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Klage for brudd på Lov om vassdrag og grunnvann §11, Lov
om forvaltning av naturens mangfold §§ 4 og 6, Plan- og
bygningsloven §1 og §1-8, av ulovlig kantsonehogst i
grøntområde, Bukta, Herstrøm næringspark, 3058
Solbergmoen.
Sammendrag:
Tidligere Nedre Eiker kommune vedtok i 2018 reguleringsplan og
detaljregulering for Herstrøm Næringspark (Figur 1). På området er det nå
blant annet bygd butikk (Coop Extra) og et næringsbygg som Arctic Truck leier
av Holtefjell AS.
Før reguleringsplanen ble vedtatt leverte Norsk Ornitologisk Forening avd.
Buskerud (NOF) innspill til høringssaken og uttrykte sin bekymring for
grøntområdene og ba om at disse ble ivaretatt (vedlegg 1). Tilbakemelding fra
utbygger var at dette ble ivaretatt (vedlegg 2). MDG i Nedre Eiker ønsket også
klarhet i at områdene ble bevart i henhold til lover og regler, noe som ble
protokollført under behandling i Teknisk utvalg, Nedre Eiker kommune.
Undertegnede A. Sørensen var dengang leder i NOF avd. Buskerud og
kommunepolitiker for MDG Nedre Eiker.
I de to siste årene er det observert at opprettholdelsen av kantsoner ikke blir
overholdt i henhold til lovverket og at området blir skjøttet som en park/plen.
De få trærne som står igjen er nærmest ikke levedyktige (ved flom, vind,
erosjon etc.). Bygget Arctic Truck ønskes synlig fra veien (reklameverdi) uten
forståelsen av å opprettholde et inntakt økosystem og respekt for
naturmangfoldloven, vassdragsloven og plan- og bygningsloven.
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NOF avd. Buskerud ber om at Statsforvalteren i Viken sørger for at Viken
fylkeskommune og Drammen kommune (som grunneiere) om å
revegetere området for å opprettholde et intakt økosystem langs
vassdrag i henhold til regelverket og intensjonen i naturmangfoldloven,
vassdragsloven og plan- og bygningsloven.

Figur 1. Oversiktsbilde over planområdet med grøntområde rundt Bukta og
Herstrømøya nederst til høyre. Kun GV_4 er berørt på dette bildet, hvor vi ser
at det er gravd ut sør for planområdet. Foto: internett.
Bakgrunn for klage
NOFs høringssvar til reguleringsplanen var: " NOF avd. Buskerud forventer at
det tas hensyn til sone ned mot våtmarksområdet, dvs. GV_4. Det er viktig at man
beholder en kantsone med vegetasjon som er inntakt ned mot bukta, jmf. Lov om
vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §11. Kantsonevegetasjon er viktig
for naturmangfold og som naturlig sikring mot ras. Det har tidligere vært utfylt
ulovlig her av tidligere leietaker på området og NOF avd. Buskerud anser det som
viktig å sikre at dette ikke skjer igjen og at man sørger for stor nok avstand fra
bygg og industriområde til våtmarksområdet." (Figur 2).
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Området GV_4 i reguleringsplanen viser en
grøntsone som heller ned mot vannspeilet.
Dette området er tidligere ulovlig utfylt av
Eiker Trafikkskole som var leietaker av
området før utbygging, og har tidligere blitt
brukt som deponi for løsmasser og
hensettingsplass. Saken ble meldt til
tidligere Fylkesmannen i Buskerud, men nå
er området opparbeidet og skjøttes som
plen. NOF avd. Buskerud har tidligere
påpekt for Nedre Eiker kommune at
området bør revegeteres med naturlige Figur 2. Grøntområde i reguleringsplanen,
vekster og busker.
GV_4 etter planering og fjerning av
Området etter GV_4 og ned mot vannspeilet vegetasjon. Foto: Anne Sørensen, 2021.
og området rundt (eies av Viken
fylkeskommune) er nå vegetasjonen fjernet
og området her blir også skjøttet som en
park/plen (Figur 3). Hvem som gjør dette er
ukjent. Vegetasjonsbeltet som nå gjenstår i kantsonen av våtmarksområdet er
på ingen måte levedyktig for dyr eller gjenstående trær. Det er noen få enkelttrær som står igjen mot vannet som er meningsløst, de vil ikke klare seg i en
vinterstorm eller i en flom. Alt av naturlig kratt og busker er fjernet, noe som
også gir mindre filtrering ved avrenning og øker erosjonsfaren.

