Bruk, tilstand og påvirkning
Innerst i den lange evja eller
bekkeløpet ligger det ei flytebrygge i
den store kulpen der fossen renner ut.
Her er det også noe skrot, bla. en
bilmotor. En høyspentledning ligger i
grenseområdet til naturtypen på
sørsiden. Utover dette er det ingen
tekniske installasjoner. Det er
sannsynlig at det er noe båttrafikk
innover til kulpen om sommeren, men
detter er trolig relativt begrenset.
Skjøtsel og hensyn
Det bør ikke legges til rette for økt
trafikk inn gjennom evja/bekken. Ellers
er ingen spesiell skjøtsel eller hensyn
påkrevd.

Fig. 5

Den giftige arten selsnepe har en stor
bestand på sørsiden av Fossbybekkens
utos.Foto: Ola Wergeland Krog

Verdibegrunnelse
Lokaliteten har en meget stor og livskraftig bestand av den relativt sjeldne arten kalmusrot.
Fiskeørn hekker i nærheten og fisker i bukta. Toppdykker (NT) er observert hekkende og
flere arter vannfugl raster og beiter i området. Forekomsten er relativt urørt og intakt og
vurderes som lokalt viktig C.

Fig. 6

Avgrensning av naturtypen Evjer, bukter og viker (E12) vises med grønn skravur.
Denne erstatter den nederste delen av den tidligere registrerte naturtypen Viktig
bekkedrag som har fått flyttet grensen til ovenfor kulpen nedenfor bensinstasjonen.
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5.4

Viltområder

I tillegg til de kjente registreringene av hekkende toppdykker og rastende /beitende individ
av artene svartand NT, grågås, stokkand, kvinand og laksand ble det observert hekkende
fiskeørn like i nærheten og det er meget sannsynlig at bukta inngår i dette parets
jaktområde. Det ble videre registrert et hekkende par vintererle i fosseområdet nedenfor
veibrua og dette paret bruker hele bekkestrekningen som beiteområde. Beveren er også
aktiv i området og mange trær er felt langs bekken.
Avgrensningen av viltområdet følger i hovedsak avgrensningen av naturtypen men
viltområdet følger også bekken helt opp til veibrua.

6

VURDERING AV TILTAKET

Det er ikke sannsynlig, i alle fall ikke anleggsteknisk nødvendig, at tiltaket vil medføre noen
fysisk skade på de registrerte naturkvalitetene. Stien ned til gangveien langs bredden går
gjennom plantefelt og hogstflate og her er det ikke registrert noen sårbare naturforekomster.
Det samme gjelder både traséen for gangveien langs stranda og selve båthavna som
begge er tenkt plassert i et område med triviell natur på land og dypt vann utenfor.
Ei småbåthavn vil imidlertid føre til økt aktivitet i eller rett utenfor den registrerte
naturtypelokaliteten og viltområdet. Dette vil redusere områdets verdi for arter som kan
forstyrres eller skremmes. I dette tilfellet gjelder det de registrerte viltartene, først og fremst
toppdykker og fiskeørn. Vintererla er så vidt anonym, og er i mindre grad aktiv utenfor
bekkeløpet, at den i liten grad vil bli forstyrret av båttrafikk ved småbåthavna. For planter,
fisk og virvelløse dyr vil økt aktivitet utenfor de registrerte naturforekomstene ha minimal
betydning.
Det er imidlertid en viss fare for at forurensing fra båthavna kan ha negativ innvirkning på
naturtypen. Det er f.eks. relativt vanlig at båter som benyttes i ferskvann likevel får påført
bunnstoff for å hindre begroing. Dette skyldes enten manglende kunnskap om at groing ikke
er noe problem i ferskvann, eller at båtene har blitt flyttet fra sjøen og opp i ferskvann.
Lekkasje av drivstoff, smøreolje eller septik fra større båter kan også ha negativ innvirkning
på naturtypen.

7

AVBØTENDE TILTAK

For å redusere faren for både forstyrrelser fra småbåthavna og for at eventuell
forurensingsutslipp fra båthavna skal havne i det registrerte naturtype- og viltområdet,
anbefales det at hele anlegget trekkes så langt som mulig vestover mot Flatebyneset. Dette
gjelder også tilførselsstien og den oppbygde stien langs vannkanten da mennesker som går
ofte er langt mer forstyrrende for viltet enn tekniske innretninger som båter (se fig. 13).
Det bør videre unngås at det settes i verk tiltak som øker båttrafikken inn i Fossbybekken.
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Fig. 7

Forslag til avbøtende tiltak. Gode forankringsmuligheter for bryggeanlegg og brådypt
vann gjør at det teknisk sett bør være lite i veien for å flytte anlegget vestover og på
den måten redusere faren for forstyrrelser eller forurensing i Fossbyvika. Foto: Ola
Wergeland Krog.
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