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Forord 
 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan E39 

Ørskogfjellet–Vik og konsekvensutredning for naturmangfold. Konsekvensutredningen er 

utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser 

(2018).  

Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som 

vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens 

vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar 

for seg rød linje.  

Rapporten tar for seg tema naturmangfold i henhold til beskrivelsen i planprogram for 

prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Vestnes kommune, den 20.04.2021. Tiltakshaver 

og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Temarapporten dokumenterer 

registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle 

utbyggingsalternativ. 

I Statens vegvesen Utbyggingsområde midt er arbeidet ledet av prosjektleder Harald Inge 

Johnsen og planleggingsleder Magnhild Tone Rømyhr. Fagressurs for fagtema 

naturmangfold er Marie Catrin Kristiansen. Rapporten er sidemannskontrollert av Marte 

Dalen Johansen.  

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: Veiprosjekter | Statens vegvesen 

 

 

Trondheim kontorsted 

 

12. september 2022 
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0 Sammendrag 

0.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Utredningskravet fra vedtatt planprogram er som følger:  

Virkninger fra naturmangfold vil bli beskrevet ut ifra kjent informasjon og supplerende 

undersøkelser utført av Sweco. I områder med anlegg i dagen er det blitt gjennomført 

kartlegginger av naturmangfold i samsvar med metodikk Miljødirektoratets Håndbok 13 – 

Kartlegging av naturtyper.  

 

Jf. fastsatt planprogram er utredningskravet fra planprogrammet som følger:  

• Vurdering av konsekvensene ved de ulike løsningsalternativene for naturtyper, 

artsmangfold og barrierevirkning/fragmentering av helhetlige miljø 

• Det skal gjennomføres elveøkologisk kartlegging av berørte elvestrekninger og 

avbøtende skal vurderes 

• Det skal gjennomføres naturtypekartlegging i henhold til Håndbok 13 i de områdene 

der vegen går i dagen 

• Kartleggingen av oppholdssted og beiteområder for vilt i de områdene der vegen går 

i dagen og som vurderes å kunne ha verdi for vilt skal kartlegges på nytt i forbindelse 

med reguleringsplanarbeidet 

• Konsekvenser og ulemper i anleggsperioden 

• Eventuelle avbøtende tiltak  

 

Planområdet ble naturtypekartlagt etter DN-håndbok 13 av Sweco høsten 2020 og 

sommeren 2021, vannforekomster undersøkt av Sweco sommeren 2020 og 

sommeren/høsten 2022 og viltkartlegging ble gjennomført mai 2021 av Kistefos 

Skogtjenester. Informasjon fra Vestnes kommune ved Alexander Connor, Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal, samt eksisterende kunnskap innhentet fra offentlige databaser har blitt 

benyttet som bakgrunnsinformasjon 

0.2 Alternativ som utredes  

Det utredes ett alternativ for ny E39. Alternativ Rød har tunnelpåhugg like sør for Sandgrova, 

og vil gå i dagen resten av strekningen frem til Skitnesetervegen. 

Planområdet består i hovedsak av myrområder, løv- og barskog og noe beite- og slåttemark. 

Planområdet inneholder store naturverdier, det er registrert 18 naturtyper innenfor 

planområdet. De fleste av naturtypene er knyttet til myrområder. En av naturtypene er 

utvalgt og en rødlista.  

 

Planområdet er delt inn i 25 delområder, jf. tabell 0-1. Alle naturtypene er delt inn i egne 

delområder. Det er valgt å beholde alle delområdene som var med i opprinnelig KU selv om 

noen nå ligger utenfor planområdet. Dette med bakgrunn i at det er planlagt flere tiltak i 

området som rastiltak i Skorgedalen, slik at verdiene er kjent når planarbeidet starter.  

 

Skorgeelva med sideelver går gjennom hele planområdet. Rødt alternativ vil komme ut sør 

for Sandgrova og vassdraget skal ligge urørt over tunnelportalen. Vegalternativet vil påvirke 
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rundt 110 meter lang strekning av Stordalsgrova, deler av denne strekningen vil bli lagt i to 

kulverter under ny veg. Skorgelva må legges om over en strekning på rundt 200 meter og 

skal krysses med kulvert med naturlig bunn.  

 

Rødt alternativ vil ha negativ påvirkning på 13 delområder. Samlet vurderes det at tiltaket vil 

medføre stor negativ konsekvens for naturmangfold.  

0.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Planområdet inneholder mye myr og det er mange vannveier i tillegg til de større bekkene i 

området. Det er registrert 25 bekke- og elvekrysninger på eksisterende E39 på strekningen 

Kvernelva til Bythaugen som krysser vegen i stikkrenner, kulverter og bruer. De fleste av 

disse har utløp i Skorgeelva. Aktiveten i anleggsfasen kan medføre forurensing som skader 

vassdrag ved uhellsutslipp fra maskiner og drivstofftanker, utslipp av drivevann fra tunnel, 

avrenning fra rigg– og anleggsområder. Skorgeelva har middels sårbarhet for avrenning og 

det må settes inn tiltak i anleggsperioden for å hindre skader på vannmiljøet. Det ligger som 

en forutsetning av dette håndteres i videre detaljering av prosjektet og at det søkes om 

nødvendige tillatelser etter Forurensingsforskriften. 

 

Alt areal som er midlertidig rigg– og  anleggsområde skal som hovedprinsipp tilbakeføres til 

naturlig tilstand ved naturlig revegetering og tilsås der det vurderes som hensiktmessig.  

 

Prosjektet vil gi arealbeslag i flere naturtypelokaliteter. I anleggsfasen er det viktig å sikre 

arealer mot unødvendige inngrep. Anleggsgrensen er lagt opp restriktivt for å skåne 

naturmangfold, også i områder der det ikke er registrert naturtyper. I alle myrområder skal 

det være fokus på å minimere inngrepene og begrense drenering. Rapport fra Rambøll viser 

prinsipp for utarbeidelse av grøfter som forhindrer drenering. Det vil bli satt opp 

anleggsgjerder langs hele anleggsgrensen. I detaljprosjekteringen skal det utarbeides en 

rigg– og marksikringsplan som er mer detaljert på de enkelte områdene og er restriktiv med 

tanke på hvilke områder som er tilgjengelig for anleggsmaskiner. Det er ikke tillatt med 

anleggsveger utenfor områder avsatt til rigg– og anleggsområder. I myrområder er 

anleggsgrensen satt veldig restrektivt slik at det ikke skal være anleggsbelte utenfor grøfter 

og vegfyllinger.  

 

I anleggsfasen vil byggeaktiviteten ved økt støy og menneskelig aktivitet medføre 

forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Sprengingsaktivitet, transport og bearbeiding av tunge 

masser som medfører kraftig støy kan medføre at de unngår de trekkvegene og 

leveområdene de vanligvis benytter. Hvis det observeres hekking av rødlista fuglearter 

innenfor eller i nærheten av anleggsområdet skal det vurderes tiltak som for eksempel 

unngå aktivitet i området i hekkeperioden.  

 

Det er påvist fremmede arter i området, blant annet flere lokaliteter med hagelupin og 

platanlønn. Anleggsaktivitet og massehåndtering kan spre uønskede fremmede arter. Arter 

som kan spres og medføre en risiko for naturmangfold skal kartlegges året før oppstart av 

anleggsarbeid. Det vil bli utarbeidet en massehåndteringsplan for fremmede arter, tiltakene 

vil bli innarbeidet i ytre miljøplanen.   
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0.4 Skadereduserende tiltak 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 

KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 

kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

 

Det er utarbeidet en overordnet miljørisken og ytre miljø plan i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet som ivaretar de forhold som nå er kjent. Det er beskrevet miljømål, 

krav, miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet. Dokumentene er «levende» i hele 

prosjektets levetid og vil bli mer detaljert og oppdatert i prosjekteringsfasen. Det er også 

utarbeidet O-tegning (landskapsplan) av landskapsarkitekt og naturforvalter over Skorgeelva 

med beskrivende tekst. Det skal utarbeides en rigg– og marksikringsplan som beskriver 

massehåndtering og sikring, samt har retningslinjer for anleggsområdet.  

 

Aktuelle skadereduserende tiltak er listet opp under. En mer omfattende beskrivelse av 

tiltakene er gitt i vedleggene miljørisken og Ytre miljøplan og tiltak er sikret i 

reguleringsplanbestemmelsene.  

 

• Anleggsgrensen skal begrenses til det som er nødvendig for 

anleggsgjennomføringen og grensen skal merkes med bånd. I områder med sårbar 

natur eller viktige naturtyper skal det gjøres egne vurderinger for å forsøke begrense 

anleggsområdet ut over det som er helt nødvendig 

• Ved omlegging av Skorgeelva det utføres økologisk erosjonssikring og 

elvebunnmassene skal tas vare på og gjenbrukes i nytt elveløp. Skorgeelva skal 

krysses med kulvert med naturlig bunnsubstrat i elvebunnen 

• Kantvegetasjon langs vassdrag skal opprettholdes så langt som mulig og kun det 

som er helt nødvendig for anleggsgjennomføringen kan fjernes. Toppmassene og 

små busker/trær skal bevares og benyttes ved tilbakeføring av området. Områdene 

skal som utgangspunkt ikke tilsås. Skorgeelva ligger i utkanten av delområdet NM 

15 Aust for Skitnesetra som er ei rikmyr som er registrert som en viktig naturtype. 

Inn mot naturtypen skal inngrep begrenses og det skal ikke tilrettelegges for 

etablering av kantvegetasjon for å minske påvirkningen på naturtypen. Det skal 

legges tilbake myrmasser i kantsonen, det forventes at det i løpet av kort tid vil 

etableres stedegen vegetasjon i området og etterhvert busker og trær 

• For at hjortevilt og annet vilt skal kunne passere trygt over tunnelportalen og 

forhindre ulykker skal det etableres viltgjerder/ledegjerder 

• Hogst i fuglenes hekkeperiode skal forsøkes unngås (1. mai – 1. august) 

• Ved funn av solblom eller andre rødlista karplanter i anleggsområdet skal det utføres 

en vurdering av om det er mulig skjerme området eller om plantene kan flyttes 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

10 

 

• Det skal utarbeides en plan for å håndtere massene fra artsrik vegkant (NM10 

Vegkant Fremstedalen), de må enten legges tilbake i samme område eller legges et 

annet egnet sted innenfor eller nært planområdet. Fortrinnsvis i nærheten av en av 

de to artsrike vegkantene på Ørskogfjellet 

• I myrområder skal voller bygges med tette masser for å forhindre drenering 

• Ved etablering av avskjærende grøfter skal de plasseres så tett inntil ny veg som 

mulig og de skal kun lede bort vann fra overflaten og ikke fra myra 

• Tunneldrivevannet skal renses i henhold til utslippstillatelse fra Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal før det slippes ut i Skorgeelva og Litlvidåna, jf. rapport Rambøll 

• Det skal lages en detaljert plan for massehåndtering og revegetering. Stedegne 

masser som er fri for fremmede arter skal gjenbrukes i anlegget i størst mulig grad  

• Anleggsarbeid som medfører forurensing av vassdrag skal legges til perioder med 

lite nedbør. I prosjekteringen skal det utarbeides konkrete og praktiske tiltak for å 

unngå unødvendig forurensing  

• Ved behov for flere riggområder enn det som er avsatt i planen må dette avklares i 

forhold til naturverdier. Det samme gjelder for behov for anleggsveger utenfor 

områder avsatt til midlertidig rigg– og anleggsområder eller vegareal  

• Kjøring i terrenget skal holdes til et minimum og tilgjengelige traseer/ruter skal 

inngå i rigg– og marksikringsplanen. 

• Det skal være en egen ressurs som håndterer ytre miljø i byggefasen 
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1 Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 

tiltaket for verdier innenfor tema naturmangfold. Temadefinisjon er gitt i kapittel 2.1. 

1.1 Bakgrunn for planen  

Detaljreguleringsplan E39 Ørskogfjellet- Vik bygger på:  

 

• Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund Bergsøya (2011) med tilleggsutredning 

for strekningen E39 Digernes- Vik (2017) 

• Planprogram for reguleringsplan med silingsrapport (alternativsvurdering), vedtatt 

20.04.21  

Med vedtak av planprogrammet ble det lagt til grunn at reguleringsplanarbeidet skulle ta 

utgangspunkt i alternativ med lang tunnel fra Skorgedalen til Vik (alternativ B).  

 

 
Figur 1-1. Hovedkonseptene K2 og K3 i konseptvalg utredningen med ulike underalternativ. Alternativ B er vedtatt for 
Ørskogfjellet. 

I silingsrapporten ble det skissert 2 alternative påhuggsområder for alternativ B. 

Planprogrammet forutsatte at begge alternativer (Rød og Oransje veglinje) ble utredet videre 

i arbeidet med reguleringsplanen. Det ble videre lagt til grunn at kun ett av alternativene 

skulle legges fram for vedtak. I reguleringsbeskrivelsen skulle legges «spesiell vekt på å 

redegjøre for hvilke vurderinger og hensyn som legges til grunn for anbefalt løsning». Som 

et ledd i dette ble derfor besluttet å gjennomføre KU for begge alternativer.  
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Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som 

vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens 

vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar 

for seg rød linje.  

Tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 

og forskrift om konsekvens-utredninger § 6.  

1.2 Prosjektmål 

E39 Ørskogfjellet-Vik inngår som en delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom Ålesund 

og Molde. Det overordnede målet for ny E39 er å redusere reisetiden for befolkning og 

næringsliv mellom byene som ledd i regional utvikling for fylket og å legge til rette for et 

felles bo- og arbeidsmarked.  

 

Mål for reguleringsplan E39 Ørskogfjellet- Vik:  

• Forbedret framkommelighet for fremtidig E39 

• Reduserte kjøretøy- og tidskostnader 

• Redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgrad ved ulykker  

• Mer for pengene (kostnadseffektivitet i prosjektet) 

1.3 Planområdet 

Planområdet ved varsel av oppstart omfattet et forholdsvis stort areal for å ta høyde for 

alternativer. I løpet av planarbeidet er området for reguleringsplanen blitt nærmere bestemt 

og avgrenset.  

 

                                           
Figur 1-2: Avgrensning av planområdet iht. planvarsling                     Reguleringsplanområdet 

På Vik er E39 med kryssområdet regulert i egen detaljreguleringsplan der E39 og går rett 

inni tunnel sørover mot Ørskogfjellet, slik at denne konsekvensanalysen omhandler 

planområdet i Skorgedalen og på Ørskogfjellet. Planområdet over tunnel blir ikke utredet i 

denne konsekvensanalysen.   

Største delen av planområdet er i Skorgedalen, som ligger mellom Trolltinden i nord og 
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Brustind og Blåtind mot sør. Skorgedalen ender på Ørskogfjellet, som er et større 

lavereliggende fjellområde som også utgjør en grense mellom Romsdalen og Sunnmøre. 

Skorgedalen er en U-dal hvor det det langs fjellsidene finnes mye rasavsetninger og 

morenemasser fra istiden. Langs elva finnes det en del dyrkbar jord. I planområdet er det det 

kun en matrikkelgård, Fremstedalen, men flere stølsområder. Vegetasjonen varierer fra 

dyrket mark til krattskog, skog og myr. Flere steder er det spor etter gammel slåtteeng. På 

toppen av Ørskogfjellet, der terrenget flater ut, er det myr som dominerer. 

1.4 Tiltaksbeskrivelse 

1.4.1 Rødt alternativ 

I arbeidet med reguleringsplanen er det sett nærmere på rødt alternativ mellom Ørskogfjellet 

og Vik. Alternativet har fått benevnelsen Rødt alternativ.  

Ny veg planlegges etter vegklasse H2, to-felts veg med midtdeler, vegbredde 12,5 m og 

fartsgrense 90 km/t. Tunnelen planlegges etter tunnelklasse T10,5.  

 
Figur 1-3: Kart med Rødt alternativ på Ørskogfjellet. 

Rødt alternativ vil ha en totallengde på 8220 m fordelt på 1730 m dagsone og 6490 m 

tunnel.  

Dagens E39 og ny E39 vil i dagsonen koples sammen i et nytt kryssområde utformet som et 

flettekryss. Halvkrysset forbinder dagens E39 med ny E39. Halvkrysset er nærmere beskrevet 

i planbeskrivelsen. 
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Nordøst for flettekrysset vil dagens E39 bli omklassifisert til ny E136. Videre sørvestover vil 

dagens veg opprettholdes som lokalveg parallelt med ny E39. Deler av vegen må legges om 

over en strekning på ca. 770 m. Lokalvegen koples til ny E136 i et T- kryss.  

 
Figur 1-4: Rødt alternativ 

Trafikkberegninger for år 2050 viser en trafikkmengde (ÅDT) på ny E39 på ÅDT 6200 

nordøst for halvkrysset, og ÅDT 9000 sørvest for halvkrysset. Trafikkmengden på lokalvegen 

vil være ÅDT 200.  

