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Forord 
 
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder er bedt av Morten Berntsen i 
Søgne om å foreta en revisjon av konsekvensutredning fra 2017 med tema «samlet 
belasting på truete arter i forbindelse med en utvidelse av Vaglen båthavn i 
Torvefjorden, Søgne kommune». Revisjonen omfatter bare parkering. Tidligere 
forslag om parkeringshus og dette erstattes av en utvidet parkeringsplass knyttet til 
eksisterende parkeringsplass. 
 
Prosjektleder ved Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder, Asbjørn 
Lie, har stått for registreringene i felt og revideringen av rapporten. 
Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for oppdraget.  
  
 
 

            

Vennlig hilsen 

 

Raul Ramirez 

Direktør  

 

 

Asbjørn Lie 

Prosjektleder 
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Sammendrag, konsekvenser og konklusjoner 
Rapporten vurderer konsekvensene ved en utvidelse av en småbåthavn i 
Torvefjorden, inkludert parkeringsplass. Utvidelsen er definert i henhold til et nytt 
utkast til reguleringsplan. Valg av parkeringsplass, enten i parkeringshus eller som i 
dette forslaget en åpen parkeringsplass i tilknytning eksiterende parkeringsplass mer 
tilbaketrukkent innenfor Amfenesveien er hvordan den tilpasses kartlagte biologiske 
verdier. Utformingen av parkeringsplassen og eventuelle avbøtende tiltak er viktig for 
hvordan de biologiske verdiene ivaretas. 
 
Konsekvensene er vurdert i forhold til sjeldne og truete arter, som ut fra eksisterende 
registreringer stort sett dreier seg om fugl. Influensområdet, dvs. området som vil bli 
berørt, er i dette tilfellet større enn reguleringsplanområdet siden økt trafikk til og fra 
båthavna vil påvirke forekomsten av fugl i Torvefjorden og i sjøområdene i den indre 
skjærgården i kommunen.  
 
Det er et aktivt miljø for registrering av fugl i kommunen, slik at det er mye data på 
forekomstene av sjeldne og truete arter av fugl gjennom Artsdatabankens 
Artsobservasjoner. Arealet for parkeringshus i reguleringsplanen er undersøkt i felt, 
og det ble registrert en rødlistet art; ask (sårbar).  
 
Vi tar utgangspunkt i naturmangfoldslovens §§8-12 i vurderingen.  
 
Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget, jf. §8, for vurdering av rødlistede arter av fugl 
er god, basert på data lagret i artsobservasjoner, og egne erfaringer med sjøfugl i 
den kystnære skjærgården i Søgne. 
 
En økosystemtilnærming og samlet belastning jf. §10 er vesentlig i vurderingen av 
konsekvensene for sjøfugl knyttet til en utvidelse av båthavna. En vurdering av den 
samlete belastningen på økosystemet, inkludert fugl, må ta hensyn til andre aktiviteter 
slik som båttrafikken fra private båtplasser langs Lundeelva (det er antydet hundre båter 
eller flere langs elva), friluftsaktiviteter tilknyttet Torvesanden, som er et offentlig sikret 
friluftsområde med opparbeidet badestrand. Det foregår også en betydelig utbygging av 
arealene på vestsida av Lundeelva som vil medføre økt aktivitet i tilknytning til 
Torvefjorden. 
 
Som det går fram av tabell 1 er de aller fleste av registreringene av rødlistete sjøfugl fra 
vinterhalvåret, fra september til mars – april, dvs. i en tidsperiode med generelt lavt 
aktivitetsnivå i båthavna. Unntaket er ærfugl (NT), fiskemåke (NT) og strandsnipe som er 
hekkefugl i området, samt hettemåke (VU) og makrellterne (EN) som er hekkefugl i 
Søgne, og som er næringssøkende i området. Ved båttrafikk til og fra Lundeelva er 
reaksjonen hos de fleste artene at de trekker seg unna, men de forlater ikke området. 
Mindre målrettete aktiviteter som bruk av sjøskuter, vannski eller småbåt inne i fjorden 
resulterer som regel i at fugl blir skremt bort og forlater området. Disse artene kan 
komme tilbake i roligere perioder. 
 
