


Rapport naturmangfold  E16 Åsbrekkgjelet-Skromle bru
  

1 
 

 Innhold 
PROSJEKTINFORMASJON ......................................................................................................................... 2 

 INNLEDNING .................................................................................................................................... 2 

 METODE ........................................................................................................................................... 3 

 VERDIER OG VERDIVURDERING ....................................................................................................... 3 

 Berggrunn, løsmasser og grunnforurensning .......................................................................... 3 

 Naturtyper og flora i planområdet .......................................................................................... 5 

 Fauna ....................................................................................................................................... 7 

 Landlevende fauna .......................................................................................................... 7 

 Ferskvannsfauna .............................................................................................................. 9 

 Naturvernområder og inngrepsfrie naturområder (INON) ..................................................... 9 

 Vannmiljø .............................................................................................................................. 10 

 Arter og naturtyper på rødlista eller fremmedartslista ........................................................ 11 

 Naturressurser ....................................................................................................................... 11 

 Jordbruk ......................................................................................................................... 11 

 Friluftsliv og nærmiljø ............................................................................................................ 12 

 TILTAKETS PÅVIRKNING OG ANBEFALTE TILTAK ........................................................................... 14 

 Naturmangfold ...................................................................................................................... 14 

 Påvirkning og konsekvens for naturressurser ....................................................................... 17 

 Påvirkning og konsekvens for friluftsliv og nærmiljø ............................................................ 18 

 INNSPILL TIL YTRE MILJØPLAN ....................................................................................................... 18 

 INNSPILL TIL PLANBESKRIVELSE ..................................................................................................... 21 

 

  



Rapport naturmangfold  E16 Åsbrekkgjelet-Skromle bru
  

2 
 

PROSJEKTINFORMASJON 
Veinummer/strekning: Europaveg 16 
Åsbrekkgjelet-Skromle bru, Voss kommune 
Plantype: Reguleringsplan 
Dokumentdato: 07.01.2021 
Prosjektnummer: C12258 
PROF nummer: O:\PROF\Bergen\E16-Åsbrekkegjelet-
Skromle bru_C12258 

 

MIME nummer: 20/140172 
Oppdragsgiver: DoV Vest/Plan og Utbygging V1 
Prosjektleder: Svenn Egil Finden 
Fagansvarlig naturmangfold: Frode Valnes 
Kvalitetssikring naturmangfold: Ikke 
gjennomført 
 

 

 INNLEDNING 
Statens Vegvesen skal utbedre en delstrekning på E16 nord for Voss i Voss herad. Strekninga 
starter ved rasteplassen i Åsbrekkgjelet og går nordover til Skromle bru. Total strekning er ca. 3,1 
km lang (vegref. EV16 S12D1 m2470-m5570). Det mangler gul stripe og er svake vegskuldrer her. 
På grunn av tidligere utforkjøringer og fare for møteulykker, er strekningen prioritert for 
forsterket midtoppmerking og tiltak for å hindre utforkjøringer. 

 

 
 
Figur 1.1. Figuren viser strekningen som skal detaljplanlegges, med blå farge. Planområdet er ikke avgrenset i kartutsnittet (Kilde: 
SVV/Statens Kartverk). 

 
Denne rapporten omhandler temaene naturmangfold, naturressurser og friluftsliv/nærmiljø. 
Verdivurderinger og effekter av tiltaket i kapittel 4 baserer seg på innhentet informasjon fra digitale 
kilder og befaringer. Avbøtende tiltak og innspill til ytre miljøplan omtales i kapittel 5. Innspill til 
planbeskrivelse finnes i kapittel 6.  
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Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster, samt geologiske elementer. 
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og 
saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold avgrenses i utgangspunktet til å 
omfatte naturens egenverdi, og dens verdi og funksjoner for mennesker.  
 
Naturressurser som tema omfatter jordbruk, reindrift, utmarksarealer, fiskeri, vann og 
mineralressurser. 

 
Tema friluftsliv/nærmiljø skal gi en oversikt over muligheter for å drive med friluftsliv som 
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i natur og nærmiljø, samt eventuelle effekter som 
tiltaket kan ha på berørte friluftsaktiviteter. 

 METODE 
Temaene i denne rapporten er ikke konsekvensutredet. Kostnad og omfang er generelt under 
grensen for krav om konsekvensutredning (KU). Tiltaket utløser ikke krav om KU for omtalte tema, 
basert på vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Det er ikke gjennomført befaring av hele planområdet eller planens influensområde for tema 
naturmangfold, men Miljøfaglig Utredning AS har detaljkartlagt område med naturtype rik 
edellauvsskog med styva almetrær, ved indre Kvormo (Steinsvåg 2021). 
 
