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Tillatelse til restaurering av våtmarksområder i Storøykilen naturreservat i
Bærum kommune.
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Statsforvalteren tillatelse til restaurering av
våtmarksområder innenfor Storøykilen naturreservat. Tillatelsen omfatter fjerning av fyllmasser,
etablering av vannspeil, heving av vannstanden samt nødvendig fjerning av trær og annen
vegetasjon. Det er stilt vilkår til tillatelsen.
Bakgrunn for saken
Vi viser til utarbeidet tiltaksplan, miljøtekniske grunnundersøkelser samt flere befaringer vedrørende
restaurering av deler av våtmarken innenfor Storøykilen naturreservat i Bærum kommune. Norsk
Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag (NOF AB) har tatt initiativ til restaureringsprosjektet,
utarbeidet en egen tiltaksplan og finansiert miljøtekniske grunnundersøkelser. NOF AB har også
samlet inn midler som gjør det mulig å gjennomføre store deler av tiltakene som beskrives i
tiltaksplanen. Tiltakene omfatter i korte trekk følgende:





Utvide våtmarken ved å fjerne tidligere tilførte fyllmasser fra den tiden det var flyplassdrift i
området.
Etablere åpne vannspeil.
Heving av vannstand og etablering av et overløp i forbindelse med gangveien gjennom
reservatet.
Fjerning av trær og annen vegetasjon som bidrar til uttørking og videre gjengroing av
våtmarken.

Lovgrunnlag
Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for Storøykilen naturreservat. Vi forvalter verneområdet
etter en egen forskrift med bestemmelser som sier noe om formålet med vernet, og hvilke tiltak og
aktiviteter som er tillatt, forbudt eller som krever tillatelse.
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Forskrift om vern av Storøykilen naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 02.10.1992.
Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv
som naturlig er knyttet til området.
I henhold til verneforskriftenes bestemmelser er vegetasjon i vann og på land vernet mot enhver
form for skade og ødeleggelse, jf. § 4 nr. 1. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er
fredet mot skade og ødeleggelse, jf. § 4 nr. 2. Tiltak som uttak og lagring av masser, oppfylling og
planering er forbudt, jf. § 4 nr. 3. Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, jf. § 4 nr. 4.
Verneforskriften åpner ikke for at vi kan gi tillatelse til tiltaket. Statsforvalteren kan, i slike tilfeller,
vurdere søknaden etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven (nml) § 48.
Vi kan gi dispensasjon dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet og ikke vil påvirke
verneverdiene nevneverdig. Dispensasjonsmuligheten i nml. § 48 skal være en sikkerhetsventil, som
skal fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller. Hjemmelen skal ikke brukes til å utvide
rammen for vernevedtaket ved at det rutinemessig gis dispensasjon til tiltak/aktiviteter som i
utgangspunktet er forbudt. At vilkårene er oppfylt gir ikke krav på tillatelse. Det er opp til
Statsforvalteren å vurdere om søknaden gir grunn til å gi dispensasjon fra verneforskriften i dette
tilfelle.
Det følger av nml. § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved
behandling av søknaden. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I
tillegg skal prinsippene om føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved
miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder vurderes.
Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren har god kjennskap til Storøykilen naturreservat og utarbeidet tiltaksplan.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som godt, jf. nml. § 8. Vi er i stor grad enige i vurderingene i
tiltaksplanen og mener at restaurering av våtmarken vil kunne øke naturkvalitetene i reservatet. Den
samlede belastingen, jf. nml. § 10, innenfor Storøykilen naturreservat vurderes som betydelig.
Spredning av fremmede arter og menneskelig aktivitet anses som de største påvirkningsfaktorene,
og er begge i stor grad resultater av omfattende utbygging og byutvikling på Fornebu. Arbeidene
med å restaurere våtmarken vil på kort sikt kunne bidra til økt samlet belasting i form av økt aktivitet
innenfor verneområdet. Siden tiltaket skal gjennomføres vinterstid vil ikke tiltaket ha direkte
innvirkning på hekkende fugler eller fugler på trekk. Økt samlet belastingen på fuglelivet anses
derfor som begrenset. På lengre sikt vurderes tiltaket å kunne redusere den samlede belastningen
gjennom å øke egnet areal for våtmarksfugl. Økt areal for skjul og næringssøk vil gi fuglene mulighet
til å oppsøke andre områder i reservatet dersom de skulle bli skremt bort fra et annet. Under
arbeidene må det allikevel tas hensyn til overvintrende fugl. Tiltaket må altså ikke gjennomføres på
en slik måte at overvintrende fugl ikke har tilgang på egnede nærings- og oppholdsområder. Under
gravearbeidene må det tas hensyn til faren for spredning av fremmede arter, både innad i reservatet
og utenfor. I den grad det er praktisk gjennomførbart skal det også tas hensyn til forekomster av
rødlistede arter, eksempelvis dronningstarr. Statsforvalteren vil bidra i vurderinger av dette før og
underveis i gravearbeidene. Bortkjøring av masser og annen nødvendig kjøring med tunge kjøretøy
skal foregå på en slik måte at faren for betydelige kjøreskader minimeres. Eventuelle kostnader for
å forhindre skader på naturmangfoldet skal dekkes av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Med bakgrunn i
ovennevnte vurderinger anses prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som
oppfylt, jf. nml. § 12. Statsforvalteren legger til grunn at det foreligger nødvendig kunnskap om
naturverdiene og virkningene av tiltaket. Føre-var-prinsippet, jf. nml. § 9, tillegges derfor liten vekt i
denne saken.
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Det planlagte overløpet må suppleres med en bro som sikrer at folk fortsatt kan benytte gangveien
gjennom reservatet. Stengingen av underløpet skal utføres på en slik måte at det fortsatt kan åpnes
dersom det oppstår behov for dette, eksempelvis ved fremtidig skjøtsel av våtmarka. Vi forutsetter
at arbeidet gjennomføres med utstyr som sikrer effektiv og hensiktsmessig gjennomføring, samt at
massehåndtering skjer i henhold til gjeldene lovverk. Videre forutsettes det at tiltaket gjennomføres i
tett dialog med Statsforvalteren.
Etter vår vurdering er tiltaket ikke i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene i
nevneverdig negativ retning. Vilkårene for å gi dispensasjon med hjemmel i nml. § 48 er dermed
oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen kun gjelder heving av vannstanden, etablering av
vannspeil og fjerning av fyllmasser, samt nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon. Det gis
altså ikke tillatelse til andre tiltak beskrevet i tiltaksplanen, eksempelvis å benytte utgravde masser til
å etablere en støyvoll i reservatet.
Vedtak
Statsforvalteren gir tillatelse til restaurering av våtmarksområder i Storøykilen naturreservat.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
- Tiltaket skal gjennomføres utenom trekk- og hekketid.
- Etablering av overløp i tilknytning til gangveien skal ikke hindre besøkende å passere.
- Stengingen av underløpet skal utføres på en slik måte at det fortsatt kan åpnes dersom det
oppstår behov for dette.
- Tiltaket skal gjennomføres i tråd med vedlagt kart.
- Tiltaket skal gjennomføres i tett dialog med Statsforvalteren.
- Tillatelsen er gjeldene frem til 15.04.2024.
- Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi.
Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme inn igjen i
saken i den forbindelse.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som
påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan
ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Med hilsen
Karsten Butenschøn
Seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Truls Aas
rådgiver
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Vedlegg

Figur 1: Steder der det gis tillatelse til etablering av vannspeil er omtrentlig tegnet inn (blå polygoner). Endelig
utforming må bestemmes i felt.

