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Referat:
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Sleipner Motor Eiendom AS og WSP Norge AS
gjennomført en kartlegging av naturtyper og naturmiljø i på Sleipner Motors eiendom ved
bredden av Glomma i Gressvik i Fredrikstad kommune.
Kartleggingen omfattet både kartlegging på land og av et område i elva Glomma. Det ble
registrert en liten naturforekomst på land som ble vurdert til liten verdi. Kartleggingen i elva
ble utført med undervanns videokamera operert fra lettbåt og det ble kjørt med videokamera i
parallelle transekt over hele vanndelen av planområdet. Det ble gjort HD-filmopptak av
samtlige transekter.
Langs elvebunnen ble det påvist en kile med sjøvann hvor det levde en tett bestand med
blåskjell Mytilus edulis. Det ble ikke påvist noen rødlistearter i planområdet. Konsekvensen for
naturforekomsten på land vurderes til Liten negativ konsekvens (-). Konsekvensen for
blåskjellforekomsten vurderes som Middels til liten negativ konsekvens (--/-). Samlet
konsekvensvurdering for tiltaket vurderes til Liten til middels negativ konsekvens (-/--). Noe
usikkerhet er knyttet til utforming av testanlegget for sidepropellere. Tiltakets konsekvens for
bunnfaunaen i elva vil derfor vesentlig avhenge av utformingen av testanlegget for
sidepropellere.
Avbøtende tiltak ble foreslått og det samlede tiltaket ble vurdert i forhold til
Naturmangfoldlovens §§ 8-10.
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INNLEDNING
Bakgrunn

Sleipner Motor har behov for
større og bedre egnede
produksjonslokaler i hjembyen
Fredrikstad. Bedriftens
hovedprodukt, sidepropellere,
må testes i vann, noe som gjør
at en tomt nær sjøen er en
forutsetning når Sleipner nå
skal bygge nye lokaler. Bruket
23 og 29, Gressvik har en
beliggenhet og størrelse som
gir mulighet for å bygge et
egnet produksjonslokale.
Etablering av denne
virksomheten innebærer at
eksisterende bebyggelse må
rives, deriblant trelastlager fra
Gressvik Bruk.

1.2

Oppdraget

Wergeland Krog Naturkart har
på oppdrag for Sleipner Motor
Eiendom AS og WSP Norge AS
gjennomført en kartlegging av
naturtyper og naturmiljø på
Sleipner Motors eiendom ved
bredden av Glomma i Gressvik
i Fredrikstad kommune.

Figur 1. Planområdets beliggenhet ved Glomma i
Fredrikstad kommune, Østfold fylke.

Oppdraget ble mottatt i e-brev
fra WSP Norge AS v/ Hege Rydland den 13. februar 2018. Oppdragsgiver ønsket kartlegging
av naturtyper og biomangfold, både på land og i Glomma i forbindelse med oppføring av nye
produksjonslokaler for Sleipner Motor AS på Bruket 23 og 29, Gressvik.
Feltarbeidet ble utført av naturforvalter Ola Wergeland Krog og oppdragsgiver stilte egnet båt
til disposisjon for undervannskartleggingen
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2

PLANOMRÅDE OG PLANBESKRIVELSE

2.1

Planområdet

Planområdet omfatter adressene
Bruket nr 23 og 29 beliggende på
vestsiden av Vesterelva, som er
Glommas vestre løp nedenfor
Fredrikstad i Fredrikstad
kommune, Østfold. Planområdet
består av ca. 15,4 daa landareal
og 8,2 daa av Glomma.
Strandlinja mot Glomma er ca.
120 m, hvorav ca. 89 m er en
bygning som står på en grunnmur
av naturstein ute i elva. Den
delen av eiendommene som er
regulert til formål
industri/forretning/kontor utgjør i
dag totalt 13 700 m2. Dagens
bebyggelse på eiendommene er
rundt 3 400 m2. Kart over
planområdet er vist i figur 2, et
dronebilde av planområdet er vist
i figur 3 og flybilde av
planområdet er vist på rapportens
framside. Influensområdet
omfatter i dette prosjektet i
hovedsak selve planområdet.

