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Merknader til søknad fra Bane NOR om mudring og utfylling i Vorma og
Minnevika, Eidsvoll
Vi viser til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt på høring søknad fra Bane NOR om
tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i samband med bygging av dobbeltspor
og ny jernbanebru. Vi takker samtidig Fylkesmannen for at vi har fått to dagers utsettelse av
høringsfristen.
Planen er å fylle ut sprengstein langs vestsiden av Vorma mellom Eidsvoll stasjon og Bunes
for bygging av dobbeltspor, og mudring og utfylling i Minnevika som del av bygging av ny
jernbanebru.
Lite naturvennlig
Vi vil innledningsvis beklage sterkt at man i 2017 velger en så lite framsynt og naturvennlig løsning
for nytt togspor som utfylling i kantsona til ei elv over en lengre strekning. Som det påpekes i Bane
NORs egen miljøoppfølgingsplan er utfylling i mudderbanker og gruntvannsområder langs Vormas
vestside et spesielt negativt inngrep. Disse områdene er av stor verdi for fuglelivet.
IBA-status
Inngrepet skjer i et område der fuglelivet har et spesielt vern, og området er også ett av 52 områder
i fastlands-Norge som er definert som et «Important Bird Area» (IBA). Identifiseringen av slike
områder skjer etter internasjonale kriterier, og det at området har fått slik status medfører også at
det er internasjonalt anerkjent som et viktig og verneverdig område for fugl. Den viktigste faktoren
som begrunner Vormas IBA-status er overvintringen av vannfugl, i særdeleshet at en betydelig
andel av vår sangsvanebestand overvintrer her. Det er derfor svært uheldig at man har valgt å utvide
traseen på en måte som gjør at de mest sårbare områdene blir berørt.
IBA-referanse: Heggøy, O., Øien, I. J. & Aarvak, T. 2014. Important Bird and Biodiversity Areas
(IBAer) i Norge. NOF-rapport 5-2015. 179 s.
Overvåking
Anleggsperioden er anslått å vare i fem år, noe som vil medføre langvarig forstyrrelse av fuglelivet
langs elva. Området er tidligere godt kartlagt med tanke på biologisk mangfold, men NOF OA
mener det er helt essensielt å overvåke fuglelivet gjennom hele anleggsperioden. Da kan man fange

opp eventuelle negative trender, og raskt iverksette tiltak som kan hindre en uheldig utvikling,
det vil si nedgang i bestandene. Det er tidligere gjennomført tellinger av vannfugl gjennom høst,
vinter og vår som kan brukes som referanse. NOF OA kan stille vår kunnskap og kompetanse til
disposisjon i et slikt overvåkingsopplegg.
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