Vadefugltrekket begynner tidlig, gjerne allerede i juli-august. Dette trekket er i større grad 
knyttet til Torvesanden, og er mindre utsatt for forstyrrelser fra båthavna. Vadefugltrekket 
har forholdsvis lite omfang i Torvefjorden. Det største vadefugltrekket er knyttet til ytre 
deler av skjærgården, med unntak av arter som for eksempel gluttsnipe.   
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Det er gjort hekkefunn av ærfugl, og spesielt fiskemåke (årlig) i tilknytning til Østre 
Niglus, som er gjort landfast via båthavna.  
 
Det observeres forholdsvis lite næringssøkende fugl i området for utvidelsen av 
båthavna. Det henger trolig sammen med at næringsforholdene er bedre i tilknytning til 
ålegrassamfunnet i utløpsområdet fra Lundeelva. 
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Avbøtende tiltak jf § 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver) 
 
Parkering i tilknytning til er endret. Nytt forslag er lagt til eksisterende parkeringsplass, se 
kart 3 nedenfor. Amfenesveien vil bli flyttet inn i terrenget og parkeringsarealene vil 
samles. En eksisterende gammel og delvis steinsatt vei, vil bli berørt. Det er knyttet en 
noe rikere og spesiell flore knyttet til den gamle veien. Det står også to eldre eiketrær 
med vid krone i dette området. Dette er elementer som kan innarbeides i et 
parkeringsareal. De gamle trærne kan spares, og det kan skapes blomsterrike områder i 
tilknytning til parkeringsplassen. 
 
Avbøtende tiltak i forhold til næringsøkende (rødlistede) sjøfugl blir mer generelle, og må 
også omfatte annen aktivitet i Torvefjorden. I utgangspunktet bør dette avklares på 
kommuneplannivå.  
 
Våtmarksfugl kan veksle mellom ulike områder (som mellom Årosdeltaet, Kusseviga og 
Torvefjorden) ved forstyrrelser. Men arter er ofte svært knyttet til enkelte områder som 
f.eks. sjøorrene i Torvefjorden vinteren 2016/17, dersom nivået på forstyrrelser er lavt. 
Det er også store variasjoner i forekomster fra år til år, slik det framkommer av tabell 1.  
Regulering av båttrafikken til og fra båthavna, med redusert trafikk i indre del av fjorden 
og avstand til hekkeholmen i tilknytning til fritidsaktiviteter. 
Forbud mot ikke målrettet aktivitet som seilbrett, vannski og liknende, og håndheving av 
dette, kan redusere effekten av økt trafikk. 
 
Økt urbanisering av området, med mating av fugl, som det er en tendens til og som er 
vanlig i Høllen, kan trekke våtmarksfugl til området. 
 
Avbøtende tiltak i forhold til hekkende sjøfugl kan være å stenge tilgangen via båthavna 
til Østre Niglus i hekkesesongen (mars -august). Dette gjelder spesielt av hensyn til 
artene fiskemåke og ærfugl. Østre Niglus en del av området tilknyttet småbåthavna. 
 
 

 
Konklusjon 
Konsekvensene ved en utvidelse av båthavna med tilhørende parkeringsplass er 
forholdsvis lavt, dersom foreslåtte avbøtende tiltak følges opp. Utvidelsen av 
småbåthavna med 150-200 båtplasser og økt parkeringskapasitet vil trolig øke 
aktivitetsnivået i området generelt, og øke den samlede belastningen i forhold til 
truete arter av sjøfugl. Vurdering av hvilke områder som bør ivaretas av hensyn til 
biologisk mangfold, inkludert rødlistearter bør skje i større skala og heves opp på 
kommuneplannivå. Utvidelse av båthavna med tilhørende parkeringsplass er en del 
av en bit for bit nedbygging av naturen ved Torvefjorden, og videre utbygginger vil på 
sikt gi større effekt på det biologiske mangfoldet. 
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1 Innledning 