Figur 2. Planområdet markert med rød strek.

Figur 3. Oversikt over planområdet. Den store røde bygningen i forkant skal rives og
erstattes med et produksjonslokale samt lokaler for administrasjonen. Dronefoto: Jan
Indrehus.
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0-alternativet

Planområdet utgjøres i dag stort sett av allerede bebygde arealer med næringsbygg, veier,
parkeringsplasser og oppstillingsplasser for båter. I det nordvestre hjørnet av planområdet
ligger det et ca. 2 daa stort trebevokst skrotemarksområde. Dette området har ingen store trær.
De voksne bjørkene er hogd og det dominerende treslaget, spisslønn, er bare ungtrær.
Planområdet omfatter også et areal av elva Glomma, fra stranda og utover, på ca. 8,2 daa.
Nullalternativet vil innebære at området blir liggende som i dag. 0-alternativet er altså kun et
utredningsalternativ og ikke et ikke planalternativ.

2.3

Plantiltaket

Sleipner Motor ønsker å etablere produksjonslokale, samt samle sine administrative funksjoner
på Bruket 23 og 29. Bedriftens hovedprodukt, sidepropellere, må testes i vann. Bruket 23 og
29, Gressvik har en beliggenhet og størrelse som gir mulighet for å bygge et produksjonslokale
i umiddelbar nærhet til vann.
Sleipner Motor ønsker å legge til rette for oppføring av næringsbygg på omlag 13 200 m2 BRA,
fordelt på 2 etasjer. Bygningen er tenkt utført med en høy 1.etasje med produksjonslokaler og
en lavere 2.etasje med kontorer. Bygget heves/plasseres slik at gulvnivå i 1.etasje ligger over
flomgrensen på 2,5m. Det er tenkt flatt tak på byggene, og det foreslås en total byggehøyde på
maks 13 m (15,5 m.o.h). Begrensninger gjelder ikke mindre oppbygg på tak som
ventilasjonsrom, heishus og lignende.
Bygningens 1ste etasje vil stikke maks 15 m ut i elva og legger beslag på et areal på totalt 361
m2. Bygningens 2dre etasje vil henge ut over 1ste etasje og vil ha et totalt utstikkende areal
over elva på 1030 m2. Plantegning av prosjektert bygg lagt oppå flybilde av dagens situasjon er
vist i figur 5a, og arkitektens skisse av det planlagte bygget sett fra vest kan sees i figur 5b.

Figur 4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Rød avgrensning markerer planområdet.
Lilla utgjør eksisterende og planlagt næringsvirksomhet.(Kommunedelplan for Fredrikstad
byområde 2011-2023).
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Figur 5a. Plantegning av prosjektert bygg lagt oppå flybilde av dagens situasjon. Merk at
andre etasje av bygget stikker lenger ut over elva enn første etasje.

Figur 5b. Arkitektens skisse av næringsbygget sett fra vest.
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3

METODE OG GJENNOMFØRING

3.1

Kartlegging

Arbeidet har omfattet kartlegging av:


Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold på land (viktige naturtyper)
etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007a), i ferskvann etter DNhåndbok 15 (Direktoratet for Naturforvaltning 1999) og marint etter DN Håndbok 192001 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007b)



Viltområder etter DN-håndbok 11.



Levesteder for rødlistearter iht. den norske rødlista (Henriksen og Hilmo (red.) 2015).



Forekomster av svartlistearter iht. Fremmede arter i Norge - med norsk svartliste 2012
(Gederaas et al. 2012).

Feltarbeidet under vann ble utført med undervanns videoutstyr montert på en styreplate som
taues etter båten. Metodikken her følger
i store trekk Norsk Standard for
”Vannundersøkelser, visuelle
bunnundersøkelser med fjernstyrte og
tauede observasjonsfarkoster for
innsamling av miljødata” (NS
9435:2009). Videoutstyret er mobilt og
ble her operert fra en 16 fots lettbåt.
Lysforholdene ved kartleggingen var
tilfredsstillende. Sikten var ikke spesielt
god, men tilstrekkelig for formålet. For
god fargegjengivelse ble det benyttet
kunstig lys under hele videosekvensen.
Dybdene ble målt med mobilt ekkolodd
(Hummingbird 110 SX), og det ble tatt
dybdemålinger i de to hjørnepunktene
ute i vannet. Båtens bevegelser i
undersøkelsesområdet ble registrert
med GPS (Garmin Oregon 550), som
logger posisjonen kontinuerlig.
Sporloggen fra kartleggingen vises i
figur 6.