Eiendommene øst for ny E39 vil være sikret adkomst fra lokalvegen. For eiendommene vest 

for ny E39 vil det etableres adkomst over og under ny E39 med kopling til lokalvegen. Det 

bygges bru over ny E39 for adkomst til Skitnesetra. Adkomstveg til Dallia vil ligge i kulvert 

under ny E39.  

Elva Skorgeelva må legges om over en strekning på ca. 200 m, og føres gjennom ny E39 og 

lokalvegen i to separate kulverter.  

1.5 Referansealternativet (alternativ 0) 

Referansealternativet (null-alternativet) tar utgangspunkt i at ny E39 Ålesund- Molde bygges 

ut, med unntak av strekningen Ørskogfjellet- Vik. Det er i lagt til grunn for 

effektberegninger og trafikkberegninger at strekningen Vik- Bolsønes bygges ut, men at 

Veg og tunnellengder 

Rødt vegalternativ har en tunnellengde 

på 6490 m og en dagsone på 1730 m. 

Totallengde på reguleringsstrekningen 

er 8220 m.   

 

 

Konstruksjoner:  

▪ Overgangsbru for 

Skitnesetervegen 

▪ Kulverter for Skorgeelva på E39 og 

lokalveg 

▪ Undergang for hytteveg ved Dallia 

▪ Bru på E39 ved kryssing av rampe 

i kryssområde 

▪ Kulverter for Stordalsgrova 
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strekningen Ørskogfjellet- Vik ikke bygges ut. Trafikken må da følge dagens fv. 661 og E39 

på denne strekningen. Det er videre forutsatt at fv. 661 er utbedret i tråd med vedtatt 

reguleringsplan Vik- Leirvikbukta, plan-id: 2018_0149. 

Dagens veg er utgangspunkt for null-alternativet ved vurdering av de ikke- prissatte 

konsekvensene i tråd med HB V712, dvs. at referansealternativet er dagens E39 i 

Skorgedalen og på Ørskogfjellet i planområdet. Dette er beskrevet i håndbok V712 slik: 

«For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, må det 

sammenlignes med situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne 

situasjonen benevnes referansealternativet (også kalt null-alternativet eller alternativ 0).»  

 

 
Figur 1-5: Kart viser ny E39 Ålesund- Molde der strekningen Ørskogfjellet- Vik følger eksisterende fv. 661 og dagens E39 til 
Ørskogfjellet. Dette er referansealternativet for denne reguleringsplanen. 
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2 Temautredning av fagtema 

2.1 Definisjon av fagtema 

Temaet naturmangfold er knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold 

defineres i henhold til naturmangfoldloven: som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning.  

Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse behandles under tema 

landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens begreper.  

Det er flere viktige grensesnitt mot andre tema som utreder må være klar over, blant annet 

disse:  

- Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles av 

temaet, mens forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor temaet 

- Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk funksjon 

utredes i naturmangfoldtemaet, mens utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt er utenfor 

temaet og behandles henholdsvis under naturressurser og friluftsliv 

- Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under 

naturmangfoldtemaet, mens vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i 

vann behandles under de temaene  

 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 

mellom de ulike temaene framgår av håndbok V712. 

2.2 Utredningskrav 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Vestnes kommune 25.03.2021. I 

fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema naturmangfold omtalt slik:  

 

Utredningskrav 

 

• Det innhentes kunnskap om verdifulle områder knyttet til naturmangfold og det 

gjøres en vurdering av hvilken påvirkning tiltaket har på disse områdene. Temaet 

utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Utredningen 

skal belyse omfang med tanke på arealbeslag, forurensning og oppsplitting av 

naturområder. Utredningen vil vurdere naturmangfold knyttet til økosystemer 

både i vann og på land 

 

• Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Statens vegvesen har derfor initiert ny 

naturtypekartlegging etter DN- håndbok 13. SWECO har gjennomført 

registreringene, og endelig rapport forventes å foreligge tidlig i 2021 

 

• Feltundersøkelsene ble gjennomført i september 2020 som er forholdsvis sent i 

vekstsesongen og det skal derfor utføres supplerende registreringen i løpet av 

2021. Naturtypekartleggingen vært foretatt på begge alternativene 
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• Tiltaket vil potensielt medføre konsekvenser gjennom nærføring til 

naturreservatene og myrområder.  Det skal vurderes mulige erstatningsarealer for 

myr (restaurering av myr andre steder) som et kompenserende tiltak 

 

• I tillegg antas det konflikter med ytterligere naturtypelokaliteter, leveområde for 

vilt og utfordringer ved nærføring til vassdrag. Vassdrag med viktige biologiske 

funksjoner omtales og påvirkning vurderes. Det skal gjennomføres elveøkologisk 

kartlegging av berørte elvestrekninger og avbøtende skal vurderes 

 

• Kartleggingen av oppholdssted og beiteområder for vilt er fra 1985. De delene av 

området der vegen går i dagen og som vurderes å kunne ha verdi for vilt skal 

kartlegges på nytt i forbindelse med reguleringsplanarbeidet   

 

2.3 Overordnede mål og føringer 

Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-23) skal legges til grunn ved utøving av 

offentlig myndighet. Naturmangfoldloven prinsipper er retningslinjer som utfyller 

bestemmelsene i KU–forskriften og angir relevante utredningstemaer. 

Konsekvensutredningen skal gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere prinsippene i 

naturmangfoldloven.  

 

Vannforskriften sørger for beskyttelse av vannmiljøet og målet er beskyttelse mot forringelse 

eller forbedring av tilstanden til en vannforekomst. Konsekvensutredningen skal ta stilling til 

vannforskriftens krav og grenser siden tiltakshaver er ansvarlig for å fremskaffe informasjon 

om et tiltaks konsekvenser for vannforekomsten.   

 

3 Metode 
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens 

vegvesens Håndbok V712 (2018). Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig 

analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene 

i metoden er gjengitt under. For den komplette metoden henvises det til håndboken. 

 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser bare telles en gang. Grenseoppgangen 

mellom de ulike tema går fram av kapittel 2.1. 

 

3.1 Tre trinns metodikk i Håndbok V712 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 

vist i figur 4.1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 

relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en 

samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne 

temarapporten. Gjennomgang av trinn 3 inngår i planbeskrivelsen.  

 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

18 

 

 
Figur 3-1. Tre-trinns metode for konsekvensanalyse av ikke-prissatte tema (V712). 

3.1.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 

og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal.  

 

Kartleggingen av naturmangfoldet knyttes til to nivåer av registeringer. Landskapsøkologiske 

funksjonsområder er naturmangfold på et landskapsnivå. Dette innebærer for eksempel 

større naturområder hvor arter kan vandre mellom leveområder. På et lokalitetsnivå 

beskrives enkeltforekomster innenfor registeringskategoriene vernet natur, viktige 

naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og geosteder (tabell 3-1.  
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Tabell 3-1. Registeringskategorier for fagtema naturmangfold. Kilde: Håndbok V712  

 
 

Det vil bli vist til rødlistekategoriene for arter og naturtyper i beskrivelsen av 

naturmangfoldet. Kategoriene og forkortelsene er en henvisning til Artsdatabankens 

inndeling i kategorier som vist i figur 3-2. 

 

 
Figur 3-2. Rødlistekategorier fra Artsdatabankens rødliste for arter (2021) og Norsk rødliste for naturtyper (2018). 

Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og 

påvirkning for delområdet. 

 

1. Verdivurdering 

Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning delområdet har i et 

nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært 

stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i 

«konsekvensvifta» i figur 3-3. Kriterier for verdisetting for naturmangfold er gitt i tabell 3-2 

nedenfor.  
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Tabell 3-2. Veiledning for verdisetting for fagtema naturmangfold (kilde: Håndbok V712) 

 
 

2. Vurdering av tiltakets påvirkning 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et 

definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Skala 

for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «forbedring». Vurderingen 

skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», figur 6. Kriterier 

for å vurdere påvirkningsgrad for naturmangfold er gitt i tabell 3-3. 
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Tabell 3-3. Veiledning for påvirkning for fagtema naturmangfold (kilde: Håndbok V712) 

 
 

3. Vurdering av tiltakets konsekvens 

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 

«konsekvensvifta», se figur 3-3 og veiledning i tabell 3-4. Konsekvensene er en vurdering av 

om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde. 

 

Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep 

som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige 

endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kapittel 6.3.  
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Figur 3-3. «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. x- aks og y-akse i figuren. Kilde: Håndbok V712.   

 

Tabell 3-4. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712 

Skala Konsekvensgrad RGB 

fargekode 

Forklaring 

- - - - 4 minus (----) 0, 0, 105 De alvorligste miljøskadene et delområde kan få. Gjelder bare for 

delområde med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (---) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (--) 0, 150, 255 Vesentlig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/minimal (0)  Liten miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 146, 208, 80 Miljøgevinst for delområdet: 

Noe bedring (+), betydelig miljøbedring (++). 

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

66, 132, 33 Skal i hovedsak brukes der delområde med liten eller noe verdi får 

en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

 

3.1.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av tabell under. Den samlede 

vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne 

vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende 

tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal 

beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4. 
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Tabell 3-5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712 

Skala Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 

konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av 

strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 

minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor 

andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 

minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (- - -) 

Stor negativ 

konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 

minus (- - -). 

Middels negativ 

konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader 

forekommer ikke eller er underordnete 

Noe negativ 

konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil 

konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 

er underordnete 

Liten konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen 

(referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader 

Positiv 

konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad 

finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies 

klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv 

konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og 

disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 
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4 Kunnskapsgrunnlag 

4.1 Generell karakteristikk 

Plan- og influensområdet ligger i sin helhet i Skorgedalen og på Ørskogfjellet. Det ligger i 

sørboreal (mot mellomboreal) vegetasjonssone og i klart (mot sterkt) oseanisk 

vegetasjonsseksjon. Hovedbergarten er granittisk gneis med tilleggsbergartene migmatitt, 

granodioritt og øyegneis. Alle er fattige bergarter som ikke gir grunnlag for kravfull flora. 

Det er mye løsmasser i området, som trolig i større grad er mer bestemmende for floraen i 

området enn berggrunnen. Tykk morene er dominerende, med en del torv og myr.  

 

 
Figur 4-1. Utsnitt som viser området sørover fra Ørskogfjellet skisenter. 

 
Figur 4-2. Området fra Stordalsgrova med utsikt sørover.  
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Figur 4-3. Området fra Kapteinbua mot Bakkesetra og Kvernelva i øst. 

Planområdet strekker seg fra Vik i Vestnes kommune til kommunegrensa mot Ålesund på 

Ørskogfjellet. Konsekvensutredningen omhandler dagsonen i Fremstedalen og Ørskogfjellet. 

Området over tunnelen er ikke utredet eller vurdert.  

4.2 Kunnskap og kilder 

Eksisterende kunnskapsgrunnlag ble vurdert til å ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere konsekvensene av tiltaket og det ble gjennomført supplerende kartlegginger av 

planområdet. Det ble gjennomført feltregistreringer i dagsonen på Vik og på Ørskogfjellet av 

biolog Solveig Angel–Petersen (Sweco), 3.-4. september 2020 og 30. juni 2021. Kartlegging 

var etter DN Håndbok 13. Det er ikke gjennomført registreringer over tunneltraseene. Sweco 

gjennomførte en kartlegging av vassdragene i området i 2020 og i 2022. Geir Høitomt 

(Kistefos Skogtjenester) gjennomførte viltkartlegging av Ørskogfjellet og Vik våren 2021.  

 

Det er innhentet oppdatert informasjon fra naturforvalter Alexander Connor i Vestnes 

kommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, fra lokalkjente ressurspersoner og fra 

databaser som Artskart, Naturbase og Vann–nett. 

 

I tabell 4-1 gjøres det rede for hvilken rapporter som er utarbeidet for Statens vegvesen i 

forbindelse med planarbeidet og som omhandler temaet konsekvensanalysen. 

− Kartlegging og vurderinger av naturtyper og vegetasjon (Sweco 11.12 2020) 

− Naturtyper og vegetasjon- supplerende kartlegging 2021 (Sweco 01.10 2021)   

− Supplerende viltkartlegging E39 Ørskogfjellet-Molde (Notat 2021-46 Kistefos 

Skogtjenester v/ Geir Høitomt) 

− Kartlegging av myrdybde: Rapport fra georadarundersøkelse 2020, Impact Geofysikk, 

datert 10.11 2020  

− Myr i Skorgedalen (Rambøll 01.12 2021) 

− Akvatiske undersøkelser (Sweco 07.09 2022) 
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Tabell 4-1. Oversikt over skriftlige kilder til kunnskapsgrunnlaget 

Kilde Rapport 

Sweco 2020 Reguleringsplan E39 Ørskogfjellet–Vik. 

Hydrologi.  

Sweco 2020 Kartlegging og vurderinger av naturtyper og 

vegetasjon. 

Sweco 2021 Naturtyper og vegetasjon - supplerende 

kartlegging 2021. 

Kistefos Skogtjenester 2021 Supplerende viltkartlegging E39 

Ørskogfjellet-Molde.  

Rambøll 2021 E39 Ørskogfjellet–Vik. Prinsipper for 

hydrologi og overvannsløsninger. 

Rambøll 2021 Myr i Skorgedalen. 

Sweco 2022 E39 Ørskogfjellet-Vik, akvatiske 

undersøkelser 

 

4.2.1.1 Usikkerhet knyttet til tiltaket 

 

Usikkerheten er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået i reguleringsplanen, men det er 

brukt modellbasert vegplanlegging som er et svært nyttig verktøy for å vurdere påvirkning av 

tiltaket. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til plannivået selv om vegalternativet er 

forsøkt tilpasset best mulig til de eksisterende forholdene og omgivelsene som 

vegstandarden tillater. Kryss og lokalveger med underganger er vist, samt elvekryssinger og 

støytiltak.  

Rigg – og anleggsområder er vist i reguleringsplanen, og det er knyttet usikkerhet til om de 

vil bli benyttet og om de vil gi permanente inngrep/skader i ettertid.  

Store deponier er ikke regulert da tunnelmasser skal hovedtyngden av masser dvs. 

tunnelmasser, skal plasseres på allerede regulerte områder i gjeldene reguleringsplan på 

Vik, nord for Vikakslatunnelen. Tunnelen drives fra nord. Det er noe usikkerhet til transport 

og deponering av mindre masser fra tunnelpåhogg og områder med masseutskiftning i 

veglinja, men dette skal ivaretas i detaljreguleringsplanen der områder er avsatt til 

midlertidige rigg- og anleggsområder. Masser som ikke er egnet i selve vegoppbygningen, 

skal i hovedsak benyttes til støyvoller, oppfylling av områder ved flettekryss og på 

vegfyllinger og –skjæringer generelt.  

Det er knyttet usikkerhet til om revegetering av sidearealer, myrområder og midlertidige 

rigg- og anleggsområder vil lykkes. Dette er avhengig av forhold knyttet til jordmasser, 

vanntilførsel, tilsåing og lokalklima, bl.a.  
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4.3 Beskrivelse av området  

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

4.3.1 Vilt 

Plan– og influensområdet består av myr, skog og vassdrag som er viktige leveområder for 

hjortevilt og mange fuglearter.  

 

Hjortevilt 

Det er registrert et hjortetrekk i Gislink i nærheten til planområdet, det går fra i overkant av 

der Sandgrova starter og nordvest forbi Øygardssetra. Supplerende viltkartlegging fant ingen 

sportegn som var entydige til å verifisere registreringene, men en dags befaring kan likevel 

ikke helt utelukke at det foregår trekk i området. Lokalkjente har obsevert hjortetrekk i 

dalsiden nord for eksisterende E39. Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet og Ellingsgarden 

vurderes ikke som et viktig viltområde, men klassifiseres til kategorien registrert viltområde.  

 

Fugler 

Måslia og Nysætervatnet naturreservater, kartlagte naturtypelokaliteter og tilgrensende 

myrområder utgjør samlet sett et stort og verdifullt myrdominert landskap i ornitologisk 

sammenheng. Dette området har stor verdi som hekkeområde og også i noe grad som 

trekkområde. I Artskart er det registrert flere rødlista fuglearter i området; blant annet 

fiskemåke (VU – sårbar), gjøk (NT- nær truet), granmeis (VU – sårbar), makrellterne (EN- 

sterkt truet), rødstilk (NT), vipe (CR – kritisk truet) og storspove (EN). Under viltregistrering 

våren 2021 ble det registrert sangsvane, krikkand, småspove (NT), rødstilk (NT), fiskemåke 

(VU), sivspurv, gjøk (NT) og blåstrupe.  Selv om det foreligger få observasjoner av fugl 

innenfor planområdet har området et rikt fugleliv. Dette er bekreftet av Alexander Connor 

(jordbruk- og miljøansvarlig Vestnes kommune) og han har registrert vipe (CR) innenfor 

planområdet. I Artskart er det registrert tre rødlistede fuglearter innenfor planområdet; gjøk 

(NT), granmeis (VU) og rødstilk (NT). Fugl er nærmere beskrevet i NM 25. 

