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Emne: SV: Diverse spørsmål vedrørende naturforekomster og utbygging av 

Eidanger sandtak

Hei igjen! 

 

En rask vurdering av notatet om naturmangfold, samt spørsmålene du stiller: 

 

• Bakkekløverforekomsten: vi undersøker med Miljødirektoratet hvordan denne forekomsten skal håndteres 

– som rødlisteart eller som en forvillet forekomst (ikke nødvendigvis svartelistet, men spørsmålet er om 

nasjonal politikk for truede arter gjør seg gjeldende for akkurat denne forekomsten). Status er at vi venter 

på tilbakemelding fra direktoratet.   

• Ullurt: arter i kategorien «nær truet» omfattes ikke av nasjonal politikk.  

• Dersom forekomsten av bakkekløver skal håndteres som en truet art, bør det gjøres nærmere utredninger 

av hvordan disse påvirkes eller kan ivaretas gjennom planforslaget.  

• Det ville vært en fordel om utredningen av naturmangfold også tok for seg de to planteartene bakkekløver 

og ullurt. Plandokumentene bør uansett omtale disse, for å få med helheten.  

• Notatet fra AsplanViak gir etter vårt syn en god beskrivelse av nå-situasjonen, mulig påvirkning og 

avbøtende tiltak generelt. Samtidig oppfatter vi den som lite konkret ift anbefalinger for arealbruk, dvs på 

areal som anbefales videreført som «sand-habitat», og hvordan dette skal tilpasses eventuell annen 

arealbruk på de samme arealene. Figur 5 i notatet viser to grønne areal markert med hhv «grønt-

/rekreasjonsområde» og «utvidelse gravlund». Det er ikke omtalt i notatet om den oppgitte arealbruken er 

tenkt kombinert med ivaretakelse av de spesielle naturkvalitetene knytta til sand-habitat. Gravlund kan ikke 

(eller bare i svært liten grad) kombineres med annen arealbruk (slik som ivaretakelse av insekthabitat), mens 

«grønt-/rekreasjonsområde» etter vår oppfatning kanskje kan kombineres med ivaretakelse av sand-habitat. 

Vi mener at notatet må suppleres med konkrete anbefalinger for å kunne brukes direkte til utforming av et 

planforslag med arealbruksformål og bestemmelser som bidrar til langsiktig ivaretakelse av habitat for trua, 

sand-tilknyttede arter.    
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I forbindelse med regulering av boligfelt i Eidanger sandtak/stasjonsområde har vi behov for å lufte noen spørsmål 

før vi sender planen ut på høring: 

 

• Det finnes flere forekomster av bakkekløver(VU-sårbar)  og ullurt(NT-nær truet) innenfor 

planavgrensningen(ved stasjonsområdet). Hvordan ser Fylkesmannen at vi eventuelt kan ivareta disse 

forekomstene? Hvem er eventuelt pliktig til å skjøtte en slik forekomst? Utbygger legger opp til at 

kommunen skal stå for dette, noe kommunen er meget betenkt på. 

• Utbygger refererer til Artsdatabanken og hevder at bakkekløverforekomsten på Eidanger er en svartelisteart 

og ikke en rødlisteart. Hva er status? Arten har jo vært skjøttet av Botanisk forening som en rødlisteart! 

• Hva tenker Fylkesmannen om en Utredning om naturmangfold som ikke omtaler forekomster av 

bakkekløver(VU-sårbar)  og ullurt(NT-nær truet) innenfor planavgrensningen(ved stasjonsområdet)?  Er en 

slik utredning kvalitetsmessig bra nok etter Fylkesmannens syn? 

• Utredning om naturmangfold beskriver at det finnes forekomster av svartelisteartene kanadagullris og 

hagelupin. Bør kommunen kreve en kartlegging av fremmede arter og kartfesting av 

forekomster(Naturmangfoldloven §8)? Bør det kreves en plan for håndtering av infiserte løsmasser? 

 

 

Med vennlig hilsen 

Kjell-Henrik Semb  
Miljørådgiver 
Porsgrunn kommune 

Tlf. 35547874/98424404 
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�      Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten! 

 