Reguleringsplanområdet ligger i Torvefjorden like vest for Søgne sentrum. Formålet 
med reguleringen er en utvidelse av eksisterende båthavn. Omfanget av 
småbåthavna er gitt i planbeskrivelsen til reguleringsplanen: «Det er tiltenkt en 
utvidelse av eksisterende småbåthavn med ca. 150-200 båtplasser. I forbindelse 
med utvidelsen av småbåthavnene er det også nødvendig med tilhørende 
parkeringsplasser. Dette var opprinnelig tiltenkt lagt i formålet SPH i form av et 
parkeringshus eller anlegg under bakken. Denne utredningen har gått bort fra den 
planen til fordel for utvidet parkering knyttet til eksisterende parkeringsplass. 
Selve Vaglen brygge og bruken av denne ønskes beholdt i størst mulig grad. Slik at 
bruken og mulighetene den tilbyr i dag vil forbli tilnærmet uforandret. Ved å tilby en 
del offentlige parkeringsplasser i området vil det også åpne for økt bruk av 
Vaglen brygge som en av- påstigning av bl.a. turister og innbyggere. 
Videre er det tiltenkt en strandpromenade i form av en flytende betongkonstruksjon, 
for å skåne terrenget i mest mulig grad. På denne måten vil belastningen på havbunn 
og det biologiske mangfoldet begrenses til det minimale. Resterende arealer tenkes 
benyttet som i dag». 
 
Det er registrert svært mange truete arter i området, hovedsakelig fugl. Fugl er den 
organismegruppa som antas å ville bli sterkest berørt ved en utvidelse av 
småbåthavna, i form av økt forstyrrelse. Konsekvensutredningen skal si noe om 
samlet belasting på truete arter, dvs vi må se utvidelsen av andre aktiviteter i 
tilknytning til planområdet. Det betyr i praksis at vi må se nærmere på utbygginger og 
aktiviteter i nærområdene og i tilgrensende viktige områder for registrerte truete arter. 
Vi har avgrenset området til å gjelde sjøområdene i Søgne kommune. 
 

 
Kart 1 Rød sirkel viser grovt beliggenheten av båthavna og den planlagte utvidelsen 
av båthavn med parkeringsanlegg. 
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Kart 2 Kartet viser den opprinnelige reguleringsplanen. 
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Kart 3 Den viktigste endringen i den nye reguleringsplanen er at parkeringshuset er 
erstattet med en utvidet parkeringsplass helt sørøst i et utvidet 
reguleringsplanområde. 
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Illustrasjon 1   Parkeringsanlegget. Illustrasjonen er hentet fra «Beskrivelse til 
detaljregulering for strandområdet for strandområdet Vaglen brygge», fra 
arkitektkontoret Sverre Halvorsen AS, og viser hvordan parkeringsanlegget vil bli 
seende ut fra vest. 
 
 

2.   Materiale og metode 
Data om sjeldne og truete arter er hentet fra Artsdatabankens Artskart, spesielt for 
den viktigste gruppa med truete arter (fugl) som vil bli berørt ved en utvidelse av 
båthavna. Naturmuseum og botanisk hage har gjort en vurdering av marine alger og 
karplanter (ålegras) innenfor reguleringsplanområdet og vegetasjonen på landsiden. 
Den samlete belastningen på sjøfugl vurderes i sammenheng med andre viktige 
sjøfuglområder. Vi skiller mellom hekkende sjøfugl og overvintrende sjøfugl i 
vurderingen.  
 
Reguleringsplanområdet er undersøkt i felt 6. juni 2017 og registreringen av det nye 
parkeringsarealet 21. april 2020. Områdebeskrivelsen baserer seg på bilder og 
notater fra disse undersøkelsene. Arter som ble registrert, i hovedsak karplanter, er 
lagt inn via Artsobservasjoner, og er tilgjengelig gjennom Artsdatabankens Artskart. 
Detaljert kartfesting av observasjoner er gjort ved hjelp av GPS (Garmin GPSmap 
60CSx). En del plantemateriale (karplanter og alger) er samlet inn til Agderherbariet 
som dokumentasjon, og vil bli offentliggjort via Artskart. 
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3.   Resultater 

3.1 Status 

3.1.1 Naturtyper og artsobservasjoner 

Naturmuseum og botanisk hage har nylig lagd en oversikt over naturtyper i området i 
forbindelse med en forvaltningsplan for Torvesanden som gjengis nedenfor. 
 