 

Amfibier 

Det er registrert buttsnutefrosk på Ørskogfjellet, men det er ikke påvist yngleområder.  

4.3.2 Vassdrag 

Vassdrag er landskapsøkologiske funksjonsområder. Vassdragene gir mulighet for vandring 

av vannlevende organismer i Skorgedalsvassdraget. Kantsonene langs alle vassdrag i 

planområdet er viktige for en rekke arter både som leveområder og vandringskorridorer. 

Figur 4-4 viser et oversiktskart over alle større og mindre vassdrag i planområdet. Rambøll 

registrerte 25 bekk- og elvekryssinger på eksisterende E39 på strekningen mellom Kvernelva 

og Bythaugen, de flest er mindre kryssinger med stikkrenner som ikke omtales videre her. 

Vassdragene som påvirkes av tiltaket beskrives i dette kapitlet. 
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Figur 4-4. Større og mindre vassdrag som inngår i plan- og influensområdet. 

Skorgeelva (vannforekomst ID: 102-52-R) 

I Vann-nett er vassdraget registrert med god økologisk og kjemisk tilstand. Akvatiske 

undersøkelser høsten 2022 har vurdert Skorgeelva til svært god økologisk og kjemisk 

tilstand. Deler av vannforekomsten ligger nær E39, med diffus avrenning fra vegen. 

Vassdraget er anadrom på hele strekningen innenfor planområdet med bestander av laks og 

sjøørret. Det ble kun fanget sjøørret under elektrisk fiske høsten 2022. I følge 

lakseregisteret er bestandstilstanden på laks god/svært god og bestanden for sjøørret er 

hensynskrevende. Det ble registrert fanget 57 sjøørret og 27 laks i 2020.  

 

Det er gjennomført en sårbarhetsvurdering av Skorgeelva basert på kriteriene i 

vannforskriften og vurderingene er basert på Naturmangfoldloven, se tabell 4-2 og 4-3.  

Sårbarhetsvurderingen viser at Skorgeelva er middels sårbar med bakgrunn i at den er 

vurdert som små, svært kalkfattig, klar, har svært god tilstand og ligger nært E39. Det må 

derfor være et høyt fokus på å hindre avrenning til vassdragene under bygging.  
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Tabell 4-2. Sårbarhetsmatrise for vurdering av vannforekomstens sårbarhet basert på kriterier fra Vannforskriften. Tabellen 
er hentet fra (Rannklev, et al. 2016) og markert for Skorgeelva. (Kilde: Rambøll) 
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Tabell 4-3. Sårbarhetsmatrise for vurdering av vannforekomstens sårbarhet basert på kriterier fra Naturmangfoldloven. 
Tabellen er hentet fra (Ranneklev et al. 2016) og markert for Skorgeelva. (Kilde Rambøll) 

 
 

Kvernelva 

Kvernelva har utløp fra Dalavatnet og er ei forholdsvis liten elv. Anadrom strekning i hele 

planområdet. Viktig vassdrag med årssikker vannføring. Trolig gyting i større deler av elva. 

Det er ikke gjennomført elfiske i elva, men det er observert fisk ved befaring. Lokalkjente har 

informert om at det er en liten stedegen ørretstamme i elva. Vassdraget vil ikke bli berørt av 

tiltaket.  

 

Haraldsgrova 

Har årssikker vannføring i følge lokalkjente og huser en ørretsstamme med gyting i bekken. 

Vassdraget benyttes som vannkilde til eksisterende hytte. Kulvert gjennom eksisterende E39 

er et fysisk vandringshinder for fisk. Vassdraget vil ikke bli berørt av tiltaket.  

 

Sandgrova 

Sidevassdrag til Skorgeelva som er forholdsvis liten og har svært lav eller ingen vannføring i 

spesielt tørre perioder. Den er en viktig vannkilde til et større høl - «Kapteinshølen» ved god 
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vannføring. Det er etablert fysisk hinder for fiskeoppgang ved kulvert gjennom eksisterende 

E39 og postvegen nedenfor E39. 

 

Stordalsgrova 

Vassdraget har årssikker vannføring og intakt kantvegetasjon innenfor planområdet. Den er 

vurdert som liten, svært kalkfattig og svært klar. Kulvert gjennom eksisterende E39 er et 

vandringshinder for fisk og det er flere naturlige vandringshinder oppstrøms vegen. 

Nedstrøms E39 er det grovt substrat og minimalt med gytemuligheter. Det ble fanget ørret 

omtrent 100 meter opp fra utløpet i Skorgeelva.  

Antas at vassdraget har årssikker vannføring og at nederste del fungerer som gytebekk. 

4.3.3 Viktige naturtyper 

Det var behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturtyper langs strekningen, da det 

var mangelfulle og eldre registreringer i området. Sweco gjennomførte naturtypekartlegging 

etter metodikk i DN-Håndbok 13 i området 3. og 4. september 2020. I naturbase var det 

registrert 7 naturtyper innenfor undersøkelseområdet til Sweco. Under befaringen ble det 

kartlagt 11 nye naturtyper og en større utvidelse av en tidligere registrert naturtype. Sweco 

utførte en supplerende kartlegging 30. juni 2021, der det ble kartlagt ytterlige 3 naturtyper.  

 

 
Figur 4-5. Mørkegrønn skravur viser registrerte naturtyper i tilknytning til planområdet som ligger inne i Naturbase. Nord i 
utsnittet, ved Bakkesetra, er det tre skraverte felt med lysegrønn farge. Det er naturtyper registrert av Sweco sommeren 
2021. Opprinnelig planområde er markert med grønn stiplet linje. 
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Tabell 4-4. Viktige naturtyper innenfor planområdet 

Naturbasenummer Navn Naturtype Verdi Rødlistet/ 

utvalgt 

BN00067545 Indre Skorgedal Bjørkeskog med 

høgstauder 

B  

BN00122515 Skorgedalen:Nord for Kvernelva Rikmyr C  

BN00122514 Skorgedalen:Kvernaelva Gråor - heggeskog C  

BN00010940 Vest for Ellingsgarden Artsrik vegkant B  

BN00122513 Skorgedalen: Sør for Bakkesetra Rikmyr B  

BN00067548 Vegkant, Fremstedalen Artsrik vegkant B  

BN00122512 Nord for Haraldsgrova Rikmyr C  

BN00122511 Skorgedalen: Sør for Haraldsgrova Rikmyr C  

BN00122510 Innerst i Skorgedalen: Mellom 

Stordalsgrova og Sandgrova 

Rikmyr B  

BN00010967 Trollbotnmyra Rikmyr B  

BN00122510 Innerst i Skorgedalen: Mellom 

Stordalsgrova og Sandgrova 

Rikmyr B  

BN00122509 Innerst i Skorgedalen: Bakkemyr sør for 

Stordalsgrova 

Rikmyr B  

BN00122508 Innerst i Skorgedalen: Øst for E39 mot 

Skorgeelva 

Rikmyr B  

BN00010919 Aust for Skitnesetra Rikmyr B  

BN00122507 Skitnesetervegen – E39 Rikmyr C  

BN00067551 Ørskogfjellet: Fremstedal - Nysætervatnet Kystmyr B  

BN00125351 Fremstedalen Slåttemark C CR 

BN00125350 Kapteinbua Skorgedalen Slåttemark B CR/ utvalgt 

BN00125352 Bakkesetra Naturbeitemark C VU 

* VU -sårbar, CR – kritisk truet 

 

4.3.4 Artsregistreringer 

Rødlista arter 

Det er registrert flere rødlistede arter innenfor plan– og influensområdet. Noen av disse er 

ikke registrert i Artskart, men ligger inne i beskrivelsene av naturtypene i området. Dette 

gjelder eldre registreringer av naturtyper, det er kun beskrevet registreringer av artene 

innenfor naturtypen uten at disse er stedfestet eksakt. Konsekvensvurdering av artene vil 

inngå i vurderingen av naturtypene. Det er ikke gjennomført en heldekkende kartlegging av 

rødlistede arter i planområdet. I forbindelse med kartleggingen av naturtyper utført av Sweco 

ble det også sett etter rødlista arter. Sweco har vurdert at det er relativt begrenset potensial 

for rødlistede moser, lav og sopp.  

 

Det er registrert flere rødlista fuglearter på Ørskogfjellet, dette er nærmere beskrevet i kapt. 

4.3.1 og i NM 25.  

 

Det er registrert flere rødlista karplanter innenfor planområdet; solblom (EN), hvitkurle (VU), 

brunskjene (VU) og myggblom (NT). I de artsrike vegkantene er det registrert en variant av 

marinøkkel som skiller seg morfologisk og genetisk fra marinøkkel, men kan være en variant 

eller underart av marinøkkel. Brunskjene og myggblom er eldre registreringer fra rundt 1970 

som ikke er stedfestet nøyaktig, men ifølge Sweco er det potensiale for at det er forekomster 
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innenfor planområdet. Registrerte forekomster av solblom blir ikke berørt av tiltaket. 

Forekomsten av hvitkurle ligger innenfor NM8 og blir ikke berørt av tiltaket.  

 

Ansvarsarter 

Det er registrert 7 ansvarsarter i plan – og influensområdet; fjellmetalibelle, jordugle, 

heipiplerke, bjørkefink, gråtrost, gråsisik og risbjørk. Alle disse er vurdert som livskraftige 

(LC).  

 

Fjellmetallibelle er registrert i 1997 i området mellom Bytehaugen og Nysætervatnet, det er 

lav koordinatpresisjon på observasjonen. Observasjonen er omtrent 800 m utenfor 

plangrensa. Arten forekommer ved små fjellvann og i vannhull på myrer, noe som i liten grad 

vil bli påvirket innenfor planområdet. Det vurderes derfor som om planlagte tiltak vil ha lite 

negativ påvirkning på arten og arten vil ikke bli videre vurdert i denne utredningen.  

 

Risbjørk er registrert i området vest for Nyfonnsætra mellom eksisterende E39 og Skorgeelva 

og vil ikke bli berørt av tiltaket.  

 

Ved E39 sør for Bakkesetra ble det i 2015 registrert gråsisik, gråtrost, og bjørkefink. 

Koordinatpresisjonen er lav, på rundt 500 meter. Det vurderes at tiltaket har potensiale til å 

komme i konflikt med hekkeområder for alle fugleartene og at dette vil kunne ha negativ 

påvirkning på enkeltindivider. Alle artene hekker i trær og busker. Som avbøtende tiltak skal 

hogst av trær foregå utenfor hekkeperioden. Det forventes ikke at tiltaket vil ha stor negativ 

innvirkning slik at bestanden reduseres i området som følge av tiltaket og de vil ikke bli 

nærmere vurdert i denne utredningen.   

 

Jordugle er registrert nord for Skitnesetra rundt 600 meter utenfor planområdet på 

næringssøk. Arten er knyttet til åpne gressrike områder eller myrer med rik forekomst av 

smågnageren og den hekker på bakken. Planområdet benyttes trolig til næringssøk og mulig 

hekkeområde. Tiltaket vil derfor kunne påvirke individer noe negativt ved at myrområder 

bygges ned. Det vurderes at det totale gjenværende arealet av myrområder på Ørskogfjellet 

er såpass stort at næringsgrunnlaget for individene fortsatt er god og at tiltaket ikke vil ha 

stor negativ innvirkning slik at bestanden reduseres i området. Ved observasjoner av mulig 

hekking av jordugle i tilknytning til planområdet vil det bli iverksatt tiltak for å hindre 

negativ påvirkning i hekkeperioden som for eksempel å unngå anleggsaktivitet i området i 

denne perioden. Arten vil ikke bli nærmere vurdert i denne utredningen.  

 

Tabell 4-5. Arter av særlig stor forvaltningsinteresse registrert i plan – og influensområdet 

Norsk navn Kategori, 

forvaltningsinteresse 

År for funn Funnsted Kommentar 

Gjøk NT – nær truet 2015, 2021 Fremstedalen, 

Skitnesetervegen  

Mulig 

reproduksjon 

(Fremstedalen) 

Granmeis VU-sårbar 2015 Fremstedalen  

Vipe CR-kritisk truet 2021 Skitnesetervegen  
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Rødstilk NT – nær truet 2009 Vest for 

Skitnesetervegen 

 

Solblom EN- sterkt truet 1971,2001, 

2021 

Bakkesetra, 

Fremstedalen 

 

Hvitkurle VU-sårbar 2001 Haraldsgrova  

Myggblom NT – nær truet 1971 Bytehaugen   

Brunskjene VU – sårbar 1971 Bytehaugen  

Fjellmetallibelle Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

1997 Bytehaugen  

Gråsisik Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2015 Fremstedalen Mulig 

reproduksjon 

Gråtrost Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2015 Fremstedalen 

 

Mulig 

reproduksjon 

Bjørkefink Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2015 Fremstedalen Mulig 

reproduksjon 

Heipiplerke Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2022 Nord for 

Ellingsgardsetra 

Mulig 

reproduksjon 

Jordugle Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2014 Nord for 

Skitnesetra 

Næringssøk 

Risbjørk Ansvarsart*, LC 

(livskraftig) 

2021 Vest for 

Nyfonnslætta 

 

*Art som Norge har 25% eller mer av den europeiske populasjonen.  

 

4.4 Influensområde 

I planområdet inngår arealer med både midlertidige og permanente arealbeslag. 

Influensområdet består av både selve planområdet og omkringliggende områder hvor 

naturmangfoldet kan bli direkte eller indirekte påvirket av tiltaket. Influensområdet varierer 

imidlertid for de ulike kategorier av naturmangfold. For naturtyper og vegetasjon gjelder 

som hovedregel anleggsområdet som influensområdet og det er begrenset påvirkning utover 

der det blir tekniske inngrep og arealbeslag. I noen tilfeller vil deler av en naturtype bli 

nedbygget og dette kan ha betydning for verdier av hele naturtype. For vilt, inkludert fugl, 

og vannmiljø er det nødvendig å vurdere påvirkning i en større radius rundt tiltaket. Her er 

hele planområdet vurdert til å kunne bli påvirket av tiltaket. 

 

For myrområder vil det være påvirkning utover anleggsbelte og det vil være vanskelig å 

tilbakeføre anleggsområde til myr igjen. Hvor bredt influensområdet vil være i myrområdene 

er basert på rapport utført av Rambøll. I bratt terreng vil tiltaket potensielt drenere opptil 20 

meter fra anleggsbelte, noe mindre i flatere terreng. Det er knyttet en usikkerhet til hvor bra 

avbøtende tiltak vil fungere, derfor er det valgt å ta med maksimalt dreneringspotensiale i 

vurderingene. Det er gjort egne vurderinger for alle delområdene som er myr. For vassdrag 

vil Skorgeelva bli influensområde i hele området den ligger innenfor yttergrensene av 

planområdet i nord og i sør. Den er tatt med som eget delområde selv om deler av den er 

utenfor plangrensa.  
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5 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

5.1 Verdikart 

 
Figur 5-1. Verdikart for Rødt alternativ.  
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Tabell 5-1. Delområder for fagtema naturmangfold 

Delområde Lokalitetsnavn Lokalitetstypee Verdi 

NM1 Indre Skorgedal Viktig naturtype Stor verdi 

NM2 Nord for Kvernelva Viktig naturtype Middels verdi 

NM3 Bakkesetra Rødlista naturtype Stor verdi 

NM4 Fremstedalen Viktig naturtype Stor verdi 

NM5 Skorgedalen 

Kvernelva 

Viktig naturtype Middels verdi 

NM6 Ellingsgarden Viktig naturtype Stor verdi 

NM7 Sør for Bakkesetra Viktig naturtype Middels verdi 

NM8 Nord for 

Haraldsgrova 

Viktig naturtype Middels verdi 

NM9 Sør for Haraldsgrova Viktig naturtype Middels verdi 

NM10 Vegkant 

Fremstedalen 

Viktig naturtype Stor verdi 

NM11 Trollbotnmyra Viktig naturtype Stor verdi 

NM12 Kapteinsbua Utvalgt naturtype Svært stor verdi 

NM13 Mellom 

Stordalsgrova og 

Sandgrova 

Viktig naturtype Stor verdi 

NM14 Bakkemyr sør for 

Stordalsgrova 

Viktig naturtype Stor verdi 

NM15 Aust for E39 mot 

Skorgedalselva 

Viktig naturtype Stor verdi 

NM16 Aust for Skitnesetra  Viktig naturtype Stor verdi 

NM17 Skitnesetervegen Viktig naturtype Middels verdi 

NM18 Fremstedalen Viktig naturtype Stor verdi 

NM19 Kvernelva Økologisk 

funksjonsområde 

Noe verdi 

NM20 Skorgeelva Økologisk 

funksjonsområde 

Middels verdi 

NM21 Funksjonsområde 

vilt 

Økologisk 

funksjonsområde 

Middels verdi 

NM22 Ved Sandgrova Økologisk 

funskjonsområde 

Noe verdi 

NM23 Sør for 

Stordalsgrova 

Økologisk 

funksjonsområde 

Noe verdi 

NM24 Ved Skorgeelva Økologisk 

funsjonsområde 

Noe verdi 

NM25 Funksjonsområde 

fugl 

Økologisk 

funksjonsområde 

Svært stor verdi 
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5.2 Delområde NM1 Indre Skorgedal 

Delområdet består av naturtypen Indre Skorgedal som er en bjørkeskog med høgstauder på 

542 dekar. Den ligger helt nord i planområdet.  