Figur 3. Område rundt Bukta etter fjerning av all vegetasjon, unntatt noen få
enkelte trær/busker. Til venstre i bildet er utløpet av et mulig overvannsrør.
Foto: Anne Sørensen, 2021.
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Asplan Viak foretok konsekvensutredning for utbygger (vedlegg 3) og sier selv
i sin miljøutredning at "naturverdiene i Bukta ikke må påvirkes i negativ grad"
(pkt.5.1). Naturtypelokaliteten Hærstrøm er kategorisert som Naturtype B
(viktig) og de har registrert mandelpil (nær truet art) i den skjøre sonen
mellom vann og vegetasjon (Figur 6 i miljørapporten). I pnkt. 5.2 sier de at
ingen fysiske inngrep må gjøres for at ikke verdiene i naturtypelokaliteten skal
bli negativ påvirket. Denne sonen er nå fjernet.
Fylkesmannen i Buskerud påpeker følgende: " Forslag til planprogram påpeker
at planområdet er omkranset av natur- og jordbruksarealer av regional og
nasjonal interesse. Øst for planområdet er det et landbruksareal. Sør for
planområdet ligger Herstrømbukta og i Naturbasen til Direktoratet for
naturforvaltning er området registrert som viktig naturtype med verdi B.
Området utgjør naturtypen kroksjø,
flomdammer og meandrerende elveparti. Området er vegetasjonsrikt med flere
rødlistede arter, blant annet elvemusling jf. Norsk Rødliste for arter fra 2010."
Videre sier fylkesmannen " Vi ber også om at grønnstrukturen langs
Herstrømbukta bevares for å sikre de regionale og nasjonale verdiene i
området." (vedlegg 4).
NOF er også bekymret for at fugler som lever i tilknytning til våtmarksområdet
blir negativt berørt. Det er et rikt fugleliv på Herstrømøya og på jordet på
andre siden av Bukta finnes hekkende sanglerker (rødlisteart), og man vet
heller ikke om de kan bli berørt. I dammen på andre siden er det salamandere,
og vannet er gyteområde for karpefisker (kilde: Drammen sportsfiskere). Hele
området må sees på i sin helhet for å bevare naturmangfoldet iht. Lov om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 4 og 6: "Målet er
at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som
kjennetegner den enkelte naturtype..." og for at artene skal ivaretas må også de
naturlige utbredelsesområdene bli ivaretatt.
Her har man ikke tatt hensyn til mandelpil (nær truet) i den sårbare sonen
mellom GV_4 og vannspeilet og man bør unngå videre vegetasjonsrydding i
grøntområdet GV-4 og grøntområdet ned mot vei.
Plan- og bygningsloven §1 sier: " Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner." Videre §1-8 "I 100metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til naturog kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser."
I området er det hugget ned vegetasjon langt utover 100-meters beltet og det
er ikke tatt hensyn til naturmijøet i influensområdet. Fylkesmannen i
Buskerud har også påpekt at hensynet til dette skal vektlegges i videre
planarbeid (vedlegg 3). NOF avd. Buskerud er også bekymret over den stadige
økende bit-for-bit nedbyggingen som i dette tilfellet. Det startet med å renske
GV_4 og nå området rundt Bukta. Kantsoner har også en viktig oppgave når det
gjelder kanterosjon og flomdemping. Dette er særdeles viktig i et område som
er spesielt utsatt for flom (2).
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"Kantvegetasjonen kan bestå av mange forskjellige urter, gras, busker og trær
med ulike krav til fuktighet. Dette fører til at kantvegetasjonen ofte er tett, og
med flere sjikt. Denne variasjonen gir gode leveområder/habitater for dyr og
planter. Langs vassdrag kan tettheten av fuglereir i kantvegetasjonen være like
stor som i tropisk regnskog. Mange insekter har livsstadier både i vann og på
land. Disse artene trenger en slik rik kantvegetasjon langs vassdraget for å finne
skjul og føde. I tillegg er disse organismene viktig næring for fugl og fisk. I
tettsteder og områder med mye jordbruk er eksisterende skogsområder små og
fragmenterte. Her tilbyr intakt kantvegetasjon langs elvestrenger viktige
levesteder og vandringskorridorer for pattedyr som rådyr, rev og grevling. En
stor del av de kartlagte viktige naturtypene i bebygde områder finnes nettopp
langs vassdragene." (1) (Figur 4).

Figur 4. Oversiktsbilde fra vest før vegetasjon ble fjernet. Foto: Google Earth,
2019.
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Kilder:
1. Kantvegetasjon langs vassdrag, NVE nr. 2/2019. I.Staubo, K.Carm, B.Å.
Høegh, J.H. LA-Lund, S.Å.Solheim.
2.Flomsonekart, Delprosjekt Drammenselva, NVE nr. 3/2017, D.K. Ejigu,
T.B.Pedersen, C.M. Roald.
Vedlegg:
1. Innspill til reguleringsplan fra NOF avd. Buskerud
2. Svar på innspill fra utbygger
3. Miljørapport Asplan Viak
4. Fylkesmannen i Buskerud
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