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TRANSPLANTERING AV VEGETASJONSMATTER VED NYELV BRU

Dette er en rapport om erfaringer fra transplantering / revegetering ved hjelp av 
vegetasjonsmatter ved Nyelv bru.

Mål med rapporten
Det finnes lite dokumentasjon om metoden, spesielt fra landets nordligste fylker. Det er 
ønskelig å danne seg erfaringer fra avtaking- og tilbakeleggingsprosessenene, samt se hvordan 
vegetasjonsmattene etablerer seg over tid. 

Bakgrunn
I forbindelse med planlegging av ny bru og oppgradering / nybygging av tilstøtende veger 
i Nyelv ble det klart at det ville bli nødvendig å gjøre inngrep i moreneryggen i området. 
Inngrepets omfang ble i planarbeidet først begrenset i størst mulig grad ved tilpassing av 
vegen vertikalt og horisontalt. Deretter ble det vurdert hvilke muligheter man hadde for å 
revegetere moreneryggen til slutt. 
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Det er svært karrig vegetasjon i Nyelv og det ble mellom biolog og landskapsarkitekt vurdert som uhensiktsmessig å bruke de tradisjonelle prinsippene for naturlig 
revegetering hvor man skaver av toppmasser, sidelagrer de og grer de ut over det berørte området igjen etter endt inngrep. Det ble istedenfor bestemt at en skulle 
forsøke å ta av hele vegetasjonsmatter / tuer av vegetasjonen fra moreneryggen, mellomlagre disse på et deponi mens den nye skråningen ble bearbeidet for så å kle 
mattene tilbake over løsmasseskjæringen til slutt.  

På nordsiden av moreneryggen og E6 skulle det opparbeides ny stopplass/ rasteplass, og også her ville det bli mangel på toppmasser. Enkelte av vegetasjonsmattene 
som ble til overs fra moreneryggen (grøft skulle ikke revegeteres) skulle benyttes til å revegetere rasteplassen. Det var ikke ønskelig å tilså hverken moreneryggen eller 
rasteplassen, da man bekymret seg for å få lysegrønn «gressplen» som ikke ville harmonere med resten av den karrige vegetasjonen og landskapsbildet i Nyelv for 
øvrig. Det ble likevel bestemt at dersom det ikke skulle bli tilstrekkelig med vegetasjonsmatter på moreneryggen og ellers i grøft og fylling så skulle det tilsåes med en 
stedsegnet frøblanding.
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Planområdet ligger i Nesseby 
kommune i Øst-Finnmark. 
Nyelv bru inngår i 
delstrekningen Tana bru – 
Kirkenes, og er lokalisert ca. 
21 km øst for Varangerbotn i 
Nesseby kommune.

Kart over Øst-Finnmark
Kilde: Kartverket.no 

Kart over Nesseby kommune
Kilde: Kartverket.no 

Oversiktskart over planområdet
Kilde grunnlagskart: Kartverket.no 

Utbedring - 1000 m 

Ny bru - 67 m

Morenerygg

PLANOMRÅDET
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Stopplass / 
Rasteplass
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MORENERYGGEN FØR DET NYE INNGREPET

Bildet viser før-situasjon. Sår etter det forrige veginngrepet er fortsatt tydelig de 
nærmeste metrene fra vegen. Vegetasjonen består av krekling, lyng og andre hardføre 
arter, og man anslo et relativt tykt lag med humusholdige masser under (15-20 cm). 

3



STOPPLASS/ RASTEPLASS FØR DET NYE INNGREPET

Bildet viser før-situasjon (området med avkjørsel til venstre i bildet). Området 
bestod for det meste av grus, med dårlige forhold for vegetasjon å gro. 
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PLAN FOR TRANSPLANTERING AV 
VEGETASJONSMATTER VED MORENERYGGREN

Området man skulle kle av strekte seg over 90 meter i 
lengde med varierende bredde mellom 2 og 15 meter. 
Bildet til høyre viser arealet i mørkegrønt, på sørsiden av 
vegen. 

Det ble planlagt at vegetasjonsmattene skulle tas av 
så tidlig som mulig i sesongen slik at mattene skulle 
få så mye tid som mulig til å reetablere seg i løpet av 
feltsesongen. Senere ble dette endret og det ble bestemt 
at mattene heller skulle tas av i løpet av høstsesongen. 
Det viktigste var å ta av mattene mens frøbanken lå 
i dvale. Mattene skulle tas av i så store flak som det 
var hensiktsmessig med tanke på frakting, men med 
minimum 1 kvm størrelse og 20 cm tykkelse.  