3.2

Figur 6. Sporlogg fra kartleggingen av
planområdets areal i Glomma.

Utvelgelse og verdisetting

Metoden for utvelgelse og verdisetting av lokaliteter følger DNs håndbok 13, revidert utgave
(Direktoratet for Naturforvaltning 2007a). Systemet for verdisetting har tre verdikategorier:
Lokalt viktig – C, Viktig – B, Svært viktig – A.
Utvelgelse og verdsetting av viltområder følger DN-håndbok 11 (1996). Systemet for
verdisetting har tre verdikategorier: Registrerte viltområder, Viktige viltområder og Svært viktige
viltområder.
Metodikken for konsekvensutredning i Håndbok V712 har et eget system for verdisetting av
areal. Her blir alt areal (også det som ikke har spesielle naturkvaliteter) verdisatt etter en egen
skala. Kriteriene for vurdering av verdi er gjengitt i tabell 1 nedenfor.
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Tabell 1. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold i henhold til Håndbok V712
(Statens Vegvesen 2014).

3.3

Konsekvensutredning

Metoden for konsekvensutredningen baseres på Statens Vegvesen sin Håndbok V712
«Konsekvensanalyser» (Statens Vegvesen 2014). Metoden beskrives forenklet her:
Sentralt i vurdering og analyse står tre begreper; verdi, omfang og konsekvens.


Med verdi menes hvor verdifullt et område, et miljø, eller en forekomst er.
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Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de
ulike områdene og miljøene, og graden av denne endringen.



Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil
medføre.

Metodikken for å vurdere konsekvensen av alternativene for et fagtema går igjennom følgende
trinn:
1. Influensområdet deles inn i
miljøer/områder som er
relevante for fagtemaet.
Områdene beskrives ut fra
tilgjengelige data og eventuelle
nye registreringer. De
verdivurderes deretter ut fra et
gitt kriteriesett. For naturmiljø er
dette definert i Håndbok V712,
som i vesentlig grad bygger på
DN-håndbok 13.
2. Deretter gjøres en vurdering av
omfanget av endringer det
aktuelle tiltaket antas å medføre
for de ulike delområdene.
Endringene vurderes i forhold til
0-alternativet eller
referansealternativet (det vil si
hvordan situasjonen ville være
uten gjennomføring av tiltaket).
For naturmiljø er det definert et
kriteriesett for vurdering av
omfang i Håndbok V712.
3. Konsekvensen for hvert
miljø/område fastsettes ved å
sammenholde områdets verdi
med omfang et av tiltaket. Dette
gjøres ved hjelp av
konsekvensvifta, se figur 7.
4. I den grad tiltaket berører flere
områder/miljøer gjøres det til
slutt en samlet vurdering av
konsekvens for det aktuelle
fagtemaet.

Figur 7. Konsekvensvifte – hvor
konsekvensgrad finnes ved å sammenstille
verdi og omfang (Statens Vegvesen 2014).

Alle trinn i prosessen skal dokumenteres og begrunnes, slik at den blir mest mulig
etterprøvbar.

