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Geving, Arne Christian <fmveacg@fylkesmannen.no>
torsdag 20. april 2017 14.41
Solli Jan Robert
Rune Nordeide; Kristian Ingdal (kristiani@vfk.no)
SV: Bru over Vesleelv

Hei
Beklager treg respons.
Aulivassdraget er et artsrikt vassdrag som også har gode bestander av anadrom laksefisk (sjøørret og laks). Vassdraget har oi tillegg forekomster av truede og sårbare arter som ål, elvemusling etc. Vesleelva (hvor tiltaket ønskes utført)
har utforming som en ravinebekk og er registrert som et «viktig bekkedrag», med verdi som «svært viktig», i forvaltningens naturdatabase (Naturbase). Området hvor tiltaket ønskes gjennomført er ikke registrert med andre spesielt
hensynskrevende naturverdier i Naturbase og Artskart.
Bru (gs-vei) over Vesleelv, øst for og parallelt med Bispeveien (rv 35) vil være å anse som et lite inngrep i selve vassdraget ettersom det ikke vil være behov for å grave i selve elvebunnen. Noe kantvegetasjon må fjernes, men dette er
svært begrenset. Vesleelv er en sidegren til Storelva, og går over i to av de viktigste bekkestrengene for produksjon av sjøørret i dette vassdraget. Det er derfor svært viktig at tiltaket ikke påvirker fiskens mulighet til å vandre fritt forbi
ny bru for g/s-vei. Anleggstidspunktet vil ha betydning for å unngå økt partikkeltilførsel i vassdraget og for når fisken vandrer. Det bør unngås å grave i bekkekantene under perioder med mye nedbør og høy vannstand, og utenom gyteog vandringstidspunkt for fisk.
Det må også utøves en aktsomhet under anleggsfasen for å unngå å spre fremmede arter og/eller sykdom til vassdraget (eks, ikke tilføre masser som kan inneholde frø eller annet plantemateriale fra fremmede plantearter, ikke bruke
redskap rett fra et vassdrag til neste for å unngå smitte av lakseparasitten gyrodactylus salaris etc.).
Tiltaket er i utgangspunktet søknadspliktig etter Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (2004-11-15), jfr. Forskrift om fysiske tiltak §1. I dette tilfellet skal søknad stiles til Fylkesmannen ettersom tiltaket er i et anadromt vassdrag.
Under forutsetning av at det ikke vil være nødvendig å grave i elvas bunnsubstrat og at det tas hensyn til punktene som er påpekt i denne mail, anser Fylkesmannen at det ikke vil være behov for en egen tillatelse for å gjennomføre
dette tiltaket. Fylkesmannen anser inngrepet som så lite i omfang at det medfører liten risiko for ødeleggelse av gyteområder for fisk og bestanden av elvemusling.
Med vennlig hilsen

Arne Christian Geving
seniorrådgiver, dir.tlf. +4733372351
Fylkesmannen i Vestfold, Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling
E-post: fmveacg@fylkesmannen.no
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold

Fra: Solli Jan Robert
Sendt: 30. mars 2017 12:00
Til: 'Fmveacg@fylkesmannen.no' <Fmveacg@fylkesmannen.no>
Emne: Bru over Vesleelv
Hei!
Statens vegvesen holder på med en reguleringsplan for en gs-veg langs F35, fra Ås til Linnestad.
I den forbindelse trenger vi en ny bru for gs-vegen over Vesleelv ved Bjune. Den vil gå på østsiden av fylkesvegen, ved siden av den eksisterende brua.
Vi trenger å vite hvordan vi skal forholde oss, for at vi i minst mulig grad skal forstyrre livet i elva.
Se utsnitt av kart.

Mvh
Jan Robert Solli

BRU