Strekningen som nå skal reguleres er nullalternativ i kommunedelplan med KU for ny E16 på 
strekningen E16 Slæn-Tvinno. I den forbindelse ble tilstøtende arealer kartlagt med tanke på ikke-
prissatte tema i 2016. Relevant informasjon fra nevnte KU er tatt med i denne rapporten. 
 
Ellers baserer denne rapporten seg hovedsakelig på data om naturverdier, naturressurser og 
friluftsliv/nærmiljø fra følgende databaser. 
 

 Naturbase (MD)  NGU Kartinnsyn  Lakseregisteret (MD) 
 Artsdatabanken  Kilden innsyn (NIBIO)  DIRMIN innsynsløsning 
 Vann Nett (NVE)  Grunnforurensning 

(MD) 
 NVE karttjenester 

 Vannmiljø (MD)  Sensitive artsdata 
(MD) 

 

 

 VERDIER OG VERDIVURDERING 
 Berggrunn, løsmasser og grunnforurensning 

Berggrunn og løsmasser er viktige verdier i forhold til naturmangfold fordi geologien i stor grad 
former topografien/voksesteder og danner næringsgrunnlag for vegetasjon. I tillegg er geosteder1 
definert som del av tema naturmangfold i håndbok V712. 

På strekningen er det hovedsakelig fattig berggrunn (i forhold til plantenæring) med kvartsskifer 
(metasandstein) og konglomerat, men med bånd av amfibolitt og gabbro (NGU). Sistnevnte er 
intermediære til svakt kalkholdige bergarter som kan gi mindre mengder næringsstoffer til planter. 
Se figur 3.1 på neste side. 

 
1 Geosted er et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. Geologisk arv er den delen 
av det geologiske mangfoldet som har en spesiell verdi for biosfæren, vitenskap, læring og opplevelser. 
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Det er ikke geologiske arv-elementer (geosteder) i tilknytning til planområdet. 
  

 
Figur 3.1. N250 Berggrunnskart med 
tegnforklaring for planområdet, strekningen 
Åsbrekkgjelet-Skromle bru. Kilde: geo.ngu.no 

Tegnforklaring N250 berggrunnskart 

 
 

 
Det er begrenset med løsmasser på strekningen, det er bart fjell i store deler av planområdet. 
Områdene ved Byrkjeli og Humlabrekkhaugen har morenemasser, men disse er tynne eller 
usammenhengende. Tykkelse og sammensetning av morenemasser kan ha stor betydning for tilgang 
på plantenæring og dermed for vegetasjonsutformingen. Se figur 3.2 under. 
 

 

 

  
Figur 3.2. Løsmassekart som viser type og fordeling av løsmasser på strekningen Åsbrekkgjelet-Skromle bru. Kilde: 
geo.ngu.no 



Rapport naturmangfold  E16 Åsbrekkgjelet-Skromle bru
  

5 
 

Ifølge Miljødirektoratets nettsider, så er det ikke registrert lokaliteter med forurenset grunn innenfor 
planområdet. 
 

 Naturtyper og flora i planområdet 
Med naturtyper menes her naturtyper som er spesielt viktige for biologisk mangfold, og som 
oppfølger kriterier beskrevet i DN håndbok 13 (Miljødirektoratet), står på Norsk rødliste for 
naturtyper eller oppfyller kravene til utvalgt naturtype som beskrevet i lov om naturmangfold. 
Kartleggingssystemet Natur i Norge er delvis tatt i bruk som erstatning for kartlegging etter DN 
håndbok 13. Systemet innføres som foretrukket metodikk for kartlegging og verdsetting fra 2021. Pr. 
desember 2020 er systemet brukt til kartlegging, men ikke til verdsetting av natur. Flora dekker 
planter, lav og sopp. 
 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper innenfor planområdet.  
 
Det er registrert én spesielt viktig naturtype etter DN håndbok 13. Ved indre Kvormo er det en 
lokalitet med rik edellauvskog, på oversiden av europavegen. Denne er kartlagt i forbindelse med 
tidligere planer om utbedring av E16, i 2007. Lokaliteten har utforming gråor-almeskog med innslag 
av andre treslag og rik bunnvegetasjon. Lokaliteten ble i 2007 gitt verdi B, regionalt viktig etter 
klassifisering i DN-håndbok 13. Se figur 3.3 på neste side for kart over lokaliteten. Følgende 
beskrivelse er gitt i Naturbase. 
 
