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Merknader til detaljregulering for Tangen pukkverk
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at ovennevnte reguleringt er lagt ut på offentlig høring. Vi takker samtidig for at vi har fått to dagers forlengelse av
høringsfristen.
Planen går ut på å utvide området for uttak av steinmasser ved eksisterende Tangen pukkverk.
Planområdet ligger nær Tangenvika i Hurdalssjøen, et mudderområde som er en del av lokaliteten
Hurdalssjøen sørvest. Dette er et svært viktig raste- og beiteområde for våtmarksfugl på trekk.
Vi er bekymret for at en utvidelse av pukkverket vil gi avrenning som påvirker mudderområdene i Tangenvika. Derfor krever vi at det i forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen
og tillatelse til å utvide pukkverket blir stilt et absolutt krav om nullutslipp fra steinbruddet.
Tilslamming og nitrogenutslipp vil opplagt være skadelig for mudderområdene. Det må derfor, slik
det påpekes i rapporten om biologisk mangfold (Sweco 2014), stilles krav om at det utarbeides et
overvåkningsprogram og at det bygges prøvetakingskummer.
Elva som har dannet deltaet sør for Tangenvika ligger sannsynligvis så langt sør for planområdet at
det ikke er noen risiko for avrenning dit. Men rett sør for planområdet påpeker Sweco-rapporten at
det er et lite fuktdrag. Dette kan representere en potensiell fare for avrenning til Tangenvika og må
overvåkes.
Vi merker oss en klar svakhet i biomangfoldrapporten til Sweco, som for øvrig baserer seg på én
dag i felt (09.07.2014). Dette er altfor kort tid til å kunne avdekke artsmangfold og naturtyper. Det
understrekes da også i rapporten at det ikke er utført inventeringer av pattedyr og fugl. Skulle
en slik registrering gitt resultater, måtte den vært utført tidligere på året, primært i mai–juni.
Kartlegging av disse artsgruppene burde absolutt vært gjennomført, og at det ikke er gjort er
kritikkverdig.
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