 

 
Figur 5-2. Delområde NM1 Indre Skorgedalen. Stiplet linje viser planområdet. 

Verdien er satt til B (viktig) ut ifra DN håndbok 13. Lokaliteten vurderes som viktig fordi den 

er stor, velutvikla og intakt. Slike artsrike utforminger i ytre strøk er på grunn av hogst og 

treslagskifte forholdsvis sjeldent sør for Romsdalsfjorden. Skogen er vekselsfuktig, med 

kilder, sesongfuktige bekker og sig, rundt disse er det gråor- heggeskoger. Skogen er 

relativt gammel, med mye liggende død ved. Bjørk, osp, rogn og selje er dominerende. Det 

er alm (EN) i en smal stripe over hele området i høgdegradient 250-280 moh, dette er ikke 

registrert inn i Artskart. Det er registrert mange karplanter i lokaliteten, som solblom (EN), 

blåtopp, enghumleblom, fjelltistel, grov nattfiol, gulaks, hengjeaks, junkerbregne, jåblom, 

kranskonvall. Ved registrering i 2019 ble det registrert et trolig svakt utvikla 

lungeneversamfunn, med spredde forekomster av skrubbenever på selje. Mange spettehull 

ble også registrert.  
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Figur 5-3. Vestre del av naturtypen Indre Skorgedal. Foto: Sweco. 

Tabell 5-2. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Indre Skorgedal 

Verdivurdering: Delområde NM1 Indre Skorgedal                                                                              

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                   ▲ 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er stor, velutvikla og intakt. Den er gitt verdi B og har registreringer av 

flere rødlista arter som gir stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                         ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                   ▲ 

Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir ubetydelig miljøskade for delområdet (0) 
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5.3 Delområde NM2 Nord for Kvernelva 

Delområdet består av naturtypen Nord for Kvernelva som er en rikmyr på 1,4 dekar.  

 

Lokaliteten ligger inne i delområde NM1, på grunn av at nesten hele lokaliteten blir 

beslaglagt av veglinja og at den er en annen naturtype velges det å ta den som eget 

delområde. Verdien av delområdet er ikke tatt med i verdi– eller påvirkningsvurderingen av 

NM1.  

 

 
Figur 5-4. Delområde NM2 Nord for Kvernelva.  

Verdien er satt til C (lokalt viktig) i DN håndbok 13. Lokaliteten innehar flere indikatorarter 

for intermediært rik myr, som blåknapp, jåblom, grønnstarr og hvitbladtistel. Området er 

trolig beita tidligere.  
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Figur 5-5. Delområde NM2 er liten intermediært rik skog-/krattbevokst bakkemyr. Foto: Sweco. 

Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM2 Nord for Kvernelva 

Verdivurdering: Delområde NM2 Nord for Kvernelva                                                                                         

Lokalt viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype med verdi C gir middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                         ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                    ▲ 

Middels verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 
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5.4 Delområde NM3 Bakkesetra 

Delområdet består av naturtypen Bakkesetra som er en naturbeitemark på 9,4 daa. 

 

 
Figur 5-6. Delområde NM3 Bakkesetra. 

Lokaliteten er en setervoll som ikke har vært i bruk på flere tiår og har preg av gjengroing 

med einer og skogsarter. Det er større deler som fortsatt har en god del arter med 

tyngdepunkt i seminaturlig eng. Verdien er satt til C (lokalt viktig) ut ifra DN håndbok 13. 

Det er flere seminaturlige enger og erstatningsbiotoper (artsrike vegkanter) i nærområdet og 

det er relativt god mulighet for artsspredning mellom disse.  

 

 
Figur 5-7. Delområde NM3 Bakkesetra, naturbeitemark. Foto: Sweco. 
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Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Bakkesetra 

Verdivurdering: Delområde NM3 Bakkesetra                                                                                

Rødlista naturtype (VU) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                  ▲ 

Verdibegrunnelse: Beitemark inngår i naturtypen semi–naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) 

på rødlista for naturtyper. Lokaliteten er stor, rødlistet naturtype og innenfor spredningsavstand er 

det flere lokaliteter med engpreg. Den er gitt verdi C. Det vurderes at dette samlet gir delområdet 

stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                        ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                  ▲ 

Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 

 

5.5 Delområde NM4 Fremstedalen 

Delområdet består av naturtypen Fremstedalen som er en slåttemark på 0,3 dekar. 

 
Figur 5-8. Delområde NM4 Fremstedalen. 

Lokaliteten ligger mellom Kvernelva og vegen opp til Bakkesetra. Den er en liten gjenstående 

åpen slåttemark som fortsatt har en god del arter med tyngdepunkt i semi-naturlig eng, og 
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arter som tyder på at det er intermediært til svakt kalkrikt. Det er en del skogsarter og 

gjengroing fra sidene. Det er registrert blant annet grov nattfiol, gulaks, marikåpe sp, 

hvitbladtistel og engsoleie.   

 

Flyfoto viser at området trolig har blitt brukt som slåtteareal og i seinere tid har blitt beita, 

men ingen beitespor ved kartleggingstidspunktet. Delområdet har et visst 

restaureringspotensiale. Verdien er satt til C (lokalt viktig) i DN håndbok 13 på bakgrunn av 

størrelse, opphørt bruk og noe gjengroing. 

 

 
Figur 5-9. Delområde NM4 Fremstedalen, slåttemark. Foto: Sweco. 

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM4 Fremstedalen 

Verdivurdering: Delområde NM4 Fremstedalen                                                                                         

Rødlista naturtype (CR) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                               ▲ 

Verdibegrunnelse: Slåttemark er vurdert som kritisk truet (CR) naturtype og er gitt verdien C etter 

håndbok 13. Det vurderes at delområdet får stor verdi i øvre del av skalaen.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                        ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten  
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                   ▲ 

Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 

 

5.6 Delområde NM5 Skorgedalen Kvernelva 

Delområdet består av naturtypen Skorgedalen Kvernelva som er en gråor- heggeskog på 8 

dekar.  

 

Verdien er satt til C (lokalt viktig) i DN håndbok 13. Lokaliteten er en hellende gråorskog 

rundt Kvernelva med frodig bunnvegetasjon som er noe flompåvirket. Skogen er relativt  

fleraldret og består i hovedsak av gråor, med innslag av selje, rogn og bjørk med noe 

liggende og stående død. Bunnvegetasjonen er frodig og dels rik, med arter som trollurt, 

bringebær, tyrihjelm, turt, sumphaukeskjegg, vendelrot, strutseving, skogburkne, fugletelg, 

sauetelg og gjøkesyre. 

 

 
Figur 5-10. Delområde NM5 Skorgedalen Kvernelva. Stiplet linje viser planområdet. Delområdet grenser til delområde NM4 
Fremstedalen og overlapper med NM19 Kvernelva. 
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Figur 5-11. Delområde NM5 flommarkskog langs Kvernelva. Foto: Sweco. 

 

Tabell 5-6. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM5 Skorgedalen Kvernelva 

Verdivurdering: Delområde NM5 Kvernelva                                                                                     

Lokalt viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Verdibegrunnelse: Delområdet er en naturtype med verdi C som er forholdsvis rik vegetasjon og 

fleraldret, dette gir middel verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                       ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten.  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                 ▲ 

Middels verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 
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5.7 Delområde NM6 Ellingsgarden 

Delområdet består av naturtypen Ellingsgarden som er en artsrik vegkant med en lengde på 

rundt 1000 m.  

 

 
Figur 5-12. Delområde NM6 Ellingsgarden. Stiplet linje viser planområdet. 

Lokaliteten ble utvidet i 2020 etter registreringer utført av Sweco. Det ble registrert den 

rødlista plantearten solblom (EN) og andre kravfulle engarter som brudespore, heiblåfjør, 

brudespore, marinøkkel, skogmarihånd. Verdien er satt til B (viktig) ut ifra DN håndbok 13 

på bakgrunn av flere registreringer av solblom og flere kravfulle engarter. Marinøkkel funnet 

i området er beskrevet å skille seg morfologisk og genetisk fra marinøkkel, men kan være en 

variant eller underart av marinøkkel. Det er flere seminaturlige enger og erstatningsbiotoper 

(artsrike vegkanter) i nærområdet og relativt god mulighet for artsspredning mellom disse.  

 

Tabell 5-7. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM6 Ellingsgarden 

Verdivurdering: Delområde NM6 Ellingsgarden                                                                               

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                     ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi B med flere registreringer av solblom gir stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                        ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                  ▲ 

Stor verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 
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5.8 Delområde NM7 Sør for Bakkesetra 

Delområdet består av naturtypen Skorgedalen: Sør for Bakkesetra som er ei rikmyr på rundt 

3 dekar.  

 

 
Figur 5-13. Delområde NM7 Sør for Bakkesetra. Delområdet ligger i nærheten til NM6, NM3, og NM8. 

Verdien er satt til C (lokalt viktig) i DN håndbok 13. Lokaliteten er påvirket av ekstensivt 

beite tidligere. Det går en høyspentlinje gjennom området, det er ryddet rundt og under den. 

Lokaliteten har flere indikatorarter for intermediært rik myr, som blåknapp og hvitbladtistel. 

Av av andre arter er det blant annet stjernestarr, skogmarihånd, tepperot, flaskestarr, 

duskmyrull, blåtopp, skogsnelle, lyssiv, slåttestarr og mjødurt. Det kan være potensiale for 

myggblom (NT) som er registrert på Ørskogfjellet i 1958 og 1971. 
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Figur 5-14. Delområde NM7 Skorgedalen: Sør for Bakkesetra. Foto: Sweco. 

Tabell 5-8. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM7 Sør for Bakkesetra 

Verdivurdering: Delområde NM7 Sør for Bakkesetra                                                                           

Lokalt viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                       ▲ 

Verdibegrunnelse: Lokalt viktig naturtype med potensial for rødlista arter vurderes å gi middels 

verdi.  

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                     ▲ 

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                ▲ 

Middels verdi og ubetydelig påvirkning gir ingen miljøskade for delområdet (0) 
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5.9 Delområde NM8 Nord for Haraldsgrova 

Delområdet består av naturtypen Skorgedalen: Nord for Haraldsgrova som er ei rikmyr på 

rundt 1,5 dekar.  

 

 
Figur 5-15. Delområde NM8 Nord for Haraldsgrova. Oransje runding er registrering av hvitkurle (VU).  

Lokaliteten har flere indikatorarter for intermediær rikmyr, som breiull, dvergjamne, 

grønnstarr og blåknapp. Andre arter som er registrert er blant annet tepperot, duskmyrull, 

skogsnelle, rome, blokkebær, blåtopp, bjønnskjegg og klokkelyng. Det er registrert hvitkurle 

(VU) i kanten av lokaliteten nordøst. Det kan være potensiale for myggblom (NT) og 

brunskjene (VU), som tidligere er registrert på Ørskogfjellet i 1958/1971. Verdien er satt til 

C (lokalt viktig) i DN håndbok 13.  

 

Georadarundersøkelser viser at myra er under 1 m dyp.  
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Figur 5-16. Naturtypen Nord for Haraldsgrova. Rik bakkemyr. Foto: Sweco. 

 

Tabell 5-9. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM8 Nord for Haraldsgrova 

Verdivurdering: Delområde NM8 Nord for Haraldsgrova                                                                  

Lokalt viktig naturtype  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                          ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi C med potensial for rødlista arter gir middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                         ▲ 

Begrunnelse: Veglinjen berører ikke delområdet.  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                   ▲ 

Middels verdi og ubetydelig endring gir ubetydelig miljøskade (0) 

 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

51 

 

5.10 Delområde NM9 Sør for Haraldsgrova 

Delområdet består av naturtypen Skorgedalen: Sør for Haraldsgrova som er ei rikmyr på 

rundt 4 dekar som tidligere har vært ekstensivt beitet.  

 

 
Figur 5-17. Delområde NM9 Sør for Haraldsgrova. 

Lokaliteten har flere indikatorarter for intermediært rik myr, som breiull, dvergjamne, 

grønnstarr og blåknapp. Andre arter som er registrert er blant annet tepperot, duskmyrull, 

skogsnelle, rome, blokkebær, blåtopp, bjønnskjegg og klokkelyng. Det er ikke registrert 

rødlistede arter i lokaliteten. Det kan være potensiale for myggblom (NT) og kanskje 

brunskjene (VU), som er tidligere registrert på Ørskogfjellet i 1958/1971. Verdien er satt til 

C (lokalt viktig) i DN håndbok 13. 
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Figur 5-18.Bilde av delområde Sør for Haraldsgrova. Foto: Sweco.  

Tabell 5-10. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM9 Sør for Haraldsgrova 

Verdivurdering: Delområde NM9 Sør for Haraldsgrova                                                                          

Lokalt viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                              ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype med verdi C med potensial for rødlista arter gir middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                       ▲  

Begrunnelse: Veglinja berører ikke lokaliteten  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                    ▲ 

Middels verdi og ubetydelig endring gir ubetydelig miljøskade for delområdet (0) 

 

5.11 Delområde NM10 Vegkant Fremstedalen 

Delområdet består av naturtypen Vegkant Fremstedalen.  
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Figur 5-19. Delområde NM10 Vegkant Fremstedalen. 

Lokaliteten ligger på et område med sur og hard berggrunn med ulike gneiser. Området blir 

strødd med fin grus og sand om vinteren, slik at det er god tilgang på mineralrik næring. Det 

er registrert brudespore, marinøkkel, myrfiol, rødsvingel, grov nattfiol, engkall, småsyre, 

tepperot, tiriltunge og vill-lin. Marinøkkelen som er registrert skiller seg morfologisk og 

genetisk fra marinøkkel, men kan være en variant eller en underart av den. Det er ikke 

registrert fremmede arter i lokaliteten. Lokaliseringen av artene er ikke stedfestet innenfor 

delområdet, men marinøkkel befinner seg i den sørlige delen (A. Connor pers med.)  

Verdien er satt til B (viktig) i DN håndbok 13. 

 

Tabell 5-11. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM10 Vegkant Fremstedalen  

Verdivurdering: Delområde NM10 Vegkant Fremstedalen                                                                         

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                         ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi B gir stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                                    ▲  
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Begrunnelse: Eksisterende E39 må utbedres og flyttes litt i forbindelse med 

tilknytning til påkjøringsrampe til ny veg Delområdet blir påvirket i rundt 40 prosent 

av lengden og det inkluderer det området det er registrert en variant av marinøkkel. 

Det er knyttet usikkerhet til om det er mulig restaurere området tilbake til opprinnelig 

tilstand i etterkant. Delområdet vurderes å bli forringet.   

 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                        ▲ 

Stor verdi og forringet gir konsekvens betydelig miljøskade for delområdet (--) 

 

5.12 Delområde NM 11 Trollbotnmyra 

Delområdet består av naturtypen Trollbotnmyra. Den er ei rikmyr på rundt 188 daa.  

 

Det er registrert som ei rikmyr med rik fastmattevegetasjon i siga. Av arter er det blant annet 

registrert engmarihand, tepperot, kornstorr, loppestorr, dvergjamne, bjønnbrodd, blåknapp, 

særbustorr, grønstorr, og blanktorvmose. Det er en eldre registrering av solblom (EN) 

innenfor delområdet. Verdien er satt til B (viktig) etter DN håndbok 13. 
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Figur 5-20. Delområde NM11 Trollbotnmyra. Stiplet linje viser planområdet. 

 
Figur 5-21. Trollbotnmyra. Bilde Sweco.  
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Tabell 5-12. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM11 Trollbotnmyra 

Verdivurdering: Delområde NM11 Trollbotnmyra                                                                           

Viktig naturtype  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                 ▲ 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten har verdi B med solblom (EN) registrert og vurderes til å ha stor verdi.   