Etter avtakingen skulle mattene fraktes til angitt deponi 
på et eksisterende massetak noen hundre meter unna, 
der de skulle lagres for vinteren. De skulle ikke lagres i 
høyden, da dette kunne ødelegge vegetasjonen. Mattene 
skulle ligge på fiberduk og de skulle vannes etter avtaking 
og før utlegging for å unngå uttørking. 

Vegetasjonsmattene skulle legges ut igjen så tidlig på 
våren som mulig. 
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PLAN FOR TRANSPLANTERING AV 
VEGETASJONSMATTER PÅ STOPPLASS / 
RASTEPLASS 

Planen på side 5 viser arealet for den nye 
stopplassen / rasteplassen (området på nordsiden 
av vegen - markert i mørkegrønt.)

Området hadde dårlige forhold for etablering 
av vegetasjon. Det ble derfor bestemt å la 
stopplassen i hovedsak bestå av grus og stein og 
kun transplantere vegetasjonsmatter klyngevis. I 
tillegg skulle noe eksisterende vegetasjon bevares. 
Planen til venstre viser prinsippet. 
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AVTAKINGSPROSESSEN 

Vegetasjonsdekkets tykkelse var mer ujevn enn antatt. Det var anslått mellom 15 og 20 cm tykkelse, mens det i realiteten varierte 
mellom 5 og 30 cm. Den varierende tykkelsen gjorde at man bestemte seg for å forsøke å utføre arbeidene med tele i bakken, da 
forsøk viste at mattene smuldret opp ellers. Arbeidet med avtaking av vegetasjonsmattene startet i tidlig mars 2017. 

Vegetasjonsmattene ble tatt av med gravemaskin. Det var vanskelig å få av mattene i store og hele flak. Vegetasjonsdekket var porøst 
med høyt innhold av sand. Mattene sprakk opp mange steder. Ved enkelte tilfeller var man heldig og fikk tatt av større flak, andre 
ganger var det mer eller mindre smulder. Arbeidet ble gjort etappevis, men det estimeres at det til sammen ble brukt rundt tre dager 
på arbeidet. 
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LAGRING

Mattene ble fraktet med lastebil til deponiet der de ble lagt ut på en stor fiberduk. 
Det var naturligvis ikke lengre behov for vanning av vegetasjonsmattene. 
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UTLEGGINGSPROSESSEN

I slutten av mars gikk utleggingsprosessen i gang. Utleggingen var som antatt en krevende jobb. Det måtte pusles for å legge et mer eller 
mindre sammenhengende teppe av vegetasjonsmatter på den nye skjæringen (som har helning 1:2).  Det viste seg å være vanskelig å 
legge mattene tett i tett da mye av kantene på mattene var smuldret opp. Arbeidet ble gjort etappevis, men det anslås at utleggingen tok 
rundt tre dager til sammen. Det var få vegetasjonsmatter igjen etter utleggingen på moreneryggen. Mattene som ble til overs ble lagt ut 
over rasteplassen i forbindelse med arbeidet av denne. 
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ETTERFYLLING AV JORD MELLOM VEGETASJONSMATTENE

Etter utlegging foretar landskapsarkitekt befaring av prosjektet. Moreneryggen ser da ut som på bildet over. På dette tidspunktet var ikke vegetasjonsmattene 
lagt ut på stopplassen / rasteplassen. Etter befaringen bestemmer man seg for at det er nødvendig å gjøre tiltak da mellomrommene mellom mattene er for 
store og man har en “rift” mot eksisterende vegetasjon i øverste del av skjæringen. Man er redd for at vegetasjonen skal tørke ut. Det blir derfor bestemt 
at det må fylles jord mellom mattene for å redusere negativ påvirkning av vind samtidig som jord vil være med å utgjøre et vekstmedium. Ved påføring av 
jord ble det bedt om å sjekke for fremmed skadelige arter. Man anbefalte påfyll av grus i bunnen med minimum 15 cm jord over. Grusen burde være så fin 
at jordlaget over ikke vaskes ut. Det ble bedt om at man ikke skulle bruke maskiner oppå de eksisterende vegetasjonsmattene som ble lagt ut. Etterfylling 
av jord ble utført kort tid senere. Det ble i bunnen brukt overskuddsmasser fra prosjektet. På toppen la man toppmasser man hadde til overs fra avtaking av 
mattene. Arbeidet ble i hovedsak utført for hånd og tok mellom tre og fire dager. 
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BEFARING 21. AUGUST 2018
MORENERYGGEN