4

NATURVERDIER

4.1

Naturgrunnlag og kunnskapsstatus

Planområdet ligger i borenemoral vegetasjonssone svakt oseanisk vegetasjonsseksjon.
Hovedbergarten består av granitt og på den lille trebevokste kollen nordvest i området har det
blitt brutt granitt. Området ligger rett innenfor Glommas utløp i havet og elvebunnen i den delen
av planområdet som omfatter Glomma, ligger delvis under dagens havnivå. Under feltarbeidet
ble det påvist et saltvannslag med en stor bestand av blåskjell under det grumsete
Glommavannet. Se lokalitet 1 i figur 8 nedenfor. Det antas at elvebunnen består av mektige
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leiravsetninger, muligvis også ballastmasser fra seilskutetida, men bunnen var nå helt jevn og
flat med en dybde på 5-6 m på kartleggingstidspunktet, som var før vårflommen.
På land er det i NGUs løsmassekart angitt bart fjell, stedvis tynt dekke. I dag er det svært lite
opprinnelig mark igjen i planområdet. Med unntak for en liten trebevokst kolle i nordvest, er
hele området i dag et industriområde med bygninger, parkeringsplasser veier og
bryggeanlegg.
Fredrikstad kommune har blitt kartlagt for nøkkelbiotoper og vilt i 1997 (Wergeland Krog
1997a,b) og naturtyper i 2009 (Laugsand m.fl. 2010), uten at det har blitt påvist forekomst av
hensynskrevende arter eller naturtyper. Det ble heller ikke funnet relevant informasjon om
området i Miljødirektoratets database Naturbase eller i Artsdatabankens artsdatabase Artskart.
Feltarbeidet ble gjennomført den 6. april. Tidspunktet er ikke ideelt med hensyn til
naturkartlegging på land, men for kartlegging av Glommas bunn er tidspunktet gunstig, så
lenge det er isfritt.
Det er allment kjent at det går en kile med sjøvann langs bunnen av Glomma, og som har blitt
påvist å gå så langt opp som til Paddekummen i Sarpsborg. Ved feltarbeidet ble det i
planområdet også påvist at det er et sjikt på bunnen av elva med ganske stillestående sjøvann.
Saltvannssjiktet ligger under et dypt øvre lag med grumsete Glommavann og det er derfor for
mørkt nede på bunnen til at fotosyntetiserende alger eller ålegras kan vokse der. Sjøbunnen
var imidlertid dekket av en tett bestand med blåskjell Mytilus edulis (Figur 8).

Figur 8. Utsnitt fra filmopptaket av blåskjellbestanden på bunnen av Glomma i
planområdet. Filmutsnitt: forf.
Den øvre/nordre delen av planområdet var sjøbunnen helt dekket av blåskjell, mens det helt i
sør også fantes felter med mudder, uten blåskjell.
Når det gjelder de begrensede arealene på land, hvor vegetasjonen vesentlig består av delvis
trebevokst skrotemark, ble det vurdert at sjansen for at det skulle finnes rødlistearter eller arter
som signalerer spesielle naturverdier, var liten. Mange arter lar seg dessuten bestemme selv
utenfor vekstsesongen. Både når det gjelder naturområdene på land og i vann, anses
potensialet for forvaltningsrelevante arter og livsmiljøer å være liten.
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Kunnskapsgrunnlaget vurderes totalt sett som tilfredsstillende for å gjennomføre en
konsekvensutredning.

4.2

Naturtyper og viltområder

Det er ikke kjent noen forekomster av prioriterte eller hensynskrevende naturtyper eller
viltområder innenfor planområdet. Dette ble bekreftet ved feltundersøkelser den 6. april 2018.
Det eneste funnet av interesse var en stor bestand av blåskjell på bunnen av Glomma i
planområdet. Forekomsten av blåskjell ble også konstatert utenfor planområdet, og det antas
at dette er situasjonen i store deler av Glommas nedre deler hvor det er sjøvann på bunnen.