Lokaliteten ligger i bratt, sørvestvendt li, har svært høy bonitet og artsrik vegetasjon, er middels stor 
og har mange almestuver. Den har potensiale for funn av sjeldne arter, i tilknytning til de gamle 
styvingstrærne. I tillegg til alm som er brukt som høstingsskog, så er det også gråor (Alnus incana), 
hassel (Corylus avellana), hegg (Prunus padus), bjørk (Betula pubescens) og rogn (Sorbus aucuparia) 
her som har vært styva. 
 
Av arter påvist i feltsjiktet kan nevnes enghumleblom (Geum rivale), skogfiol (Viola riviniana), kvitveis 
(Anemone nemorosa), strutseving (Matteucia struthiopteris), mjødurt (Filipendula ulmaria), firblad 
(Paris quadrifolia), fugletelg (Gymnocarpium dryopteris), maiblom (Maianthemum bifolium), 
hengeving (Phegopteris connectilis), firkantperikum (Hypericum maculatum), markjordbær (Fragaria 
vesca), skogstjerne (Lysimachia europeae), marikåpe (Alchemilla norvegica), gaukesyre (Oxalis 
acetosella), teiebær (Rubus saxatilis), myrfiol (Viola palustris) og liljekonvall (Convallaria majalis). 
 
Store deler av lokaliteten har tidligere vært hagemark, men framstår i dag som edellauvskog. 
Det er anbefalt at flatehogst eller andre tekniske inngrep i lokaliteten unngås. 
 
Da tiltaket nødvendiggjør inngrep i lokaliteten, ble det i 2021 bestilt nærmere kartlegging av berørt 
område. Kartlegging ble gjennomført av fagkonsulent fra firmaet Naturfaglig Utredning AS, 
sommeren 2021. Kartleggingsnotat gjør også en vurdering av det planlagte tiltakets påvirkning og 
konsekvens for tiltaket, men er ikke en fullverdig KU.  
 
Innenfor det oppgitte undersøkelsesområdet ble det funnet totalt 26 eldre, styvede almetrær 
(rødlistet sårbar (VU)). Det ble funnet rødlistede treboende sopp og lavarter på 17 av trærne, 
deriblant artene almelav, olivenfiltlav og almekullsopp. Alle tre har rødlistestatus nær truet (NT). 
Lokaliteten ble kartlagt etter NiN-systemet, som naturtype høgstaude-edellauvskog (rødlistet som 
sårbar, VU). Lokaliteten er etter ny kartlegging oppgradert til A-verdi (svært viktig naturtype). I KU-
sammenheng gir dette området svært høy verdi. Samtidig er avgrensningen av området endret som 
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følge av den nye kartleggingen. Gammel og ny avgrensning går fram av figur 3.3 under. Se ellers 
kartleggingsnotat fra Miljøfaglig Utredning AS for detaljer (Steinsvåg 2021). 
 
Det er ikke gjort registreringer etter NiN-systemet innenfor planområdet, utover den nye 
kartleggingen nevnt over. 
 

 
Figur 3.3. Kart som viser lokalitet med gråor-almeskog ved indre Kvormo, før (venstre) og etter ny kartlegging sommeren 
2021. Sorte og røde prikker er styva almetrær. Blå linje angir utgangspunkt for kartlegging. Dette ble utvidet noe, som det 
kommer frem av funnene i kart over. Området er innskrenket i nordvest på grunn av påvist granplantefelt. Kilde: Naturbase 
(venstre) og Miljøfaglig Utredning AS. 
 
Det er få registreringer av karplanter, lav og mose tilknyttet planområdet i Artsdatabanken og 
Naturbase. Det er registrert 10 karplanter og 21 lavarter. Det er ikke registrert arter med status 
særlig stor forvaltningsinteresse langs strekningen. Det er to registreringer av arter med stor 
forvaltningsinteresse. Det gjelder to sopparter, som er klassifisert som nær truet i Norsk rødliste 
2015. Den ene, bittervokssopp (Hygrocybe mucronella), er en jordvoksende sopp, som ble registrert 
under hasseltrær i 1950. Lokaliteten er ikke sjekket.  Skifervokssopp (Cuphophyllus lacmus) ble 
registrert på mosegrodd, åpen grasvoll i furuskog. Lokalitetene er ikke nøyaktig angitt. Kartet under 
viser registreringer av planter, lav og sopp i Artsdatabanken, med geografisk plassering og art. 
Nøyaktighet på geografisk plassering varierer, særlig for de eldre registreringene. 
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Figur 3.4. Planter, sopp og lav 
som er registrert i 
Artsdatabanken på 
strekningen Åsbrekkgjelet-
Skromle bru. Med unntak av 
to eldre registreringer av 
bittervokssopp og 
skifervokssopp, så er det ikke 
registrert karplanter, lav eller 
sopp av særlig stor eller stor 
forvaltningsinteresse på 
strekningen. Kilde: 
Artsdatabanken. 
 