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                      ▲ 

Begrunnelse: Delområdet blir ikke berørt  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                  ▲ 

Stor verdi og ubetydelig endring gir ubetydelig miljøskade for området (0) 

  

5.13 Delområde NM12 Kapteinbua 

Delområdet består av naturtypen Kapteinbua er ei slåttemark på rundt 0,2 dekar.  

 

Delområdet er en rødlista naturtype som er kritisk truet (CR) og utvalgt naturtype. Verdien er 

satt til B (viktig) i DN håndbok 13. Slåttemarka er liten, gjenstående og åpen slåttemark som 

fortsatt har en god del arter med tyngdepunkt i seminaturlig eng. Den har intermediær til rik 

vegetasjon, med blant annet en del sumhaukeskjegg. Lokaliteten har en del skogsarter. Bruk 

opphørte for omtrent 40 år siden, men den har lite preg av gjengroing. Det er flere 

seminaturlige enger og erstatningsbiotoper i nærområdet og relativt god mulighet for 

artsspredning mellom disse.  
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Figur 5-22. Delområde NM12 Kapteinbua. 

 
Figur 5-23. NM12 Kapteinbua, beitemark. Foto: Sweco. 
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Tabell 5-13. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM12 Kapteinbua 

Verdivurdering: Delområde NM12 Kapteinbua                                                                                        

Utvalgt naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                               ▲ 

Verdibegrunnelse: Kritisk truet (CR) naturtype med verdi B og utvalgt naturtype vurderes til å havne i 

svært stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                       ▲ 

Begrunnelse: Veglinja vil ikke berøre lokaliteten.   
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                   ▲ 

Svært stor verdi og ubetydelig konsekvens gir ubetydelig miljøskade for delområdet (0) 

 

5.14 Delområde NM13 Mellom Stordalsgrova og Sandgrova 

Delområdet består av naturtypen Innerst i Skorgedalen: Mellom Stordalsgrova og Sandgrova 

som er ei rikmyr på rundt 34 dekar. Den ligger like sør for Sandgrova.  

 

 
Figur 5-24. Delområde NM13 Mellom Stordalsgrova og Sandgrova. Stiplet linje viser planområdet. 

Lokaliteten er i stor grad krattbevokst og dels noe trebevokst. Det går en høyspentlinje tvers 

gjennom midtre del av lokaliteten. Lokaliteten har flere indikatorarter for intermediært rik 

myr: som blåknapp, jåblom, bjønnbrodd, særbustarr og grønnstarr. Andre arter er bl.a. 
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kornstarr, stjernestarr, tepperot, klokkelyng, duskmyrull, kystmyrklegg, pors, vier spp., 

blokkebær, bjønnskjegg, rome, hvitlyng og blåtopp. Det er ikke registrert rødlistede arter i 

lokaliteten. Det kan være potensiale for myggblom (NT) og kanskje brunskjene (VU), begge 

er registrert med usikker plassering på Ørskogfjellet i 1958 og 1971. Verdien er satt til B 

(viktig) i DN håndbok 13.  

 

Myra ble undersøkt med georadar av SVV i 2020, den viste at myra er under 1 meter dyp.  

 

 
Figur 5-25. Naturtypen Mellom Stordalsgrova og Sandgrova. Foto: Sweco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5-14. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

60 

 

Verdivurdering: Delområde NM13 Mellom Stordalsgrova og Sandgrova                                                     

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi B med potensial for rødlista arter gir stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Veglinja med fyllinger vil skjære gjennom nedre del av lokalitet. 

Anleggsbelte må regnes som permanent beslag siden det trolig ikke vil være mulig 

tilbakeføre myrområdet til opprinnelig tilstand i etterkant. Dette ligger ut til 

plangrensa som er vist med stiplet linje. Vurderinger gjort på drenering konkluderer 

med at inntil 20 meter ut fra fyllinga kan bli drenert. Dette vil medføre at over 50 % av 

arealet vil bli berørt. Området vurderes til å bli sterkt forringet.  

 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                                               ▲ 

Stor verdi og sterkt forringet gir konsekvens alvorlig miljøskade for delområdet (---) 
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5.15 Delområde NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova 

Delområdet består av naturtypen Innerst i Skorgedalen: Bakkemyr sør for Stordalsgrova som 

er ei rikmyr på rundt 65 dekar.   

 

 
Figur 5-26. Delområde NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova. Stiplet linje viser planområdet. 

Rikmyra er i stor grad krattbevokst og dels noe trebevokst med veksling mellom middels rike 

partier og fattigere partier. Det går en høyspentlinje gjennom lokaliteten i øvre del. 

Lokaliteten har flere indikatorarter for intermediært rik myr: blåknapp, bjønnbrodd, 

særbustarr, dvergjamne, fjelltistel og muligens engmarihånd (avblomstret, usikker 

artsbestemmelse). I øvre del vokser også breiull. Andre arter er bl.a. stjernestarr, tepperot, 

klokkelyng, duskmyrull, kystmyrklegg, blokkebær, bjønnskjegg, rome, hvitlyng og blåtopp. 

Det er ikke registrert rødlistede arter i lokaliteten. Det kan være potensiale for myggblom 

(NT) og kanskje brunskjene (VU), begge er registrert med usikker plassering på Ørskogfjellet 

i 1958 og 1971. Verdien er satt til B (viktig) i DN håndbok 13. 

 

 Den ble undersøkt med georadar av SVV i 2020, den viste at myra er under 1 meter dyp.  
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Figur 5-27. Naturtypen NM14 bakkemyr sør for Stordalsgrova. Foto: Sweco. 

 

Tabell 5-15. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova 

Verdivurdering: Delområde NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova                                                          

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                   ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi B gir stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                                             ▲ 

Begrunnelse: Veglinja ligger i østlige delen av lokaliteten, den vil beslaglegge noe 

areal og det kan forventes at inntil 20 meter ut fra anleggsgrensen har potensial for å 

bli drenert. Det vurderes at lokaliteten forringes noe på grunn av arealtapet og at 

resterende areal vil kunne opprettholde myrfunksjonen i området over det som blir 

drenert. Delområdet vurderes å bli noe forringet.  

 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

63 

 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                         ▲ 

Stor verdi og noe forringet gir konsekvens noe miljøskade for delområdet (-) 

5.16 Delområde NM15 Aust for E39 mot Skorgedalselva 

Delområdet består av naturtypen Innerst i Skorgedalen, Aust for E39 mot Skorgedalselva, 

som er ei relativ liten rikmyr som er av de mer kalkrike i området.  

 

 
Figur 5-28, Delområde NM15 Aust for E39 mot Skorgedalselva. 
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Den er trolig litt påvirket av nærheten til eksisterende E39 og den har trolig vært ekstensivt 

beitet tidligere. Verdien er satt til B (viktig) i DN håndbok 13. Lokaliteten har flere 

indikatorarter for intermediært til svakt kalkrik myr som breimyrull, blåknapp (mye), 

bjønnbrodd, særbustarr og grønnstarr. Andre arter registrert er blant annet dystarr, 

stjernestarr, kornstarr, tepperot, klokkelyng, duskmyrull, kystmyrklegg, sveltstarr, hvitlyng, 

bukkeblad, trådstarr og blåtopp. Torvmoser dominerer i bunnen. Det er ikke registrert 

rødlistede arter i lokaliteten. Det kan være potensiale for myggblom (NT) og brunskjene (VU), 

begge er registrert med usikker plassering på Ørskogfjellet i 1958 og 1971. 

Den ble undersøkt med georadar av SVV i 2020, som viste at myra er 1 til 2 meter dyp.  

 

Tabell 5-16. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM15 Aust for E39 mot Skorgedalselva. 

Verdivurdering: Delområde NM15 Aust for E39 mot Skorgedalselva                                                            

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                      ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype verdi B med potensial for rødlista arter gir stor verdi.  

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                                                                      ▲ 

Begrunnelse: Veglinja går tvers gjennom lokaliteten og beslaglegger nesten hele 

lokaliteten og det vurderes at hele lokaliteten vil gå tapt. Delområdet vil bli sterkt 

forringet.  

  



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

65 

 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                                             ▲ 

Stor verdi og sterkt forringet gir konsekvens alvorlig miljøskade for delområdet (---) 

 

5.17 Delområde NM16 Aust for Skitnesetra 

Delområdet består av naturtypen Aust for Skitnesetra som er et større myrområde med 

mindre flekker med svakt til middels utvikla rikmyr. Arealet er rundt 50 dekar.  

 

 
Figur 5-29. Delområde NM16 Aust for Skitnesetra. 

Det går en kraftlinje gjennom lokaliteten. Det er registrert breiull, dvergjamne, fjelltistel, 

heiblåfjør, heisiv, hundekvein, jåblom, knegras, korallrot, kornstorr, kystmyrklegg, 

myraugnetrøst, sivblom, skogmarihand og særbustorr. Tidligere er det registrert 

engmarihand, bunskjene (VU) og nøkkesiv i området, men registreringene er dårlig 

stedfestet.  
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Figur 5-30. Naturtypen NM16 Aust for Skitnesetra ligger nord og vest for kunstig dam og Skorgeelva. Foto: Statens 
vegvesen. 

Tabell 5-17. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM16 Aust for Skitnesetra 

Verdivurdering: Delområde NM16 Aust for Skitnesetra                                                                               

Viktig naturtype   

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                     ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype B gir stor verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                     ▲ 

Begrunnelse: Veglinja vil gå i kanten av lokaliteten i østre del. Skorgeelva vil komme i 

konflikt med ny veg og må legges om vest for ny veg. Det er forsøkt å balansere 

behovet for bred nok elvestreng samtidig som inngrepet i naturtypen begrenses. 

Elveløpet er satt til 10 meter for å ha mulighet til å meandrere elvestrengen og ha 

ekstra plass i området elva skal krysse ny veg slik at man unngår en 90 graders 

vinkel. Det forventes at området dreneres noen meter ut fra anleggsbelte og at det 

etableres kantskog i en viss bredde fra elvebredden. Området som blir beslaglagt er 

en del av et større rikere parti. Det vurderes at tiltaket vil ha liten negativ 

konsekvens på lokaliteten som helhet med bakgrunn i at resterende areal vil kunne 

opprettholde sin funksjon. Lokaliteten vurderes å bli noe forringet 
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                   ▲ 

Stor verdi og noe forringet gir konsekvens noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.18 Delområde NM17 Skitnesetervegen 

Delområdet består av naturtypen Skitnesetervegen E39 som er en relativt liten rikmyr som er 

svakt intermediært og lokalt vanlig.  

 

 
Figur 5-31. Delområdet NM17 Skitnesetervegen. 
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Det er registrert blåknapp, stjernestarr, duskmyrull, tepperot, slåttestarr, trådstarr, 

bukkeblad, bjørneskjegg og dvergbjørk. Potensiale for myggblom (NT). Den er gitt verdi C 

(lokalt viktig) etter DN håndbok 13. 

 

Tabell 5-18. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM17 Skitnesetervegen 

Verdivurdering: Delområde NM17 Skitnesetervegen                                                                        

Lokalt viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                           ▲ 

Verdibegrunnelse: Naturtype med verdi C med potensial for rødlista arter gir middels verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                                                                        ▲ 

Begrunnelse: Veglinja vil gå tvers gjennom lokaliteten og beslaglegge store deler. 

Resterende areal vil bli brukt som rigg – og anleggsområde. Det vurderes at 

gjenværende del ikke vil være mulig å istandsette slik at den opprettholder 

myrfunksjon.  

 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                          ▲ 

Middels verdi og sterkt forringet gir konsekvens betydelig miljøskade for delområdet 

(--) 
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5.19 Delområde NM18 Fremstedalen 

Delområdet består av naturtypen Ørskogfjellet: Fremstedal – Nysætervatnet som er ei relativt 

stor sammenhengende kystmyr på 800-900 dekar i god tilstand som ligger inntil 

Nysætervatnet naturreservat.  

 

 
Figur 5-32. Delområde NM18 Fremstedalen. Stiplet linje viser planområdet. 

Lokaliteten er en blanding mellom nedbørsmyr og fattig til intermediært rik jordvannsmyr. 

Det er registrert mange arter, blant annet følgende plantearter; rome, dvergbjørk, 

blokkebær, blåtopp, kystmyrklegg, tepperot, trådsiv, stjernestarr, dystarr, strengstarr, 

slåttestarr, nykkesiv og sivblom. Det er også flekkvis intermediært rike partier med svært 

mye blåknapp og jåblom, i tillegg til arter som særbustarr, grønnstarr, bjønnbrodd og 

dvergjamne. Bestanden av nykkesiv på Ørskogfjellet utgjør en vesentlig del i utbredelsen. 

Området er kartlagt tre ganger siden 2010, og under de er det ikke registrert noen rødlista 

arter. I Artskart er det flere eldre registreringer av rødlisteartene myggblom (NT, 1958 og 

1971) og brunskjene (VU, 1971) fra Ørskogfjellet. Nøyaktig plassering av disse er ikke kjent, 

men det er potensiale for begge artene innen naturtypelokaliteten. Nysætervatnet 

naturreservat er for øvrig hekke- og rasteområde for en rekke fugl, inkludert flere rødlistede 

arter.  
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Sørøst for E39 ligger en stor naturtypelokalitet og naturreservat Måslia som tidligere hang 

sammen med dette delområdet. De to naturtypelokalitetene er fortsatt del av et stort, samlet 

myrareal.  

 

Tabell 5-19. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM18 Fremstedalen 

Verdivurdering: Delområde NM18 Fremstedalen                                                                                     

Viktig naturtype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                           ▲ 

Verdibegrunnelse: Delområdet er gitt verdi B og er en del av et større myrområde som henger sammen 

med Nysætervatnet naturreservat og innehar mye av de samme kvalitetene og benyttes av en rekke 

fuglearter til hekke – og rastelokalitet. Delområdet vurderes til å ha stor verdi.  

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Veglinja vil gå i kanten av lokaliteten i østre del. Planområdet avsluttes like 

sør for Skitnesetervegen og vegen videre vil vurderes i KU for neste parsell. Det 

vurderes at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens på lokaliteten som helhet med 

bakgrunn i at resterende areal vil kunne opprettholde sin funksjon og det vil ikke ha 

større negativ påvirkning på verdien av lokaliteten. Lokaliteten vurderes å bli noe 

forringet. I anleggsperioden må anleggsbeltet begrenses så mye som mulig. Tiltak for   

for å forhindre uttørking av sidearealene både i anleggsperioden og ved ferdig anlegg. 

 

 
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                      ▲ 

Stor verdi og noe forringet gir konsekvens noe miljøskade for delområdet (-) 
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5.20 Delområde NM19 Kvernelva 

Delområdet består av Kvernelva som er en del av vassdraget Skorgeelva, delområdet går fra i 

overkant av Bakkesetra til der Kvernelva renner ut i Skorgeelva. Kantsoner til vassdraget er 

inkludert da disse arealene er viktige for livet i vassdraget og som leveområder for arter 

knyttet til vassdraget. I kantsonen til Kvernelva er det registrert 3 naturtyper, der to har verdi 

B og en verdi C. Disse er vurdert i egne delområder (NM1, NM4 og NM5).  

 

 
Figur 5-33. Delområde NM19 Kvernelva. 

Det er ikke gjennomført elveøkologisk kartlegging av Kvernelva, men det vurderes at 

Kvernelva mest sannsynlig fungerer som gytebekk for Skorgeelva og oppvekstområde for 

yngel og fisk. Det er observert fisk i elva ved befaring og elvebunnen er variert. Det er ikke 

registrert rødlistede arter i tilknytning til delområdet, men det er registrert solblom i 

vegkanten øst for Kvernelva.  

 

Tabell 5-20. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM19 Kvernelva 

Verdivurdering: Delområde NM19 Kvernelva                                                                                                 

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                ▲ 

Verdibegrunnelse: Kvernelva er et fiskeførende vassdrag med godt utviklet kantvegetasjon. Elva vurderes å 

være gytebekk for Skorgeelva og trolig oppvekstområde for yngel. Det er potensiale for fiskevandring opp 

til i overkant av planområdet. Det er mulig fisk kommer ned i Kvernelva fra Dalvatnet. Det vurderes at 

delområdet har noe verdi.   

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                           ▲  
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Begrunnelse: Veglinja vil ligger under tunnelen og det forventes ikke at vassdraget vil bli 

berørt eller bli drenert.   
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                        ▲ 

Noe verdi og ubetydelig endring gir konsekvens ubetydelig miljøskade for delområdet (0) 

 

5.21 Delområde NM20 Skorgeelva 

Delområdet består av Skorgeelva fra like øst for der Kvernelva renner ut i Skorgeelva og til 

like vest for der Skorgeelva krysser Skitnesetervegen. Stordalsgrova og Sandgrova er også 

vurdert i dette delområdet selv om de ikke er tegnet inn i kartutsnittet under (figur 5-36).  