 
 
Kart 2   Naturtyper (grønne markeringer) og artsforekomster (brun markering) som er 
registrert i Miljødirektoratets Naturbase pr. 16. oktober 2014. A. Naturtypen 
«Strandeng og strandsump» med verdi «svært viktig», B: naturtypen 
«Brakkvannsdelta» med verdi «svært viktig», C: naturtypen «Ålegrassamfunn» med 
verdi «lokalt viktig», D: artsområde: «vårbeiteområde for sjøorre» verdisatt som 
«viktig», E: «Sommertrekk av elg» verdisatt som «viktig». Det er registrert flere 
mindre områder med lokalt viktige ålegrassamfunn i elvemunningen og utover i 
Torvefjorden. 
 
Det er her verdt å merke seg at området «vårbeite for sjøorre» bør utvides til å gjelde 
en større del av Torvefjorden basert på egne registreringer vinter og vår 2016/17.  
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Kart 4   Områder med arter av nasjonal forvaltningsinteresse knyttet til Torvefjorden, 
Vestre Niglus og Lundeelva med strandområdene utenfor er skravert. Øvrige 
områder er markert som punkter. De mest aktuelle artene er nevnt i tabellen 
nedenfor.  
 

Parallelt med denne undersøkelsen har firmaet Terrateknikk AS foretatt en egen 

vurdering: «Naturfaglig vurdering av sjøområde for Vaglen småbåthavn – Torvefjorden 

- Søgne kommune - vurderinger av potensialet for konsekvenser for marint miljø» 

(Terrateknikk undersøkelse 8 – 2017). Denne naturfaglige vurderingen konkluderer som 

følger: «Virkning av småbåthavn på marint liv vurderes som begrenset da sjøbunn ligger så 

dypt at det ikke er bentosalger/tarearter som skygges ut som følge av bryggeanlegget, og da 

eksposisjon mot sørvest, tilknytning til dypområdene i Torvefjorden så vel som virkning av 

flom i Lundeelva ivaretar behov for vannutskiftning». 



 

 14 

 Forekomster av truete arter 

 
Art Kategori Forvaltnings- 

interesse 
Årstid Forekomst i Torvefjorden 

Sjøorre VU Særlig stor Okt-
mai 

162 observasjoner 2000-2017, 
spesielt i 2016 og 2017 

Svartand NT Stor 
 

Okt-
mar 

106 observasjoner i perioden 
2014-2017 

Bergand VU Særlig stor Nov-
feb 

47 observasjoner, spesielt i 
2016-17 

Havelle NT Stor 
 

Nov-
feb 

76 observasjoner i 2016-17, 
maks antall 9. 

Ærfugl NT Stor 
 

Hele 
året 

Vanlig også med ungekull i 
fjorden, hekkeobservasjon på 
Østre Niglus i 2008. 

Lappfiskand VU Særlig stor Feb-
mar 

5 observasjoner i 2006 og 
2009 

Praktærfugl NA (NT på 
Svalbard) 

Særlig stor Mar- 
okt. 

Svært mange observasjoner, 
trolig av samme fuglen i 
tidsrommet 31.3 – 11.10 2009. 

Dvergdykker VU Særlig stor Sep-
mar 

53 observasjoner, i perioden 
1999-2012. maks antall 5 
individer. 

Horndykker VU Særlig stor Feb Sjelden, 1 observasjon 5. 2 
2000 

Stjertand VU  sep 3 observasjoner 2008 og 2016 

Lomvi CR Særlig stor Okt-
mar 

18 observasjoner 1990-2016, 
en sommerobservasjon 

Alke EN Særlig stor Sep-
mars 

Sjelden, ytre del av fjorden. 8 
registreringer (-2016) 

Teist VU Særlig stor Feb, 
jun 

3 observasjoner 2000 og 2016 

     

