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Høringsuttalelse til Kommunedelplan for Vatnebrynvatnet 2007 – 2020.
Prosjekt Fiskeørn i Buskerud 2007 – 2011 er et samarbeidsprosjekt mellom
Naturvernforbundet i Buskerud og Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud. Prosjektet har
som formål å skaffe kunnskap om tidligere og nåværende bestandstall og utbredelse av
fiskeørn i Buskerud, og sette fokus på levevilkår og forvaltningstiltak.
Innspill til kommunedelplan for Vatnebrynvatnet
Prosjektet viser til tilsendte plan, som også er lagt ut til høring på kommunens
nettsider. Vi ber om at følgende innspill, sett fra et artsvern- og biotopvernsynspunkt blir
vektlagt i framtidig arbeid.
Etter det vi kan se innebærer planforslaget 35 nye tomter i nye hyttefelt + utfylling med inntil
7 nye tomter i LNF områder. Dette innebærer en økning i antall hytter innenfor planområdet
på ca 50 %. Planforslaget er et eksempel på en klassisk bit for bit utbygging, uten langsiktige
vurderinger av konsekvensene av en slik politikk.
I planprogrammet, pkt 2.3, er det påpekt at Vatnebrynvatnet med tilliggende våtmarksområder
gir grunnlag for et rikt fugleliv. Og det påpekes at så vel storlom som fiskeørn hekker
innenfor planområdet. Storlom er klassifisert som sårbar (V) i den nye rødlista, mens fiskeørn
er klassifisert som nær truet (NT). Buskerud har en betydelig andel av den norske
populasjonen av fiskeørn, og har følgelig et særlig ansvar for arten. For begge arter er støy og
ferdsel (forstyrrelser i hekketida) oppgitt som påvirkningsfaktorer. Hekkeplass for storlom er
funnet på den største øya i Vatnebrynvatnet, mens fiskeørn hekker i lia sør for LNF område
SF2 (nøyaktig beliggenhet av denne forutsettes kjent av kommunen).
Ut fra det vi kan se av plankart og planbestemmelsene som er lagt ut, åpnes det for bygging av
to hytter i område SF2. Dersom disse hyttene bygges på oppsiden av veien, altså øverst i feltet
/lengst vekk fra vannet, vil disse komme veldig nært fiskeørnlokaliteten. Her kan det i verste
fall være snakk om bare 100 meter eller mindre. På bakgrunn av dette mener vi at man bør
avstå fra bygging i SF2. Det skal også bemerkes at det er forholdsvis åpent landskap/fri sikt
fra oversiden av SF2 (ref. plankartet) og opp mot reiret, som resultat av hogstflate fra
tidligere.
Det er observert at storlom har forlatt reiret når det har vært båttrafikk i reirområdet. Etter vår
oppfatning vil økt ferdsel, spesielt båttrafikk, som følge av økt fritidsbebyggelse være til
skade for begge disse artene.
Det framgår ikke av dokumentene som er lagt ut, hvilke undersøkelser som er gjort av
fuglefaunen i området. Konsekvensutredningen i kapittel 5 i planbeskrivelsen synes
mangelfull. Siden det dreier seg om et område med potensielt rikt fugleliv, og med

dokumentert forekomst av truete arter, må det stilles krav om kartlegging av fuglefaunaen.
Videre må det gjøres en faglig kompetent vurdering av konsekvensene planforslaget har for
berørte arter.
Fiskeørnas status i Flesberg
I foreløpig upublisert materiale ”Status Fiskeørnprosjektet i Buskerud august 2007”, som
summerer opp kunnskapen om arten i fylket etter feltsesongen 2007, er det kun kjent én
hekking av arten i Flesberg kommune i 2007. Dette er lokaliteten ved Vatnebrynvatnet.
Paret som hekket her fikk 2 unger på vingene.
Reiret var én av kun 24 kjente lokaliteter i bruk i Buskerud i 2007. Dette viser viktigheten av
hver enkelt lokalitet. Kommunen må også ta inn over seg Regjeringens ambisjon om ”å stanse
tap av biologisk mangfold innen 2010”.
Prosjekt Fiskeørn i Buskerud er takknemlig for å få tilgang til tidligere og nåværende kjent
informasjon om arten i kommunen, for å best mulig kunne danne seg et bilde av utviklingen i
hekkebestanden. Informasjon blir behandlet konfidensielt og kan sendes Steinar Stueflotten
(NOF Buskerud) som har ansvaret for innsamling og bearbeiding av data.
E-post: steinarstue@c2i.net
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