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 Naturmiljø 
3.5 Rødlistearter 
I Artsdatabanken foreligger det registreringer/observasjoner av 19 rødlistearter innenfor plan- og influensområdet. 
Tabell 3-1 Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-kategori Funnsted Kilde 
Alm Ulmus glabra NT => VU Nidarø ved Nidelvas 

bredd 
NTNU -VM 

Oter Lutra lutra VU Nidarø Norsk Zoologisk forening 
Tindvedkjuke Phellinus hippophaeicola NT  => VU Nidarø Norges sopp- og 

nyttevekstforening 
Vipe Vanellus vanellus NT => EN Nidelva NOF 
Strandsnipe Actitis hypoleucos NT => LC Nidelva NOF 
Hettemåke Chroicocephalus 

ridibundus 
NT  => VU Nidelva NOF 

Fiskemåke Larus canus NT Nidelva NOF 
Stær Sturnus vulgaris NT Nidelva NOF 
Tårnseiler Apus apus NT => LC Nidelva NOF 
Hønsehauk Accipiter gentilis NT Nidelva, ovenfor 

Gangbrua 
NOF 

Makrellterne Sterna hirundo VU => EN Nidelva, ovenfor 
Gangbrua 

NOF 

 
Dvergdykker Tachybaptus ruficolis NT  => VU Nidarø NOF 
Stjertand Anas acuta NT  => VU Nidarø NOF 

Varsler Lanius excubitor NT => LC Nidarø NOF 
Dverglo Charadrius dubius NT Nidarø NOF 
Lappfiskand Mergullus albellus VU Nidarø NOF 
Sædgås Anser fabalis rossicus VU Nidarø NOF 
Brushane

 

Philomachus pugnax VU => EN Nidarø NOF



BEMERKNINGER til korrigert liste fra planforslaget (over)
8 ARTER MERKET MED RØDT:  Truetstatus skjerpet i NYESTE RØDLISTE 2016 
Alle disse er truet i høyere grad enn i forrige staus, tre av dem er nå utrydningstruet (EN)

3 ARTER MERKET MED GRØNT Truetstatus nedgradert i NYESTE RØDLISTE 2016
Alle disse er truet i lavere grad enn i forrige status
 
I tillegg til artene på listen fra Multiconsult står følgende 7 arter i Elvesvingen på siste utgave av rødlisten:

Aythya marila bergand      VU
Corvus frugilegus kornkråke      NT
Cuculus canorus gjøk     NT
Delichon urbicum taksvale      NT
Emberiza citrinella gulspurv      NT
Riparia riparia sandsvale        NT
Streptopelia decaocto tyrkerdue   NT

Ål (Anguilla anguilla) har historisk fast bestand i hele området. Ål er den eneste rødlistete ferskvannsfisken i Norge og er 
oppført som sårbar, VU. Adresseavisa hadde for ca 6 måneder siden en rapport med bilde om en oter under Elgeseter bru 
som hadde fanget en stor ål som den spiste. 



Multiconsult: "Elvestrekningen som omkranser planområdet ytterst på Nidarø regnes i denne sammenheng som influensområdet."

Relevant habitat kan ikke kan avgrenses på den måten som Multiconsult her har gjort. Fuglene i området flytter på seg med 
flo og fjære, sollys, vindforhold, fremmede aktiviteter i området osv., tildels over store avstander og sesongbetinget. Dette 
er helt fundamentalt for opprettholdelsen av artsmangfoldet. Områder i habitatet som er skadet bør restaureres i tråd med 
Konvensjonen, feks parkeringsplassene. 

Jeg har derfor valgt et undersøkelsesområde kalt Elvesvingen, segmentet av Nidelvkorridoren helt frem til nærmeste 
motoriserte trafikk, avgrenset ved de to bruene Ceciliebrua og Elgeseter bru. Dette området omfatter hele svingen med 
begge breddene frem til nærmeste motoriserte bru og er på den måten en naturlig avgrensning for denne undersøkelsen og 
gir en bredere basis i naturtypevariasjon for artsmangfoldet. Området utmerker seg for en høyere vernestatus som urbant 
landskapsvernområde/biosfærereservat/naturreservat med restaurering.
Den viktigste trusselen er innsnevring og reduksjon av naturmangfold og habitat gjennom masseaktivitet, støy, lys- og 
temperaturforurensning og inngrep i areal.
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