 

 
Figur 5-34.  Skorgeelva med sidevassdrag. Fra nord Haraldsgrova, Sandgrova og Stordalsgrova (to løp som går sammen i 
underkant av E39).  

Kantsoner til vassdragene er inkludert i disse arealene da de er viktige for livet i vassdraget 

og som leveområder for arter knyttet til vassdraget. 

 

Det ble gjennomført elveøkologisk kartlegging av berørte vassdrag i planområdet høsten 

2022 av Sweco. Det ble gjennomført undersøkelser av Skorgeelva med to målepunkt, 

Sandgrova og Stordalsgrova. 
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Figur 5-35. Kvernelva i området ved Kapteinbua. 

 
Figur 5-36. Delområde NM20 Skorgeelva. 
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Skorgeelva: (vannforekomst ID: 102-52-R) 

Registrert i Vann-nett med god økologisk og kjemisk tilstand. Sårbarhetsvurderingen viser at 

Skorgeelva er middels sårbar med bakgrunn i at den er vurdert som liten, svært kalkfattig, 

klar, har svært god tilstand og ligger nært E39 med diffus avrenningen fra vegen. Deler av 

vannforekomsten ligger nær E39, med diffus avrenning fra vegen. Vassdraget er anadrom på 

hele strekningen innenfor planområdet med bestander av laks og sjøørret. Ifølge 

lakseregisteret er bestandstilstanden på laks god/svært god og bestanden for sjøørret er 

hensynskrevende. Ved el-fiske ble det kun fanget ørret. Strekningen som blir berørt av 

omlegging er variert med gode oppvekstområder og potensielle gyteområder.  

 

Sandgrova 

Sidevassdrag til Skorgeelva som er forholdsvis liten og har svært lav eller ingen vannføring i 

spesielt tørre perioder. Den er en viktig vannkilde til et større høl - «Kapteinshølen» ved god 

vannføring. Det er etablert fysisk hinder for fiskeoppgang ved kulvert gjennom eksisterende 

E39 og postvegen nedenfor E39. Det ble ikke fanget fisk i vassdraget.  

 

Stordalsgrova 

Vassdraget har årssikker vannføring og intakt kantvegetasjon innenfor planområdet. Den er 

vurdert som liten, svært kalkfattig og svært klar. Kulvert gjennom eksisterende E39 er et 

vandringshinder for fisk og det er flere naturlige vandringshinder oppstrøms vegen. 

Nedstrøms E39 er det grovt substrat og minimalt med gytemuligheter. Det ble fanget ørret 

omtrent 100 meter opp fra utløpet i Skorgeelva.  

 

Sweco gjennomførte en befaring av Skorgeelva med sidebekker i 2020. Det ble konkludert 

med at nedenfor eksisterende E39 er Kvernelva, Sandgrova, Haraldsgrova og Stordalsgrova 

potensielle gytebekker og at nye kulverter bør ivareta muligheten for vandring. Hydrologisk 

rapport fra Rambøll (2021) konkluderer med at ovenfor ny E39 vil stigningen være for bratt 

for fiskevandring ved Sandgrova og Stordalsgrova, og dette ble også vurdert tilsvarende av 

Sweco høsten 2022. Kulverter gjennom eksisterende E39 er i dag vandringshinder for fisk 

for Sandgrova og Stordalsgrova.   

 

Skorgeelva er vurdert i Vann-nett til å ha svært god økologisk tilstand og dette støtter 

undersøkelsene som ble utført høsten 2022. Sandgrova er vurdert til å ha svært god tilstand 

og Stordalsgrova god tilstand.  

 

Tabell 5-21. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM20 Skorgeelva 

Verdivurdering: Delområde NM20 Skorgeelva                                                                                  

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.                                                                                   

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                     ▲ 

Verdibegrunnelse: Det er stedegne bestander av laks og sjøørret i Skorgeelva. Anadrom strekning er 

over 5 km. Det vurderes at delområdet har middels verdi.   
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                                             ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke berøre Haraldsgrova eller Sandgrova, veglinja går i 

tunnel under begge vassdragene. Tunnelportalen vil komme like ved Sandgrova og 

vassdraget skal ligge uberørt over tunnelportalen. I anleggsperioden må Sandgrova 

muligens legges i rør. Det er en liten risiko for at Sandgrova blir påvirket slik at 

elveløpet må flyttes, hvis det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt.  

Ved Stordalsgrova vil berørt strekning bli på over 110 meter. Det er planlagt å legge 

vassdraget i åpen bekk mellom vegene slik at det blir to kulverter. Det vurdere at 

tiltaket vil føre til et vesentlig tap av vassdragets økologiske funksjon. I 

prosjekteringen må det sikres at vannhastigheten og vannmengden ikke endres slik at 

forholdene for vannlevende organismer nedstrøms eksisterende E39 blir lik som de er 

i dag.  

Skorgeelva må legges om over en strekning på rundt 200 meter. Eksisterende E39 

som blir lokalveg må legges om i dette området, slik at det vil bli bygget nye kulverter 

for både ny lokalveg og ny E39 som begge skal ha naturlig elvebunn. Hvis det er 

behov for erosjonssikring mellom vegene og i ytterkanten av kulvertene skal det 

utføres en økologisk erosjonssikring som har fokus på å etablere en naturlig 

kantsone. Det er lagt til rette for å lage en meandrerende elvestrekning mest mulig lik 

eksisterende, bunnsubstrat fra eksisterende elveløp skal legge tilbake i nytt elveløp.  

Det kan forekomme søl under anleggsperioden ved elvene som kan ha negativ effekt 

for fisk ved at det for eksempel gir tilslamming som tetter igjen hulrom eller 

forurensende stoffer kommer i vassdraget. Dette vil bli nærmere vurdert i 

byggeplanen og avbøtende tiltak for anleggsperioden konkretisert. Det vil også bli 

vurdert om det er behov for flere avbøtende tiltak underveis og ved ferdigstillelse.   

Det vurderes at delområdet totalt blir noe forringet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                       ▲ 

Middels verdi og noe forringet gir noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.22 Delområde NM21 Funksjonsområde vilt 

Vestnes har en stor hjortestamme. Det er registrert et hjortetrekk i Gislink i nærheten til 

planområdet, det går fra i overkant av der Sandgrova starter og nordvest forbi Øygardssetra. 

Supplerende viltkartlegging fant ingen sportegn som var entydige til å verifisere 

registreringene. Det er registrert få påkjørsler av vilt på strekning og påkjørslene av hjort og 

rådyr er fordelt utover, noe som kan indikerer at det ikke er en etablert trekkveg over 

eksisterende, men at det er sporadisk vandring over eksisterende E39 i hele planområdet. 

Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet og Ellingsgarden ble i rapporten ikke vurdert som et 
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viktig viltområde, men ble klassifisert til kategorien registrert viltområde.  

 

 
Figur 5-37. Delområde NM21 Funksjonsområde vilt. Stiplet linje viser planområdet. 

 

Tabell 5-22. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM21 Funksjonsområde vilt 

Verdivurdering: Delområde NM21 Funksjonsområde vilt  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                  ▲ 

Verdibegrunnelse: Hele Ørskogfjellet har blitt klassifisert som et registrert viltområde, som en del av 

et leveområde for vilt. Det er tidligere registrert en trekkveg for hjortevilt nordvest for planområdet, 

dette ble ikke bekreftet i ny viltkartlegging.  

Basert på at det er registrert påkjørsler langs eksisterende E39 og at området er vurdert som registrert 

viltområde er hele planområdet tatt med som viltområde. Området vurderes å ha lokal til regional 

betydning som viltområde og gis middels verdi.  
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                              ▲ 

Begrunnelse: Vilt kan i dag passere forholdsvis fritt over eksisterende E39, det er få 

hindringer som fysisk påvirker passeringer negativt i tilknytning til vegen. Vegen 

ligger i terrenget uten fyllinger eller skjæringer. Ny E39 vil stort sett ligge litt nord for 

eksisterende veg. Veglinja vil komme ut i overkant av NM22 sør for Sandgrova.  

Ny E39 vil gi arealbeslag på områder som vil forringe deler av beite – og leveområder 

for hjortevilt og vil sammen med eksisterende E39 føre til noe økt fragmentering av 

området. Ny veg med kryssområder, støyvoller, fyllinger og skjæringer vil medføre 

vanskeligheter for vilt av alle størrelser å passere og det vil i områder bli en barriere. 

Det vurderes at tiltaket vil føre til mindre alvorlig svekking av trekkmuligheter og at 

kryssingsmønster kan endres, men vesentlige funksjoner opprettholdes slik at 

delområdet blir noe forringet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                 ▲ 

Middels verdi og noe forringet påvirkning gir noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.23 Delområde NM22 Ved Sandgrova 

Delområdet består av både myrområder, skogbevokst myr og skog som ligger mellom 

delområdene NM9 og NM14. Avgrensingen er forsøkt avsatt ved bruk av ortofoto slik at 

myrområdene i området ble med i delområdet. Skogen i delområdet er løvskog.  

 

Myr leverer viktig økosystemtjenester og har mange viktige økologiske funksjoner. Myr 

innehar blant annet en flomdempende effekt, er levested for en rekke insekter, planter og 

fugler og er karbonlager. Skogen benyttes sannsynligvis som hekkeområde og oppholdssted 

for fugl. Det er ikke registeringer av rødlista arter innenfor delområdet eller verdifulle 

naturtyper.  
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Figur 5-38. Delområde NM22 Ved Sandgrova. Stiplet linje viser planområdet. 

 

 
Figur 5-39. Kartutsnitt som viser deler av delområde NM22. Foto: Statens vegvesen.  

  



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

79 

 

Tabell 5-23. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM22 Ved Sandgrova 

Verdivurdering: Delområde NM22 Ved Sandgrova                                                                      

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.                                                                       

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                 ▲ 

Verdibegrunnelse: Området består av en mosaikk av skog og myr, ingen viktige naturverdier som er 

registrert.  Årsaken til at området er tatt med er at myr er et viktig økosystem og innehar 

økosystemtjenester som nevnt ovenfor. Det vurderes at området får noe verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                                     ▲ 

Begrunnelse: Veglinjen vil skjære gjennom delområdet i øverste del der det er 

myrområder og berøre rundt 50 % av totalarealet. Det vurderes at området ovenfor 

veglinjen mulig vil bli drenert ut og en viss drenering sør for veglinja. Det vurderes at 

delområdet blir forringet. 

 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                              ▲ 

Noe verdi og forringet gir noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.24 Delområde NM 23 Sør for Stordalsgrova 

Delområdet består av et omtrent 28 dekar stort myrområde. Det ligger mellom delområde 

N14 og et skogsområde bestående av gran som trolig er plantet.  
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Figur 5-40. Delområde NM23 Sør for Stordalsgrova. Stiplet linje viser planområdet. 

Myr leverer viktig økosystemtjenester og har mange viktige økologiske funksjoner. Myr 

innehar blant annet en flomdempende effekt, er levested for en rekke insekter, planter og 

fugler og er karbonlagre. Det er ikke registeringer av rødlista arter innenfor delområdet eller 

verdifulle naturtyper.  

 

 
Figur 5-41. Deler av delområde NM 24 vises nederst i bildet til venstre. 
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Tabell 5-24. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM23 Ved Skorgeelva 

Verdivurdering: Delområde NM23 Sør for Stordalsgrova                                                                     

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.                                                                                   

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                  ▲ 

Verdibegrunnelse: Delområdet er et myrområde uten spesielle naturverdier ut over det og det er ingen 

rødlista arter registrert. Årsaken til at området er tatt med er at myr er et viktig økosystem og innehar 

økosystemtjenester som nevnt ovenfor. Det vurderes at området får noe verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rød                                                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil medføre inngrep i over 50 prosent av delområdet. 

Inngrepet vil medføre noe drenering ut over selve vegfyllingen. Det vurderes at 

delområdet blir sterkt forringet. 

 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                              ▲ 

Noe verdi og sterkt forringet gir noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.25 Delområde NM24 Ved Skorgeelva 

Delområdet består av et forholdsvis dypt myrområde med dybde over 1 meter som ligger 

mellom eksisterende E39, Skorgeelva og NM15.  
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Figur 5-42. Delområde NM24 Ved Skorgeelva. Stiplet linje viser planområdet. 

Myr leverer viktig økosystemtjenester og har mange viktige økologiske funksjoner. Myr 

innehar blant annet en flomdempende effekt, er levested for en rekke insekter, planter og 

fugler og er karbonlagre. Det er ikke registeringer av rødlista arter innenfor delområdet eller 

verdifulle naturtyper.  

 

Tabell 5-25. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM24 Ved Skorgeelva 

Verdivurdering: Delområde NM24 Ved Skorgeelva                                                                                  

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.                                                                                   

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                  ▲ 

Verdibegrunnelse: Delområdet er ei forholdsvis dyp myr som ligger mellom eksisterende E39 og 

Skorgeelva. Det er ikke veldig påvirket av dagens E39. Årsaken til at området er tatt med er at myr er et 

viktig økosystem og innehar økosystemtjenester som nevnt ovenfor. Det vurderes at området får noe verdi 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                                                             ▲ 

Begrunnelse: Delområdet er ei forholdsvis dyp myr som ligger mellom eksisterende E39 og 

Skorgeelva. Det forventes at det blir noe uttørking av myrområdet utover anleggsområdet. 

Selve veglinja med fyllinger vil berører rundt 50 prosent av delområdet. Delområdet blir 

forringet.  
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                ▲ 

Noe verdi og forringet gir noe miljøskade for delområdet (-) 

 

5.26 Delområde NM25 Økologisk funksjonsområde fugl 

Delområdet består av Nysætervatnet naturreservat med tilgrensende myrområder østover på 

begge sider av eksisterende E39.  
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Figur 5-43. Delområde NM25 Økologisk funksjonsområde for fugl. Stiplet linje viser planområdet. 

Viltkartlegging i plan – og influensområdet vurderte Nysætervatnet naturreservat og 

tilgrensende myrområder østover langs begge sider av eksisterende E39 til i ornitologisk 

sammenheng å tilfredsstille kravet til svært viktig viltområde (hekkeområde for 

våtmarksfugl). Det ble under kartleggingen observert sangsvane, krikkand, småspove (NT), 

rødstilk (NT), fiskemåke (VU), sivspurv, gjøk (NT) og blåstrupe i området rundt 

Nysætervatnet. Tidligere har det blitt registrert blant annet vipe (CR) og storspove (EN) 

hekkende områder ved Nysætervatnet som ligger utenfor planområdet. Vipe er registrert 

innenfor planområdet i 2021 og 2022.  

 

Vipe og storspove er en vadefugler som hekker i åpne områder som jordbrukslandskap og 

myrer. De er ikke blitt registrert hekkende innenfor planområdet, men siden det inneholder 

mange egna områder er det en viss sannsynlighet for at det kan forekomme hekking. Det 

kan derfor ikke utelukkes at hekkeområder blir påvirket av vegutbyggingen. Store deler av 

planområdet blir også trolig benyttet til næringssøk. Hvis det blir registrert hekkende vipe 

eller storspove innenfor planområdet før eller under anleggsperioden vil det bli stilt krav til 

avbøtende tiltak som å unngå arbeid i området under hekkeperioden.  
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Ørskogfjellet består av et stort og verdifullt myrdominert landskap med flere 

naturtypelokaliteter (rik– og kystmyr). Slike områder har stor verdi som hekkeområde og i 

noe grad trekkområde. Det er ikke mange registreringer av fugler innenfor plan – og 

influensområdet, men det vurderes at det er stor sannsynlighet for at mange av fugleartene 

observert utenfor området også befinner seg innenfor området for å sanke føde eller hekke 

uten at dette er blitt registrert i Artskart.  

 

Tabell 5-26. Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NM25 Økologisk funksjonsområde fugl 

Verdivurdering: Delområde NM25 Økologisk funksjonsområde fugl                                                                                  

Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.                                                                                   

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                           ▲ 

Verdibegrunnelse: Delområdet er et forholdsvis sammenhengende myrområde som er delt av eksisterende 

E39 som er hekke, raste– og leveområder for en rekke fuglearter, både arter på norsk rødliste for arter og 

arter med levedyktige bestander. Det er registrert vipe (CR) i 2021 og 2022 innenfor planområdet. Tidligere 

har det blitt registrert storspove (EN). Selv om det ikke er påvist hekking av vipe og storspove vurderes det 

som en viss sannsynlighet siden det er flere potensielle områder for hekking innenfor planområdet.  

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rød                                                                                  ▲ 

Begrunnelse: Delområdet er et forholdsvis sammenhengende myrområde som er hekke – og 

leveområder for en rekke arter. Tiltaket vil påvirke og føre til arealinngrep i områder som 

trolig benyttes som både hekke– og leveområder for flere fuglearter som nevnt over. 