Hettemåke VU Særlig stor Hele 
året 

Vanlig spesielt 
næringssøkende på våren 

Fiskemåke NT Stor Vår-
høst 

Vanlig, få hekkende par ved 
båthavna, Østre Niglus 

Svartbak LC Særlig stor Hele 
året 

Hekker på holmene utenfor 
Niglus 

Vannrikse VU Særlig stor Okt-
mai 

21 observasjoner 1988-2016 

Vipe EN Særlig stor Jan-
apr 

6 observasjoner 1996-2013 

Storspove VU Særlig stor Jun-
aug 

2 observasjoner i 2009 og 
2012 

Svarthalespove EN  aug 4 individer, 1 observasjon 

Fiskeørn NT Stor  Apr-
sep 

Fåtallig 22 observasjoner 
2006-2016 

Sivspurv NT Stor Vår-
høst 

Potensiell hekkefugl 
Torvesanden. 
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Tabell 1 Forekomst av sjeldne og truete fuglearter som er registrert i Torvefjorden 
fram til våren (6.6) 2017. Kategoriene: CR: Kritisk truet, EN: Sterkt truet, VU: Sårbar 
NT: Nær truet LC: Livskraftig. 

Viktige områder for sjøfugl i den indre skjærgården i Søgne kommune. 

Det er spesielt fire områder som utmerker seg som rike områder for overvintrende 
sjøfugl i den indre Søgneskjærgården; Kusseviga (inkludert Leirkilen), områdene ved 
utløpet av Søgne-elva, indre og ytre Kilen på Langenes og utløpet av 
Lundeelva/Torvefjorden. Det finnes i tillegg en rekke mindre beskyttede områder: 
Paradisbukta, beskyttede lokaliteter vestover mot grensa mot Mandal. Karakteristisk 
for mange av disse indre beskyttede lokalitetene er hyttebebyggelse og aktiviteter 
knyttet til dette. 
 

3.2 Egne registreringer innenfor planområdet 

På landdelen av reguleringsplanen er det registrert en sjelden og truet art (ask) som 
er vurdert som «sårbar» på rødlista. I tillegg ble det registrert to arter av «særlig stor 
forvaltningsinteresse», norsk asal, et større gammelt tre like sør for Vaglen-brygga, 
og en liten busk av rognasal i strandsonen ved dagens båthavn. 
 
 

 
 
Kart 5   Observasjonspunkter for undersøkelsen 6.6.2017 av planområdet. 
Registrerte arter er publisert gjennom Artsdatabanken i Artsobservasjoner og i 
dokumenterte funn i Agderherbariet ved Naturmuseum og botaniske hage, 
Universitetet i Agder. Registreringene er lagt inn via Artsobservasjoner og er synlige i 
Artskart. 
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Kart 6 Veipunktene fra 21. april 2020 i tilknytning til det nye for forslaget til økt 
parkeringskapasitet. 

3.2.1 Områdebeskrivelse, arter, vegetasjon og naturtyper, 6. juni 2017 

Bildeserien beskriver bedre enn ord området. Vegetasjonstypene er typiske for 
sjønære, beskyttede lokaliteter langs Sørlandskysten med en blanding av eik, furu og 
bjørk med rikere lommer med bl.a. svartor og ask. Artsmangfoldet er stort på grunn 
av variasjon i naturtype fra fjæresone til skog, og en rikere veikantflora. 

   
Bilde 1 og 2   Typisk skogsparti fra reguleringsplanområdet med eik og furu og nakne 
knauser.  
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Bilde 3 og 4   Ei gammel eik, men ikke av stor nok dimensjon til å falle inn under den 
utvalgte naturtypen «hule eiker». Rikere skog med svartor og storbregner vokser 
langs veien. 
 

   
Bilde 5 og 6   Storbregneskog og frodig skog ned mot fjæra.  
 

   
Bilde 7 og 8   Vaglen Brygge og kantskog langs veien med blant annet forekomst av 
den truete arten ask. Området for en utvidelse av småbåthavna grenser inn mot 
svært viktige naturtyper ved utløpet av Lundeelva og Torvesanden. Området er et 
statlig sikret friluftsområde.  

   
Bilde 9 og 10   Ei større ask, like sør for Vaglenbrygga, i en klippekyst med mindre 
felter med havstrandvegetasjon.  
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Bilde 11 og 12   Rikere skog med ask og norsk asal inn mot vei like ved 
Vaglenbrygga.  
 