4.3

Artsmangfold

I den offentlige databasen Artskart (Artsdatabanken 2018) ligger det 113 observasjoner fra
Gressvik bruk (Græsvik bruk). To av disse er funn fra 1954 og de resterende er fra 1912 og
tidligere. Av disse er det tre rødlistearter; sandfaks (CR), smånesle (VU) og jordbærkløver
(VU). Da disse funnene ble gjort, som nå er over 100 år siden, så det nok vesentlig annerledes
ut har langs Vesterelva, og sjansen for å finne disse artene vurderes som svært liten da det
ikke lenger finnes egnede leveområder for artene her.
I elva ble det i følge Artskart påvist abbor og ål (VU) i 2013. Ål er en rødlistet art som finnes i
hele elvesystemet, men som har gått meget sterkt tilbake de siste årene. Planområdet har
imidlertid ingen spesiell funksjon for arten.
Det er mulig at det innimellom løvoppslaget på den lille trebevokste kollen (lokalitet 2 i figur 8
nedenfor) også vil finnes den rødlistede arten ask (VU), men i så fall bare som småplanter.
Årsaken til at arten er rødlistet er rødlistet er i første rekke angrepet av soppen
askeskuddsjuke, og i mindre grad mangel på leveområder.
I elva er det en stor og livskraftig bestand av blåskjell. Dette er en vanlig art, selv om
leveområdet i elv ikke er vanlig. Blåskjellforekomsten er ikke sjelden og den er vanlig
forekommende i et større område i nedre Glomma-regionen. Blåskjellene har imidlertid en
viktig økologisk funksjon ved at de renser vann og forbedrer vannkvaliteten, samt at
blåskjellforekomsten også vil være leveområde for andre arter. Området vurderes til å ha en
viss verdi for naturmangfoldet. Vannforekomsten Glomma fra Greåker til sjøen Vannforekomstid 002-3551-R, er i klassifiseringen av miljøtilstand klassifisert som Moderat (Vann-nett.no).
4.3.1

Fremmede arter

Det meste av planområdet på land kan betegnes som
skrotemark. I slike områder finnes det ofte mange
fremmede arter. Siden feltarbeidet ble gjort før
vekstsesongen var sjansen for å finne fremmede arter
også liten. Det ble imidlertid gjort et funn av
risisikoarten rødhyll (HI) i det lille løvskogsbestandet i
nordvest.

Figur 9. Rødhyll ble påvist innenfor den gule ringen
på flybildet, men det finnes trolig flere planter på
denne lokaliteten.

Tabell 2. Svartlistearter i planområdet. Risikokategori viser til vurdering av økologisk risiko i
Fremmede arter i Norge - med norsk svartliste 2012 (Gederaas et al. 2012). SE – svært høy
risiko. HI – høy risiko. PH – potensielt høy risiko.

Vitenskaplig navn
Norsk navn
Sambucus racemosa Rødhyll

Risikokategori Kommentar
HI
På den trebevokste kollen
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DELOMRÅDER OG VERDI

De to delområdene som er beskrevet som naturforekomster i kapittel 4 brukes videre i
konsekvensutredningen. Delområdene er derfor verdivurdert iht. verdisettingsskalaen i
Håndbok V712. Inndelingen og verdisetting er basert på de enkelte tema fra kapittel 4.
Delområder og verdier vises i tabell 3 og avgrensningen er vist i figur 10 nedenfor. Stiplet linje i
avgrensningen til område 1 indikerer at den registrerte forekomsten av blåskjell på elvebunnen
strekker seg langt utenfor planområdets avgrensning.

Tabell 3. Registrerte naturområder innenfor planområdet
Lokalitet nr
1

2

Områdetype
Verdibegrunnelse
Mudderbunn i Vanlig art og forekomst, men viktig
elv m blåskjell økologisk funksjon. Vannforekomst med
moderat miljøtilstand.
Løvskogslund Skrotemark m løvoppslag. Begrenset
verdi for naturmangfold.

KU-verdi
▲

▲

Figur 10. Registrerte naturforekomster innenfor planområdet. Tallene refererer til
lokalitetene i tabell 2 ovenfor.
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6

OMFANGS- OG KONSEKVENSVURDERING

6.1

Alternativ 0

Null-alternativet (Alternativ 0) innebærer at dagens påvirkning på naturmiljøet i planområdet
videreføres. Null-alternativet skal pr. definisjon være referansegrunnlaget og derfor ikke ha noe
omfang eller konsekvens.

Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet

Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

Vurderingen støttes av følgende omfangskriterier:


Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomsten av, eller kvaliteten på naturtyper



Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet, forekomst av arter eller deres vekst- og
levevilkår

Med lite/intet omfang vil også samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli ubetydelig.