Tiltaket vil føre til direkte arealtap og forringelse av områder inntil tiltaket. Tiltaket vil 

redusere funksjonen, men i vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Det vurderes 

derfor at området blir forringet i nedre del av skala.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rød                                                                                       ▲ 

Svært stor verdi og noe forringet gir vesentlig miljøskade i nedre skala for delområdet (--) 

 

  



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

86 

 

6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele 

utbyggingsalternativet. Utbyggingsalternativet som inngår i konsekvensutredningen er 

beskrevet i kapittel 2.  

6.1 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 6-1 nedenfor viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i 

analysen. Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for 

utbyggingsalternativet.  

 

Rødt alternativ vil ikke komme i konflikt med ni delområder som ligger i starten av 

planområdet, fra Kvernelva til Stordalsgrova. Alternativet vil berøre 13 delområder negativt. 

5 av disse delområdene vurderes å få betydelig miljøskade. Samlet vurderes det at tiltaket vil 

medføre stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

 

Skorgeelva med sideelver går gjennom hele planområdet. Ved Rødt alternativ vil Kvernelva, 

Haraldsgrova og Sandgrova bli liggende urørt. Tunnelportalen kommer ut like ved Sandgrova 

og den må trolig legges i rør i anleggsperioden. Stordalsgrova vil bli berørt i omtrent 110 

meter og vil bli lagt i kulvert på store deler av denne strekningen. Skorgeelva må legges om 

over en strekning på omtrent 200 meter, og den skal krysse ny E39 og ny lokvalveg med 

halvkulverter slik at bekkebunnen får naturlig bunnsubstrat.  

 

Tabell 6-1. Samletabell over påvirkning med konsekvens for Rødt alternativ 

Vurdering av påvirkning med konsekvens, Rødt alternativ 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

NM1 Indre 

Skorgedal 
Stor 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM2 Nord for 

Kvernelva 
Middels 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM3 Bakkesetra Stor 
Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM4 

Fremstedalen 
Stor 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM5 Skorgedalen 

– Kvernelva 
Middels 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM6 

Ellingsgarden 
Stor 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM7 Sør for 

Bakkesetra 
Middels 

Ubetydelig 

endring  
Delområdet berøres ikke. 0 

NM8 Nord for 

Haraldsgrova 
Middels 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 
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NM9 Sør For 

Haraldsgrova 
Middels 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM10 Vegkant, 

Fremstedalen 
Stor Forringet Delområdet blir forringet.  -- 

NM11 

Trollbotnmyra 
Stor 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM12 Kapteinbua 
Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 
Delområdet berøres ikke. 0 

NM13 Mellom 

Stordalsgrova og 

Sandgrova 

Stor 
Sterkt 

forringet 

Over 50 prosent av delområdet 

blir beslaglagt.  
--- 

NM14 Bakkemyr 

sør for 

Stordalsgrova 

Stor 
Noe 

forringet 

I overkant av 20 prosent av 

delområdet blir beslaglagt eller 

potensielt drenert.  

- 

NM15 Aust for 

E39 mot 

Skorgedalselva 

Stor 
Sterkt 

forringet 

Veglinja beslaglegger hele 

lokaliteten.  
--- 

NM16 Aust for 

Skitnesetra 
Stor 

Noe 

forringet 

Området vil bli berørt av veglinja 

og omlegging av Skorgeelva. 
- 

NM17 

Skitnesetervegen 
Middels 

Sterkt 

forringet 

Veglinja beslaglegger hele 

lokaliteten. 
-- 

NM18 

Fremstedalen 
Stor 

Noe 

forringet 

En liten del av lokaliteten 

beslaglegges og noe areal blir 

trolig drenert.  

- 

NM19 Kvernelva Noe 
Ubetydelig 

endring 
Området blir ikke berørt  0 

NM20 Skorgeelva Middels 
Noe 

forringet 

Skorgeelva med sideelver blir 

berørt og må legges om eller i nye 

kulverter. 

- 

NM21 

Funksjonsområde 

vilt 

Middels 
Noe 

forringet 

Ny veg vil skape en større barriere 

for vilt enn dagens veg gjør.  
- 

NM22 Ved 

Sandgrova 
Noe Forringet Deler av området blir beslaglagt. - 

NM23 Sør for 

Stordalsgrova 
Noe 

Sterkt 

forringet 

Deler av område blir beslaglagt og 

noe areal drenert utover vegareal.  
- 

NM24 Sør for 

Stordalsgrova 
Noe Forringet 

Omtrent 50 prosent blir beslaglagt 

og potensielt drenert.  
- 

NM25 

Funksjonsområde 

fugl 

Svært 

stor 
Forringet 

Ny veg vil føre til arealtap av 

myrområder og drenering av 

myrområder inntil ny veg. Disse 

områdene benyttes trolig til  

-- 

Samla 

konsekvens 
 Stor negativ 
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Tabell 6-1. Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturmangfold 

ø

NM1 Indre Skorgedal 0  

NM2 Nord for Kvernelva 0  

NM3 Bakkesetra 0  

NM4 Fremstedalen 0  

NM5 Skorgedalen – Kvernelva 0  

NM6 Ellingsgarden 0  

NM7 Sør for Bakkesetra 0  

NM8 Nord for Haraldsgrova 0  

NM9 Sør for Haraldsgrova 0  

NM10 Vegkant, Fremstedalen 0 -- 

NM11 Trollbotnmyra 0  

NM12 Kapteinbua 0  

NM13 Mellom Stordalsgrova og Sandgrova 0 --- 

NM14 Bakkemyr sør for Stordalsgrova 0 - 

NM15 Aust for E39 mot Skorgedalselva 0 --- 

NM16 Aust for Skitnesetra 0 - 

NM17 Skitnesetervegen 0 -- 

NM 18 Fremstedalen 0 - 

NM 19 Kvernelva 0  

NM20 Skorgeelva 0 - 

NM21 Funksjonsområde vilt 0 - 

NM22 Ved Sandgrova 

NM23 

0 - 

NM23 Sør for Stordalsgrova 0 - 

NM24 Ved Skorgeelva 0 - 

NM25 Funksjonsområde fugl 0 -- 

Sum konsekvenser  0 Stor negativ 

konsekvens 

1 2 

 

6.2 Vurderinger av utvidelse til 4- felt veg 

Fremtidig utvidelse til 4-felts veg vil gi større inngrep i sårbar natur og viktige naturtyper. 

Det vil bli utarbeidet en ny konsekvensutredning hvis dette blir aktuelt.  

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

 

Massehåndteringen for E39 Ørskogfjellet-Vik må sees i sammenheng med de øvrige 

utbyggingsstrekningene på E39 Ålesund-Molde. 

6.3.1 Fjellmasser  

Dagsonen på Ørskogfjellet har isolert sett et underskudd på sprengstein til vegfyllinger og 

produksjon av overbygningsmateriale i størrelsesorden 30 000-50 000 am3. Disse massene 

kan hentes fra tunneldrivingen og utgjør ca. 500 meter med tunnel. Det legges opp til 

tunneldriving fra begge sider, både fra Vik og fra Ørskogfjellet. Hvor mye som skal drives fra 

Ørskogfjellet styres av behovet for stein til gjennomføring av anlegget på denne siden, og 

evt. andre formål i nærheten av dette påhugget. Andre formål kan være lagring av noe 
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sprengstein til bruk på parseller lenger sør og til bygging av rasvoller langs eksisterende 

E39/E136 i Skorgedalen.  

 

I 2016 utarbeidet Statens vegvesen et forslag til skredsikring av aktive skredpunkter på 

riksveger i Møre og Romsdal, bl.a. tre skredpunkt i Skorgedalen opp mot Ørskogfjellet. I 

forbindelse med reguleringsarbeidet E39 Ørskofjellet-Vik er det foretatt en foreløpig 

vurdering av behovet for steinmasser knyttet til disse tiltakene (Notat B11800-Skred, datert 

28.04.2021, utarbeidet av Statens vegvesen). Statens vegvesen planlegger utarbeide og 

fremme egen reguleringsplan for skredsikringstiltakene senhøsten 2022.   

 
Figur 6-1: Skredpunkter i Skorgedalen  

Skredvoller gir inngrep som kan tilpasses da det er  bratte og skredutsatte fjellsider i dalen.  

Resterende del av tunnelen drives fra Vik. På Vik blir det et betydelig overskudd av 

sprengstein både fra Vikakslatunnelen og den undersjøiske tunnelen til Otrøya. Overskuddet 

forutsettes avhendet til andre utbyggingsformål i området. Det er også mulig å mellomlagre 

store volum til fremtidige behov på områder som er avsatt til rigg/ deponiareal i 

tilgrensende reguleringsplan Vik-Julbøen.  

 

Innenfor reguleringsplanen E39 Ørskogfjellet-Vik er det ikke satt av areal til lagring av 

masser for senere behov. Kulturminner og naturverdier i området tilsier at det ikke bør 

planlegges for større massedeponier innenfor planens avgrensning. I forbindelse med 

pågående planlegging sør for Ørskogfjellet-Vik planlegges det avsatt større deponiområder 

for lagring av masser.  

 

Løsmasser/ gravemasser:  

Dagsonen på Ørskogfjellet har anslåtte gravemasser i et volum på ca. 175 000 fm3. Noe av 

disse massene skal brukes i gjennomføringen til bygging av støyvoller og til utslaking og 

gjenkledning av vegfyllinger. Det vil likevel gjenstå et betydelig overskudd av løsmasser som 

må deponeres utenfor reguleringsplanen sin avgrensing. Deponering av løsmasser 

planlegges i sammenheng med bygging av rasvoller i Skorgedalen. Det vil bli benyttet 

løsmasser i rasvollene så stor grad som det er anleggsteknisk gjennomførbart. Evt. volum 

som ikke kan benyttes til voller deponeres i samme område. 
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6.3.2 Rigg og anlegg   

Adkomst til anlegget tas med avkjørsler fra eksisterende E39. Eksisterende og nye E39 ligger 

på store deler av strekningen relativt nært inntil hverandre med fremtidig regulert veggrunn 

mellom de to vegen.  Areal mellom nye og eksisterende E39 er i områdte ved Skorgeelva-

Skitnesetervegen avsatt til «annen veggrunn» som erverves. Dette området sammen med alt 

annet areal som erverves kan benyttes til deponering av masser (terrengutforming av 

støyvoller) og midlertidig rigg- og anleggsområde. 

 

Adkomst til tunnelpåhugg på Vik vil gå via regulert veglinje Vik-Julbøen. Adkomst til 

tunnelpåhugget på Ørskogfjellet vil gå i linja fra avkjørsel lenger sør.  

 

Det skal etableres midlertidig renseanlegg for drivevannet fra tunneldrifta før oppstart. 

Renseanlegget skal omfatte oljeutskiller og sedimenteringsanlegg, samt kunne regulere pH 

ved behov. Krav til utslippsvannet avklares i prosess med søknad om utslippstillatelse. 

 

  
Figur 6-2: Figur til venstre viser at i anleggsperioden kan ny E39 og kryssområde kan benyttes som rigg- og anleggsområde. 
Til høyre kan arealer mellom ny og eksisterende E39 på nordvestside ved skisenter, benyttes til terrengforming (markert med 
svart stiplet strek og oransje farge). Areal erverves. Grå stiplet strek er planens begrensning. 

6.3.3 Trafikkavvikling 

Hovedtyngden av den nye veglinja ligger utenfor dagens E39, og kan bygges uten at 

avviklingen av trafikken blir særlig påvirket. Intern massetransport forutsettes tatt via 

anleggsveger i veglinja. Det må lages en interimsløsning for bygging av bru over Skorgeelva. 

Bru for eksisterende veg må sannsynligvis rives før ny bru kan bygges. Dette kan løses med 

å bygge lokalvegen øst for E39 først, og bruke denne til interimsveg (midlertidig veg) i 

perioden med brubygging på E39.  

Sammenkopling av ramper fra halvkrysset med eksisterende E39 vil også påvirke trafikken. 

Det vil sannsynligvis være påkrevd med signalregulering for å utføre dette.  

Hvis parsellen som inngår i denne reguleringsplanen ferdigstilles før tilstøtende parsell 

lenger sør, må det bygges en midlertidig sammenkopling til eksisterende E39. Det anses 

mest hensiktsmessig å gjøre dette i området nord for Skorgeelva. 

6.3.4 Naturmangfold 

Planområdet inneholder mye myr og det er mange vannveier i tillegg til de større bekkene i 
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området. Det er registrert 25 bekk- og elvekrysninger på eksisterende E39 på strekningen 

Kvernelva til Bytehaugen som krysser vegen i stikkrenner, kulverter og bruer. De fleste av 

disse har utløp i Skorgeelva. Aktiviteten i anleggsfasen kan medføre forurensing som skader 

vassdrag ved uhellsutslipp fra maskiner og drivstofftanker, utslipp av drivevann fra tunnel, 

avrenning fra rigg – og anleggsområder. Skorgeelva har middels sårbarhet for avrenning og 

det må settes inn tiltak i anleggsperioden for å hindre skader på vannmiljøet. Det ligger som 

en forutsetning av dette håndteres i videre detaljering av prosjektet og at det søkes om 

nødvendige tillatelser etter Forurensingsforskriften. 

 

Støy og anleggstrafikk vil påvirke fugler negativt i anleggsperioden. Fugler vil trolig unngå 

hekking i områder nært anleggsarbeidet og mulig også avstå fra å benytte områdene til 

næringssøk. For å minske negativ påvirkning skal hogst unngås i hekkeperioden og hvis det 

oppdages hekking av rødlista fuglearter i nærheten til anleggsområdet vil det bli stilt krav til 

at hekkeområdene ikke skal forstyrres.  

 

Prosjektet vil gi arealbeslag i flere naturtypelokaliteter. I anleggsfasen er det viktig å sikre 

arealer mot unødvendige inngrep. Det vil bli satt opp anleggsgjerder langs hele 

anleggsgrensen. Det er lagt inn soner det det ikke er tillatt med anleggsvirksomhet for å 

skåne enkelte lokaliteter. Anleggsgrensen er lagt opp restriktivt for å skåne naturmangfold, 

også i myrområder der det ikke er registrert naturtyper. I detaljprosjekteringen må det 

utarbeides en rigg – og marksikringsplan som ser mer detaljert på de enkelte områdene og 

er restriktiv med tanke på hvilke områder som er tilgjengelig for anleggsmaskiner.  

I anleggsfasen vil byggeaktiviteten ved økt støy og menneskelig aktivitet medføre 

forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Sprengingsaktivitet, transport og bearbeiding av tunge 

masser som medfører kraftig støy kan medføre at de unngår de trekkvegene og 

leveområdene de vanligvis benytter.  

 

Det er påvist fremmede arter i området. Anleggsaktiver og massehåndtering kan spre 

uønskede fremmede arter. Arter som kan spres og medføre en risiko for naturmangfold skal 

kartlegges året før oppstart av anleggsarbeid. Det vil bli utarbeidet en massehåndteringsplan 

for fremmede arter som skal innarbeides i ytre miljø plan.  

Alt areal som er midlertidig rigg – og  anleggsområde skal som hovedprinsipp tilbakeføres til 

naturlig tilstand ved naturlig revegetering.  

 

6.4 Vurdering etter særlovverk og retningslinjer 

6.4.1 Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det ble gjennomført naturtypekartlegging med fokus på rødlista arter i planområdet høsten 

2020 og sommeren 2021 av Sweco, viltkartlegging sommeren 2021 av Kisefos 

skogstjenester og elveøkologisk kartlegging høsten 2022 av Sweco. Det vurderes som lite 

sannsynlig at det er større naturverdier i form av naturtyper i området som er oversett. Når 

en sammenstiller registreringer fra befaringen med data fra databaser som Naturbase, 

Artsdatabanken og Vann–nett samt informasjon fra forvaltningen vurderes det at en har et 
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godt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapen om hvordan tiltaket vil påvirke naturverdiene ansees 

som god.  

 

Naturmangfoldlovens § 9 Føre var prinsippet 

Det vurderes at det er lite sannsynlig at tiltaket vil medføre omfattende og uforutsette 

miljøkonsekvenser ut over det som er vurdert i denne rapporten. Kunnskapen om 

naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke disse ses på som tilstrekkelig slik at 

føre–var–prinsippet ikke vil komme til anvendelse.  

 

Naturmangfoldlovens § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldlovens § 10 skal det gjøres en vurdering av tiltakets bidrag til 

den samlede belastningen på forekomster av verdifulle naturtyper, rødlistede arter og annen 

sårbar natur. Det skal vurderes om den samlede belastningen av det planlagte tiltaket og 

øvrige eksisterende eller planlagte inngrep i område vil påvirke tilstanden og 

bestandsutviklingen til disse. I begynnelsen av planområdet er det slåttemarker, myr, skog 

og noe bebyggelse. 