         
Bilde 13, 14 og 15   Ask ved nedkjørselen til Vaglebrygga. I området hvor det er 
planlagt en utvidelse av båthavna finnes det et smalt belte med grisetang, blæretang 
og sagtang som karakteristiske arter. Svartlistearten japansk drivtang ble observert i 
tangbeltet. 
 

  



 

 19 

3.2.2 Områdebeskrivelse av foreslått parkeringsområde registrert 21. 
april 2020. 

Området består av skog dominert av furu med stort innslag av eik, men også større 
felt med bjørk og osp. Det meste av løvtrærne er småvokst, men det er også et to 
større eiker med vid krone. Dette indikerer et åpnere kulturlandskap i forholdsvis nær 
fortid. Bakkevegetasjonen er dominert av lyngarter (blåbær, tyttebær og røsslyng). 
Mer spesielle arter er et stort innslag av vivendel og kristtorn vokser spredt i området. 
Sentralt i det planlagte parkeringsområdet går en gammel, delvis steinlagt vei som 
fungerer som en tursti. Knyttet til denne ble det registrert en mer spesiell 
karplanteflora, blant annet blåveis. Blåveis indikerer forekomst av kalk. 

 
Kart 7 Interessante registreringer innefor det aktuelle området for utvidet 
parkeringsplass.  A og B større eiketrær. C: eik med bergflette D og E: forekomst av 
blåveis. 
 
 

   
Bilde 1 og 2 Skråningen ned mot båthavna, her er det planlagt en enkel sti/snarvei 
ned til båthavna. Bilde 2 viser skogpartiet rett ovenfor Amfenesveien (mellom D og E 
i kartet) 
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Bilde 3 og 4 Området hvor det er planlagt parkering langs Amfenesveien mellom D 
og A. 
 

   
Bilde 5 og 6 Fra det sørligste punktet går det en gammel steinsatt vei parallelt med 
Amfenesveien. Den ses som en stiplet linje i kart 7. Området er dominert av furu med 
stort innslag av eik. I feltsjiktet er røsslyng, blåbær og tyttebær vanlig. Bilde 6 viser 
den gamle veien som går parallelt med Amfenesveien. 
 

   
Bilde 7 og 8 Kristtorn er forholdsvis vanlig, og det finnes spredte busker i området. 
Det er et stort innslag av løvtrær i området blant annet bjørk og osp og små fuktdrag. 
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Bilde 9 og 10 Fuktig område med torvmoser, graset blåtopp, lyssiv og på litt tørrere 
mark er vivendel et karakteristisk trekk. 
 

      
Bilde 11,12 og 13 Ei større eik (A i kart 7) som står i en skog av småvokst løvtrær 
tyder på at området har vært et åpnere landskap. Treet har en vid krone og er et 
element som det er gunstig å ta vare på i et parkeringsområde. 
 

   
Bilde 14 og 15 Småvokst løvskog med bjørk og osp, men også ørevier og rogn. 
Blåveis (bilde 15, D i kart 7) er en interessant art som indikerer kalk i grunnen. 
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Bilde 16, 17 og 18 Bergflette (eføy C i kart 7) som slynger seg opp i ei eik, og sanikel 
er arter som også indikerer et noe rikere område. Interessant nok er mange av disse 
artene knyttet til den gamle veien.  
 

     
Bilde 19, 20 og 21 Stor eik (diameter i brysthøyde ca. 45 cm – B i kart 7) med vid 
krone, som viser at det har stått i et åpnere landskap. Bilde 21 viser et parti av den 
gamle veien. 
 

   
Bilde 22 og 23 Større forekomst av blåveis i kanten av den gamle veien (E i kart 7) 
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Bilde 24, 25 og 26 Bildene illustrer hvordan den gamle veien, går gjennom terrenget. 