Samlet konsekvens: Ubetydelig (0)
6.2

Lok.nr. 1 Glomma

Lokaliteten består av en del av Glomma som er vurdert til KU-verdi Liten/middels. Strandsonen
her består av en eldre kaikant av granitt som går direkte over i en mudderbunn med
gjennomsnittlig dybde på ca. 5 m. Nede ved bunnen finnes det et markert avgrenset lag med
sjøvann. I denne sjøvannsforekomsten lever det en livskraftig og stedvis tett forekomst av
blåskjell. Forekomsten ble påvist langt utenfor planområdet og det antas at det finnes store
arealer av denne typen i de nedre delene av Glomma. Første etasje av det prosjekterte bygget
vil bli fundamentert på elvebunnen og totalt dekke 361 m2. Andre etasje vil stikke ut over første
etasje med et areal på 1030 m2, men det økte arealet forventes ikke å ha noen innvirkning på
livet på bunnen da livet her nede ikke er lysavhengig. Totalt vil 4,5 % av planarealet i Glomma
bli påvirket av utbyggingen. Forekomsten av blåskjell er vesentlig større slik at den påvirkede
delen av totalarealet blir svært liten.
I anleggsfasen vil tiltak i vannforekomsten medføre fare for økt tilgrumsing av elvevannet (økt
turbiditet). Dette antas imidlertid ikke å få noen stor betydning for livet utenfor selve
anleggsområdet da dyrelivet i Glomma trolig er meget tilpasset perioder med stor
partikkeltransport i elvevannet samt at den klare sjiktiningen mellom sjøvannet på bunnet og
elvevannet er meget distinkt. Denne sjiktningen antas derfor å beskytte dyrelivet i
saltvannslaget mot økt tilgrumsing også i anleggsfasen. I henhold til metodikken i Håndbok
V712 skal inngrep som utføres i anleggsperioden bare inngå i omfangsvurderingen dersom de
gir varig endring av delmiljøene.

Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet

Lite positivt

Samlet konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/--)
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Lok.nr. 2 Løvskogslunden

Lokaliteten består av en rest av den opprinnelige markoverflaten i området, men også her er
det spor etter industriell aktivitet i form av uttak av granitt samt noe skrot. Området framstår
derfor som en løvskogsbevokst skrotemark uten funn av spesielle arter og er vurdert til KUverdi Liten. Ved gjennomføring av det planlagte tiltaket vil hele lokaliteten bli fjernet.

Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet

Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

Samlet konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)

6.4

Samlet vurdering

Tabell 3. Verdi, omfang og konsekvenser for etablering av Sleipner motorfabrikk.
Sleipner motorfabrikk

Verdi

Omfang (effekt)

Konsekvensgrad

0-alternativet

Liten/middels

Intet negativ

Ubetydelig konsekvens

Delområde 1
Delområde 2

Liten/middels
Liten

Middels negativt
Stort negativt

Middels/liten negativ
Liten negativ

Samlet konsekvensvurdering

Liten/middels

Middels/Stor negativ Liten/middels negativ

6.5

Usikkerhet

Statens vegvesens håndbok V712 (2015) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre
forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.
6.5.1 Registreringsusikkerhet

Det har bare vært én dag med feltarbeid og dette ble gjort i april, altså utenfor vekstsesongen.
Når det gjelder bunnforholdene i Glomma, der det gjennom hele året antas å være for mørkt til
at det kan vokse lysavhengige planter, så antas det at tidspunktet på året har mindre
betydning, slik at det ved denne kartleggingen var relativt liten kartleggingsusikkerhet. Ved den
terrestre kartleggingen var usikkerheten noe større, men det kartlagte landarealet består stort
sett av veier, oppstillingsplasser, parkeringsplasser, bygninger og kaiområder. Det lille som
fantes av semi-naturlig naturområde var et lite skrotemarkområde hvor det ikke kan forventes å
finnes spesielt krevende eller sjeldne arter. Samlet sett vurderes registreringsusikkerhet som
relativt liten.
6.5.2 Usikkerhet i verdi

