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Planlegging og bygging av kampflybase 
 

 

 

NATURMILJØ 

15.06.14 Ørland 

Forstyrrelse og støy i anleggsfasen vil være av lokal karakter innenfor og ved kampflybasen, og 
vil ikke påvirke Ramsar-områdene, men utbyggingen vil ha negative konsekvenser for enkelte 
naturtypelokaliteter.  
 
I 1983 ble fire våtmarksområder på Ørlandet fredet ved kongelig resolusjon. Dette var Grandefjæra 
naturreservat (NR), Hovsfjæra fuglefredningsområde (FFO), Innstrandfjæra FFO og Kråkvågsvaet 
FFO. I 1985 ble disse områdene nominert som Ramsar-området Ørlandet våtmarksystem. Ramsar-
område er et område som har internasjonal betydning som våtmarksområde. Ørland våtmarksystem er 
alle verneområdene samlet sett, inklusive Grandefjæra naturreservat.  
 
Konsekvensgraden for naturtypelokaliteten Dalatjørn (rett nord for basen) blir store negative 
konsekvenser da lokaliteten blir totalt nedbygd, mens konsekvensgrad for Jarlheim blir middels negativ 
konsekvens da lokaliteten blir delvis nedbygd. For naturforholdene for øvrig på kampflybasen er 
konsekvensene vurdert som liten negativ. 
 

INNGREP I ANLEGGSFASEN 
Konsekvensene av tiltaket innenfor basen er større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Dette skyldes at 
arealbeslaget er større i anleggsfasen enn i driftsfasen ved blant annet behov for anleggsveger og 
riggområder. Inngrepene som blir utført i anleggsfasen på natur er vanskelig å tilbakeføre uten 
omfattende tiltak da artssammensetningen vil bli en annen enn den opprinnelige artssammensetningen, 
og ofte med tilførsel av for eksempel fremmede arter. Derfor er det viktig i størst mulig grad å unngå 
inngrep på verdifulle naturtypelokaliteter.  
 
Terrenginngrep/kjøreskader/drenering og forstyrrelse på grunn av anleggstrafikken er også negative 
faktorer som slår sterkere inn i anleggsfasen enn i driftsfasen. Spesielt drenering kan påvirke viktige 
naturmiljø negativt. 
 

AVBØTENDE TILTAK  
Forsvarsbygg anbefaler følgende avbøtende tiltak: 

 Optimalisert flymønster 

 Fordrøyningsanlegg for å redusere utslipp av næringsstoffer til vassdragene til Grandefjæra 

 Merke utsatte naturtypelokaliteter med sperrebånd i anleggsfasen 

 Tiltak for å hindre spredning av uønskede arter 
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PLANTILTAK  
Øvrige naturtypelokaliteter som ikke berøres av arealbeslag blir ikke sikret  som hensynsområder 

naturmiljø i reguleringsplanen med tilhørende reguleringsplanbestemmelser, men sikres en god 

forvaltning gjennom miljøoppfølgingsplan (MOP). 

 