I juni 2018 ble grøften på moreneryggen tilsådd med frøblanding etter avtale. Vegard Hykkerud fra Alta var entreprenør. Grøften ble tilsådd med en 
frøblanding tilpasset området, med sauesvingel, rødsvingel og seterrapp. Det må gå mer tid før man ser resultatet av tilsåingen. Vegetasjonsmattene har 
etablert seg relativt godt. Sporene etter “mellomrommene” er enda synlige, men ser ut til å være noe mer utvisket enn ved forrige befaring. “Riften” 
øverst i overgangen mellom eksisterende vegetasjon og vegetasjonsmattene er fortsatt synlig, men ikke spesielt sjenerende. Det er kommet til en del 
ugress på moreneryggen. 
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BEFARING 21. AUGUST 2018
STOPPLASS / RASTEPLASS

Ved en befaring i oktober 2017 ser man det ble for få vegetasjonsmatter til overs fra moreneryggen som kunne benyttes til rasteplassen. 
I løpet av vinteren blir det derfor besluttet at området skal sprøytesåes. Såingen skjer i juni 2017, med samme frøblanding som var valgt 
for grøften på moreneryggen. Ved befaring 21. august 2018 er det begynt å bli noe grønt. Det trengs lengre tid før man ser resultatet av 
tilsåingen. En bekymring er at groforholdene er så dårlige at gresset med tiden vil dø ut. 

26



Vegetasjonsmattene ligger løst oppå terrenget. Man ser i ettertid at det i konkurransegrunnlaget 
burde vært beskrevet i større detalj hvordan vegetasjonsmattene skulle legges ut. Muligens skulle man 
gravd seg noen cm ned i terrenget før mattene ble lagt ut. På grunn av de tørre massene i grunnen, 
burde det også vært vurdert å legge noen cm med f.eks. siltholdige masser (eller andre masser som 
kunne holdt bedre på vannet) under mattene. 
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Enkelte av mattene ligger helt løst, med røttene i luften. 
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BEFARING 11. SEPTEMBER 2019
MORENERYGGEN

September 2019 ble det foretatt ny befaring ved moreneryggen. Årets sommersesong har hatt unormalt lite nedbør som ser ut til å ha påvirket 
vegetasjonsmattene. De framstår tørre i ytterkant av hver matte. Skillet mellom sådd grøft og moreneryggen ellers er svært tydlig og lite harmonisk. 
Forøvrig framstår moreneryggen i tilsvarende stand som ved fjorårets befaring. 
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BEFARING 11. SEPTEMBER 2019
STOPPLASS / RASTEPLASS

Vegetasjonsmattene har klart seg overraskende bra. De fleste av dem har tatt godt feste. Med svært tørt underlag og 
unormalt lite nedbør denne sommeren sliter det tilsådde gresset. 
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KOMMENTARER

De neste årene vil vise om vegetasjonen reetablerer seg godt i Nyelv.  
Man anser seg foreløpig fornøyd med forsøksprosjektet. 

Forslag til hva som kunne vært gjort annerledes:

Undergrunnsmassene burde ikke vært klappet med gravemaskin. 
Man kunne med fordel rufset underlaget til med tannskuffe før man 
la ut vegetasjonsmattene. Gjerne kunne man lagt rillene horisontalt 
slik at vann kunne stoppet opp i riller/lommer

Det ville vært en fordel å ha tilgjengelig større mengder masser med 
humusholdig jord til etterfylling

Det ble få vegetasjonsmatter til overs til bruk på rasteplassen. En 
kunne spredt mattene med større avstand på moreneryggen og 
heller fylt på mer jord i rommene mellom mattene

En kunne vurdere å legge silt eller annen masse med evne til å holde 
på vann under vegetasjonsmattene

Der det bare skal være "enkelttuer" som på stopplassen kunne 
man gravd ned mattene slik at de kom på samme nivå som det 
omkringliggende terrenget. På denne måten vil ikke kantene av 
mattene ligge eksponert
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Denne rapporten er utarbeidet av landskapsarkitekt    Linn Jørgensen   linn.jorgensen@vegvesen.no