Til tross for at området umiddelbart ikke gir inntrykk av å være meget verdifullt, viser
kartleggingen at området har naturkvaliteter utenom det forventede. Dette gjelder forekomsten
av en tett bestand med blåskjell i en sjøvannskile langs bunnen i elva. Elvebunnen var
imidlertid meget homogen med en snittdybde på ca. 5 m og med liten variasjon i dybdeforhold.
Potensialet for å påvise rødlistearter vurderes derfor som relativt lavt. Det kan imidlertid være
forekomst av arter nedgravd i bunnen, som f.eks. rødlistearten vanlig sandskjell Mya arenaria
(VU), men sannsynligheten vurderes som relativt liten. Samlet anses likevel verdivurderingene
å være relativt nøyaktige.
6.5.3 Usikkerhet i omfang og konsekvens

Planprogrammet er relativt konkret når det gjelder utforming av bygningen og det omfanget
den vil ha på arealet langs Glomma. Det som er noe usikkert, og som ikke planene sier noe
om, er om / evt. i hvor stor grad uttestingen av sidepropellere, som er bedriftens hovedprodukt,
vil bli foretatt i elva, og i så fall hva vil dette kunne bety for livet på bunnen av elva. Vil f.eks.
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propellere skape så sterk strøm ved uttesting at sjiktningen mellom elvevann og sjøvann
forstyrres. Samlet anses omfangsvurderingene å være relativt nøyaktige, med en usikkerhet
for om uttesting av sidepropellere skal foregå i elav og evt. hvilken innvirkning dette har for
vannforekomsten og dyrelivet i elva.

7

AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK

Ved fundamentering av den delen av bygget som stikker ut over elva, bør det velges en
metode som både i anleggsfasen og driftsfasen medfører minst mulig inngrep og skade for
dyrelivet i elva. Dersom et anlegg for testing av sidepropellere skal etableres i elva, eller ta
store vannmengder fra elva, bør det tas med i planleggingen at anlegget ikke medfører
strømninger som kan føre til erosjon av elvebunnen eller at sjiktet mellom det ferske
elvevannet og sjøvannskilen brytes.

8

VURDERING AV TILTAKET I FORHOLD TIL
NATURMANGFOLDLOVEN

Her vurderes §§ 8–10, mens § 11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av tiltakshaveren, samt § 12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder, overlates til tiltakshaver å besvare.
8.1.1

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

“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.”
Utredningen har vært basert på standard metodikk for kartlegging, verdisetting og
konsekvensvurdering. Kartleggingene har fanget opp både arters og naturtypers forekomst i
området, og tilstand og naturkvaliteter er beskrevet. Det ble fokusert på forekomst av
eventuelle rødlistede arter og verdifulle naturtyper både vha. nasjonale oversikter, lokalkjente,
samt eget feltarbeid. Feltarbeidet var begrenset til én dag i april måned. Kunnskapsgrunnlaget
vurderes som tilstrekkelig for å foreta en vurdering av tiltakets konsekvens for naturmiljøet
lokalt.
8.1.2

§ 9 Føre-var prinsippet

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak”.
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. Det
er gjennomgående lav usikkerhet knyttet til konsekvensvurderingen.
8.1.3

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for”.
Små tiltak eller enkeltvise tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede
belastningen på naturmangfoldet. Legger man imidlertid summen av tiltak over tid sammen,
kan den samlede belastningen bli så stor at det ikke er mulig å opprettholde eller nå
forvaltningsmålene slik de er fastsatt for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 i
Naturmangfoldloven.
EUs Vanndirektiv har som generelt målt at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller
oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Glomma er generelt ganske sterkt
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belastet, og selv om vannkvaliteten de senere tiårene har blitt vesentlig bedre, gjenstår det
mye arbeid for å nå målet om «God tilstand».
Selve byggingen av næringsbygget vil ha en viss negativ betydning på vannkvaliteten i elva i
anleggsperioden, men vil trolig ha minimal eller ingen innvirkning på vannkvaliteten i elva i
driftsfasen. Noe usikkerhet er imidlertid knyttet til et evt. anlegg for uttesting av sidepropellere,
og dette tiltaket bør derfor være gjenstand for en egen utredning.

9
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