 Fauna 
Begrepet fauna dekker i denne sammenheng arter som tilhører dyreriket.  

 Landlevende fauna 
Det er en fast og jaktbar bestand av hjort i Voss herad, med 607 felte hjort som rekord i 2010. Det er 
hjort innenfor planområdet, med en registrert trekkvei litt nord for brua ved Åsbrekkgjelet. Se figur 
3.5 under. Krysningspunkt på E16 er skiltet. Det er registrert flere påkjørsler av hjort på strekningen, i 
Hjorteviltregisteret. 
 
Det finnes også en mindre bestand med elg i Voss herad. Årlig blir det felt mellom 10 og 15 elg i 
kommunen. Det er registrert et elgtrekk rett nord for strekningen som skal utbedres, ved 
Humlabrekket. Utbedringen berører ikke dette trekket. 
 
Det planlagte tiltaket berører ikke områder for villrein eller tamrein.  
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 Figur 3.5. Trekkveg for hjort like nord for Åsbrekkgjelet. Kilde: Artsdatabanken. 
 
Det er ikke registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor eller i nærhet til 
planområdet.  
 
Det er registrert en art av stor forvaltningsinteresse, fiskeørn (Pandion haliaetus). Fiskeørn har status 
nær truet (NT) i Norsk rødliste 2015. Registreringen er av et enkeltindivid i tilknytning til vassdraget.  
Arten er oppført som sjelden trekkgjest i Voss kommune sin rapport «Viltet i Voss» (Bergo et al 
2012). Streifindivider observeres på årlig basis, hekkeplasser er ikke påvist. 
 
Øvrige registreringer er gjort av linerle (Motacilla alba), siland (Mergus serrator), rød 
sumpfotblomsterflue (Pyrophaena granditarsa) og tobåndet vepseblomsterflue (Chrysotoxum 
bisinctum). Det er snakk om individregistreringer. Se kart i figur 3.6 på neste side. 
 
Det er ikke registreringer av viktige økologiske eller landskapsøkologiske funksjonsområder for arter i 
tilknytning til planområdet. 
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Figur 3.6. Faunaregistreringer i Artsdatabanken er begrenset til noen få arter. Kilde: Artsdatabanken. 
 

 Ferskvannsfauna 
Strandaelvi er del av Vossavassdraget og ligger like ved E16 på strekningen. Elva er ikke registrert i 
Lakseregisteret. Det er kun Vossavassdraget vest for og forbi Voss som er registrert som 
lakseførende. Strandaelvi har vært brukt til utsetting av laksesmolt som hjelpetiltak for laksen i 
Vossovassdraget, men tiltaket er avsluttet (G. Walle, Statsforvaltaren i Vestland, pers.med.). 
 
Vossovassdraget inkludert nedre del av Strandaelvi ble vernet mot vassdragsutbygging i 1986, i 
verneplan III for vassdrag. Det ble gjort omfattende utredninger før vernet. Vernet innebærer først 
og fremst et vern mot vassdragsutbygging, men verneverdiene skal også hensyntas ved andre former 
for inngrep, eksempelvis ved samferdselsutbygginger (nve.no). 
 
Strandaelvi renner ut i Lønavatnet. I Lønavatnet er det bestand av både ørret (Salmo trutta) og røye 
(Salvelinus alpinus). Det antas at begge fiskeslagene også finnes oppstrøms i den delen av Strandaelvi 
som ligger langs tiltaksområdet. 
 
Det er fire sidebekker som renner ut i Strandaelvi innenfor planområdet. Terrenget er bratt og ingen 
av bekkene er fiskeførende eller har potensiale som gyte- eller oppvekstområde for fisk. 
 