3.2.3 Naturtyper og vegetasjonstyper 

Området er lite og inneholder mange vegetasjonstyper fra strandberg (fattig 
utforming) til ulike vegetasjonstyper i skog, samt en kulturbetinget veikantflora. 
Vegetasjonstypene i skog veksler mellom knausskog (grunnlendeskog) til fragmenter 
av lågurtskog og storbregneskog (Fremstad 1987). Vi vurderer ikke området som 
naturtype av høy verdi (etter DN håndbok 13). Vegetasjonen langs den gamle veien 
som ble undersøkt 21. april 2020 skiller seg ut fra skogen omkring ved et større antall 
av arter blant annet blåveis, sanikel og blåknapp og kan oppfattes som et 
kulturlandsakap.  
 

3.2.3 Arter 

Arter som ble registrert i undersøkelsen er lagt inn i Artsdatabanken. Av særlig 
interesse her er forekomsten av ask som er med på lista over sjeldne og truete arter i 
Norge (rødlista). Det er også registrert arter av forvaltningsinteresse som ikke er 
rødlistet. Det gjelder småsmelle, rognasal og norsk asal. Det ble registrert 87 arter av 
karplanter på det lille området på land 6. juni 2017. Funn av blåveis (kalkindikator) og 
en del arter knyttet mot rikere naturtyper som sanikel, blåknapp, bergflette, 
markjordbær spesielt langs den gamle veien antyder at disse er noe kulturbetinget. 
To eldre eiker med vid krone i felt med mye småtrær (oppslag) antyder det samme. 
 
Det ble bare registrert vanlige arter av marine alger i et smalt belte langs land. 
 
Rødlistearter 
Det ble registrert en rødlisteart på landdelen av reguleringsplanen, ask (VU, sårbar) 
med flere forekomster. I tilknytning til båthavna hekker det flere par med fiskemåke 
(VU, sårbar), og det ble registrert en del ærfugl i tilknytning til båthavna. 
 
Svartelistearter 
Svartelistearter er ikke tema for denne utredningen, men ved all utbygging bør det 
tas hensyn for å hindre videre spredning av svartelistearter. 
  

5 Litteratur 
 
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279. 
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Lenker til databaser 
Miljødirektoratets Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase: http://www.artsdatabanken.no/ 
 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://www.artsdatabanken.no/
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Vedlegg 1 Sjeldne og truete arter knyttet til Torvesanden jf.  
skjøtselsplan for spiss-siv på Torvesanden 
 
Insekter 
Det er registrert 127 arter av sommerfugler som i stor grad er knyttet til strandengplanter og 
arter i svartorstrandskogen. Det er registrert en ny art for Norge, Monochroa conspersella, 
som trolig blir rødlistet som kritisk truet (CR). Tre sterkt truete arter, seks sårbare arter og to 
nær truete arter av sommerfugl er registrert i 2014 av Kai Berggren. 
 
Sterkt truete arter (EN): Coleophora adjunctella på saltsiv, Coleophora hydrolapathella på 
Rumex hydrolapathum, Scrobipalpa stange på Triglochin matutinum. 
 
Sårbare arter (VU): Coleophora taeniipennella og Coleophora tamesis på siv (Juncus), 
Elachista scampi) på havsivaks (Sirups maritimus), saltsiv (Juncus gerardii) og flatsiv (J. 
compressus), Elachista consortella (dunkjevleglansmøll) på dunkjevle (Typa), 
Gynnidomorpha vegtilsyna (fjærepraktvikler) på Triglochin maritima. Clepsis spectrana på 
fredløs (Lysimachia), Iris og selje (Salix mm). Bactra robustana på (Bolboschoenus).  
 
Nær truete arter (NT): Crambus uliginosellus (sumpnebbmott) på gress-arter, Eudonia 
pallida (blek mosemott) på moser. 
 
Sjeldne og truete karplanter 
Spiss-siv, kritisk truet (CR), har her sin eneste viltvoksende forekomst i Norge. Lokaliteten 
har vært holdt under oppsyn av Jostein Andreassen helt siden 1967. Han har så godt som 
årlig ryddet takrør rundt selve vokseplassen. 
 
Strandrødtopp, nær truet (NT) er registrert i området helt tilbake til 1956. 
 
Ask, sårbar (VU), finnes som noen småtrær i svartorskogen. 
 

Vedlegg 2 Naturmangfoldlovens §§8-12 
 
§ 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. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

§ 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. 
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§ 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. 

 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter. 

 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater. 

 