 

Lengre inn på Ørskogfjellet (sørover) er det store myrområder på begge sider av vegen, som 

tidligere har vært sammenhengende myr. Ny veg vil ligge i hovedsak nord for eksisterende 

og vil komme i konflikt med mange registrerte naturtyper. De fleste naturtypene er 

myrområder, og tiltaket vil minske det totale myrarealet på Ørskogfjellet. SVV har høsten 

2022 initiert et eget prosjekt for kartlegging og beskrivelse av aktuelle kompenserende tiltak 

for nedbygging av myr på strekningen Digernes- Ørskogfjellet. Dette er nærmere beskrevet i 

merknadsheftet som følger planen og det er sikret i § 9.2 e.  

 

Det er få utbyggingsprosjekter i området som er kjent i dag. I gjeldende KDP er det avsatt 

noen områder til fremtidig hytteutbygging på Ørskogfjellet. E39 videre fra Ørskogfjellet mot 

Ålesund er under planlegging, det er utarbeidet KVU for strekningen som arbeidet baserer 

seg på. Ny veg vil uavhengig av valg av linje komme i konflikt med viktige naturverdier i 

Ålesund kommune. Delområde NM18 fortsetter inn i Ålesund kommune og ny veglinje vil 

fortsette i ytterkant av denne lokaliteten. På begge sider av eksisterende E39 like sør for 

planområdet ligger det to naturreservater. Siden de ligger helt inntil eksisterende veg vil et 

av de eller begge bli berørt i ytterkant og det vil trolig føre til arealbeslag inn i ett eller begge 

naturreservatene. Det er fokus på legge veglinja slik at det blir minst mulig arealbeslag inn i 

naturreservatene og det vil bli dialog med Statsforvalteren i Møre og Romsdal for å finne den 

beste løsningen for veglinja videre til Digernes. Ved inngrep i naturreservat krever dette en 

endring av verneforskrifta og dette vil bli avklart med Miljødirektoratet.  

 

Det er knyttet usikkerhet til masselagring av masser fra tunneldriving og andre masser fra 

veglinjen. Det er ikke lagt opp til deponiering innenfor planområdet, det vil blant annet 

starte opp en reguleringplan for å benytte deler av overskuddsmassene i rasvoller langs 

eksisterende E39 i Fremstedalen.  

 

Naturmangfoldlovens § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende og kompenserende tiltak, bruk av 
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miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder og eventuelle miljøforringelser utover det som er 

beskrevet skal dekkes av tiltakshaver. I videre planlegging skal det iverksettes tiltak for å 

begrense skade på naturmangfold, i dette prosjektet skal det være ekstra fokus på å hindre 

drenering av myrområder som berøres.  

 

Naturmangfoldlovens § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket vil bli gjennomført med de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som er vanlig 

praksis ved denne type tiltak. Det vil være en egen person med ansvar for oppfølging av ytre 

miljø på anlegget i hele anleggsfasen.  

6.4.2 Vurdering av Vannforskriften 

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann 

(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med 

rammedirektivet for vann er å beskytte og om nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann, 

grunnvann og kystnære områder. 

 

Ny veg vil medføre forurensing i form av avrenning fra veg. Rambøll har skissert grøfter for å 

ta opp avrenning fra veg og det vil ikke bli avrenning fra veg direkte i vassdrag som har 

utløp til Skorgeelva. I anleggsfasen vil drivevann for tunnel være den største risikoen for 

forurensing av vassdrag. Drivevannet har høyt partikkelinnhold, høy pH og høyt 

nitrogeninnhold. Rambøll har beskrevet renseløsning med oljeutskiller og 

sedimentasjonsbasseng. Det vil bli søkt om tillatelse i prosjekteringsfasen til Statsforvalteren 

i Møre og Romsdal for utslipp i forbindelse med drive– og driftsfase. Det vurderes at tiltaket 

ikke vil være til hinder for å nå målsetningen i vanndirektivet. 

 

Skorgeelva: (vannforekomst ID: 102-52-R) 

Registrert i Vann-nett med god økologisk og kjemisk tilstand. Undersøkelser høsten 2022 

vurderte elva til svært god tilstand og det ble fanget ørret. Deler av vannforekomsten ligger 

nær E39, med diffus avrenning fra vegen. Vassdraget er anadrom på hele strekningen 

innenfor planområdet med bestander av laks og sjøørret. Ifølge lakseregisteret er 

bestandstilstanden på laks god/svært god og bestanden for sjøørret er hensynskrevende. 

Strekningen som blir berørt av omlegging er variert med gode oppvekstområder og 

potensielle gyteområder. 

 

Påvirkning 

• Det skal opprettes to nye kulverter over Skorgeelva. Det vil bli naturlig elvebunn i 

begge kulverten. Kulvert for lokalveg vil bevare eksisterende elveløp 

• Ny E39 vil beslaglegge deler av Skorgeelva og elveløpet vil bli flyttet på en strekning 

på rundt 200 meter. Nytt elveløp skal graves opp og bunnsubstratet fra eksisterende 

bekkeløp skal flyttes over i nytt løp før vannet tilføres. Bekkeløpet vil utformes etter 

prinsipper for naturlik utforming, med blant annet variasjon i dybde og substrat. 

Grus og stein gunstig for ferskvannsorganismer vil også tilføres ved behov. Terrenget 

på siden av bekkeløpet vil arronderes for å framskynde naturlig revegetering. 

Kantvegetasjon langs omlagt bekkeløp skal være helt intakt.  
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•  Ved behov for erosjonssikring skal dette legges tilbaketrukket slik at det blir 

naturlige masser mot elveløpet.  

 

Vurdering 

Elva vurderes til å kunne opprettholde samme tilstand etter omleggingen om tiltaket utføres 

som beskrevet og under veiledning av noen med kompetanse innen vassdrag og fisk.  

 

Sandgrova 

Sidevassdrag til Skorgeelva. Lita elva med varierende vannføring gjennom året. Er mer eller 

mindre tørrlagt i tørrer periode på året. Den er en viktig vannkilde til et større høl - 

«Kapteinshølen» ved god vannføring. Sandgrova skal ligge uberørt over tunnelportalen og 

det forventes ingen endring i tilstand som følge av tiltaket.  

Hvis vassdraget likevel blir berørt vil dette bli ivaretatt i prosjekteringsfasen og vil bli 

inkludert i søknad om fysiske tiltak i vassdrag.  

 

Stordalsgrova 

Vassdraget er en sidebekk til Skorgeelva og har årssikker vannføring. Kantvegetasjonen er 

sammenhengende på begge sider av vassdraget innenfor planområdet. Den er vurdert til å 

ha svært god tilstand av Sweco. Under elektrofiske høsten 2022 ble det fanget ørret omtrent 

100 meter opp fra utløpet i Skorgeelva. 

  

Påvirkning 

• Stordalsgrova vil bli berørt på en strekning på 110 meter og blir ledet gjennom ny 

E39 og under av- og påkjøringsrampen. 

• Foreslått løsning er å føre elva ned i en nisje/ steinsatt renne, før elva krysser 

påkjøringsrampe og ny E39 i kulvert. Mellom hovedvegen og avkjøringsrampen blir 

Stordalsgrova liggende åpen før den går inn i en ny kulvert gjennom 

avkjøringsrampen.  Dette gir muligheten til å svinge elva mellom konstruksjonene, og 

redusere fallet og hastigheten på vannet. Det vil være ca. 5 m høydeforskjell mellom 

de to kulvertene  

• Elva blir liggende i et slags juv og det må antagelig bygges støttemur opp mot vegen 

 

Vurdering 

Stordalsgrova vurderes miste sin økologiske funksjon som vassdrag i området ny E39 

berører den. Selv om deler av vassdraget blir liggende åpent mellom kulvertene vil den ha lav 

økologisk funksjon siden det blir liggende mellom steinsatte murer.  

Vassdraget forventes å beholde sin økologiske funksjon nedstrøms E39 og ny lokalveg da 

ikke skal gjennomføres tiltak i dette området og det skal gjennomføres tiltak oppstrøms for 

å få lik vannhastighet og vannmengde i området som i dag slik at tilstanden for vannlevende 

organismer ikke endres. Kjemisk tilstand vurderes å kunne opprettholdes lik som i dag. 

6.4.3 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir forbud mot å sette i verk tiltak som kan medføre 

fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer. Det 

vil bli søkt om tillatelse etter forskriften til Statsforvalteren i Møre og Romsdal i 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Naturmangfold 

 

95 

 

prosjekteringsfasen for tiltak i de berørte vassdragene.  

 

6.4.4 Vurderinger av konsekvenser på tilstøtende arealer 

Avslutning av reguleringsplan E39 Ørskogfjellet i sør vil danne grensesnitt mot ny parsell 

E39 Digernes- Ørskogfjellet som det er meldt planoppstart på. Samferdselsdepartementet 

fattet vedtak av K2-alternativet i juni 2019, alternativet forutsatte veg i dagen i tilknytning til 

dagens veg over Ørskogfjellet. I Ålesund kommune ligger Måslia og Nysætervatnet 

naturreservat helt inntil eksisterende E39 på hver sin side av vegen. Siden de ligger helt 

inntil vegen vil minst et av naturreservatene vil få direkte inngrep og begge vil få nærføring 

med de konsekvensene det medfører. Konsekvensene for naturreservatene bli videre vurdert 

og omtalt i KDP for Digernes–Ørskogfjellet. Inngrep i verneområder betinger dispensasjon og 

endring av verneforskriften, dette vil det bli søkt om til Miljødirektoratet.  

 

Nord i planområdet ligger det en slåttemark som er utvalgt naturtype (NM12 Kapteinbua), en 

slåttemark av C–verdi og en naturbeitemark. I ingen av disse vil bli berørt av selve tiltaket 

eller vil bli benyttet som rigg – og anleggsområde.  

 

6.5 Usikkerheten 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en konsekvensutredning. Det kan være 

kunnskapsmangel om verdiene, måten tiltaket påvirker delområdene eller usikkerheter ved 

utforming eller lokalisering av tiltaket. Selv om kunnskapsgrunnlaget i prosjektet regnes som 

godt vil det være usikkerheter som det er viktig å være klar over i analysen. Det er trolig 

arter som ikke er blitt fanget opp i kartleggingen. Kartleggingen av naturtyper ble 

gjennomført 3.-4. september 2020 og 30. juni 2021. I september er det sent i sesongen for 

å fange opp karplanter og 30. juni kan være litt tidlig for enkelte arter. Det vil bli foretatt en 

ny kartlegging av fremmede arter i prosjekteringsfasen. Hvis det oppdages nye funn av 

rødlistede arter innenfor planområdet vil det bli gjort en vurdering av noen med 

fagkompetanse og avbøtende tiltak vurdert, som flytting av karplanter.  

  

Det er også knyttet usikkerhet til hvor stor permanent skade anleggsperioden vil påføre 

naturmangfoldet i nærliggende arealer. Store deler av planområdet går gjennom myrområder 

og det er veldig vanskelig å vurdere eksakt hvor langt inn myrområdet vil bli drenert. Det er 

derfor tatt inn en usikkerhet i vurdering av konskvens.  

7 Skadereduserende tiltak 
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 

KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 

kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

 

Det er utarbeidet en overordnet Miljørisken og ytre miljøplan i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet som ivaretar de forhold som nå er kjent. Det beskrives miljømål, 

krav, miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet. Dokumentene er «levende» og vil 
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bli mer detaljert og oppdatert i prosjekteringsfasen. Det er også utarbeidet en O-tegning 

over Skorgeelva med beskrivende tekst (overordnet landskapsplan). Det skal utarbeides en 

rigg– og marksikringsplan som beskriver massehåndtering og sikring, samt har 

retningslinjer for anleggsområdet i byggeplanen. Aktuelle skadereduserende tiltak er listet 

opp under. En mer omfattende beskrivelse av tiltakene er gitt i vedleggene miljørisken og 

Ytre miljøplan og tiltak er sikret i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

• Anleggsgrensen skal begrenses til det som er nødvendig for 

anleggsgjennomføringen og grensen skal merkes med bånd. I områder med sårbar 

natur eller viktige naturtyper skal det gjøres egne vurderinger for å forsøke begrense 

anleggsområdet ut over det som er helt nødvendig 

• Ved omlegging av Skorgeelva skal det utføres økologisk erosjonssikring og 

elvebunnmassene skal tas vare på og gjenbrukes i nytt elveløp 

• Kantvegetasjon langs vassdrag skal opprettholdes så langt som mulig og kun det 

som er helt nødvendig for anleggsgjennomføringen fjernes. Toppmassene og små 

busker/trær skal bevares og benyttes ved tilbakeføring av området. Området skal 

som utgangspunkt ikke tilsås 

• For at hjortevilt og annet vilt skal kunne passere over tunnelportalen og forhindre 

ulykker skal det etableres viltgjerder og vegetasjon som skjul over tunnelportaler  

• Hogst i fuglenes hekkeperiode skal forsøkes unngås (1.mai – 1. august) 

• Ved funn av solblom eller andre rødlista karplanter i anleggsområdet skal det utføres 

en vurdering om det er mulig skjerme området eller om plantene kan flyttes 

• Det skal utarbeides en plan for å håndtere massene fra artsrik vegkant (NM10 

Vegkant Fremstedalen), de må enten legges tilbake i samme område eller legges et 

annet egnet sted innenfor eller nært planområdet 

• I myrområder skal voller bygges med tette masser for å forhindre drenering i 

henhold til rapport Rambøll 

• Ved etablering av avskjærende grøfter skal de plasseres så tett inntil ny veg som 

mulig og de skal kun lede bort vann fra overflaten og ikke fra myra 

• Tunneldrivevannet skal renses i henhold til utslippstillatelse fra Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal før det slippes ut i Skorgeelva og Litlvidåna, jf. rapport Rambøll 

• Det skal lages en detaljert plan for massehåndtering og revegetering. Stedegne 

masser som er fri for fremmede arter skal gjenbrukes i størst mulig grad 

• Anleggsarbeid som medfører mulig forurensing av vassdrag legges til perioder med 

lite nedbør. I prosjekteringen skal det utarbeides konkrete og praktiske tiltak for å 

unngå unødvendig forurensing 
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• Ved behov for flere riggområder enn det som er avsatt i planen må dette avklares i 

forhold til naturverdier. Det samme gjelder for behov for anleggsveger utenfor 

områder avsatt til midlertidig rigg– og anleggsområder eller vegareal 

• Kjøring i terrenget må holdes til et minimum og tilgjengelige traseer/ruter skal inngå 

i rigg– og marksikringsplanen 

• Det skal være en egen ressurs som håndterer ytre miljø i byggefasen 

Myrområder 

Notatet Myr i Skorgedalen (Rambøll 2021) anbefaler at det før, under og etter utbygging 

iverksettes overvåking av grunnvannsnivå i myrene som blir berørt av vegutbyggingen. Dette 

for å gi mer informasjon om egenskapene til myra slik at vannbalanseberegninger kan 

utføres og gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke påvirkning inngrepet vil gi og hvilke 

avbøtende tiltak som vil ha størst effekt. Det er sikret i § 3.8 i bestemmelsene.  

 

Videre arbeid  

Sweco har under kartleggingsarbeidet med reguleringsplan E39 Ørskogfjellet – Vik og KDP 

E39 Digernes - Ørskogfjellet vurdert avbøtende og kompenserende tiltak på myrområder 

innenfor planområdene. Det er blitt bestemt at hele planområdet Vik–Digernes skal ses på 

under ett for hvilke konsekvenser planene vil ha for naturmangfold. I tilstødende plan, E39 

Digernes–Ørskogfjellet, vil det bli mulige inngrep i naturreservat. Det er blitt igangsatt et 

arbeid med å se på hvilke avbøtende og kompenserende tiltak som er aktuelle. Arbeidet skal 

ledes av Sweco og blant annet involvere Statsforvalteren i Møre og Romsdal, SVV og berørte 

kommuner. 

8 Miljøoppfølging 
Det er registrert fremmede skadelige arter i planområdet, blant annet platanlønn og 

hagelupin. I prosjekteringen skal det utføres en heldekkende detaljkartlegging av fremmede 

arter og basert på denne skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av masser som er 

infisert med fremmede arter for å forhindre spredning innen og ut av planområdet.  

 

Det skal gjennomføres hydrologiske kartlegginger av alle myrområder som vil bli berørt av 

anleggsarbeidet, dette arbeidet vil startes opp minst ett år før planlagt oppstart. Basert på 

disse kartleggingene vil det bli utarbeidet tiltak for å forhindre ytterlige drenering av 

myrområdene utenfor vegarelene. Dette er nærmere beskrevet i ytre miljøplan.  
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