 Naturvernområder og inngrepsfrie naturområder (INON) 
Planforslaget berører ikke områder som er vernet etter reglene i naturmangfoldloven kapittel 5, 
heller ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter som beskrevet i naturmangfoldloven.  
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Inngrepsfrie naturområder er definert av Miljødirektoratet til å være naturområder som ligger en 
kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Planområdet berører ikke inngrepsfrie 
naturområder. 

 Vannmiljø 
Etter reglene i vannforskriften (F15.12.2006 nr. 1446) er alle norske vannkilder, både ferskvann og 
sjøvann, inndelt i vannforekomster. Vannforskriftens § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal 
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte at vannforekomstene skal ha minst 
god økologisk og god kjemisk tilstand.»  Vannforskriftens § 12 regulerer ny aktivitet eller nye inngrep 
som kan føre til at tilstand forringes eller miljømål ikke nås.  
 
Fisk og andre vannlevende organismer, sammen med deres økologiske funksjonsområder, skal 
ivaretas ved utarbeiding av reguleringsplaner og fysiske tiltak, jf. lakse- og innlandsfiskeloven § 7. 
 
Strandaelvi med sidebekker inngår i vannforekomst ID 062-413-R Strandaelvi nedstrøms inntak 
Vinjadalen kraftverk. Se figur 3.7 under for kart. Strekningen er ca. 15 km og del av Vossovassdraget. 
Økologisk tilstand er oppgitt til god, med høy presisjon (det er gjort undersøkelser sommeren 2020, 
jf. vann-nett.no). Den kjemiske tilstanden er udefinert med presisjon lav, men vanntype er oppgitt til 
svært kalkfattig type med lite humus og turbiditet. Detaljer fra rapporter finnes på nettsiden vann-
nett.no. 
 

 

Figur 3.7. Kartet viser vannforekomster innenfor planområdet med tilhørende influensområde. Strandaelvi er angitt med 
grønn farge. Tilførselsbekker/-elver er angitt med blå farge. E16 er angitt med grått. Kilde: Vann-nett.no/NVE. 
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Det er ikke egne regler for bevaring av kantsone i kommuneplanens arealdel for Voss kommune, men 
det gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor et 50 meters belte langs vassdrag, 
i områder der det ikke foreligger godkjent reguleringsplan. 
 

 Arter og naturtyper på rødlista eller fremmedartslista 
Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert til å ha en risiko for å dø ut i Norge. 
Siste versjon av rødlista ble publisert i 2015. Artene på lista plasseres i en av flere kategorier basert 
på siste kjente tilstand for arten i Norge. Det er gjort registreringer av sju rødlistede arter innenfor 
planområdet. Disse er  

Artsnavn norsk Artsnavn latin Status Norsk rødliste 2015 
Fiskeørn Pandion haliaetus Nær truet NT 
Alm Ulmus glabra Sårbar VU 
Bittervokssopp Hygrocybe mucronella Nær truet NT 
Skifervokssopp Cuphophyllus lacmus Nær truet NT 
Almelav Gyalecta ulmi Nær truet NT 
Olivenfiltlav Fuscopannaria mediterranea Nær truet NT 
Almekullsopp Hypoxylon vogesiacum Nær truet NT 

 
Høgstaude-edellauvskogen som ble kartlagt etter NiN-systemet ved indre Kvormo, er rødlistet med 
status sårbar (VU).  
 
Fremmedartslista viser arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Siste versjon er fra 2018. 
Det er ingen registreringer av fremmedlistede arter i Naturbase. Det er heller ingen registreringer i 
Statens Vegvesens egne databaser. Det ble ikke påvist fremmedarter innenfor almeskogområdet ved 
indre Kvormo, under kartleggingen sommeren 2021. 
 
Landskapsarkitekt fra Statens Vegvesen påviste sommeren 2021 arten hagesveve/rødsveve (Pilosella 
aurantiaca aurantiaca) på innmark tilstøtende planområdet. Arten er fremmedartlistet med status 
høy risiko (HI), på bakgrunn av artens store invasjonspotensiale. Den er vurdert til å ha liten økologisk 
effekt.  
 

 Naturressurser 
Tema naturressurser omfatter landbruk, reindrift, fiskeri, vann, geologiske ressurser og andre 
utmarksressurser. Skogbruk er prissatt tema og derfor hovedsakelig omtalt og vurdert under 
prissatte tema.  

 Jordbruk 
Dyrka mark er en viktig og begrenset ressurs. Det er nasjonalt mål å i størst mulig grad unngå å bygge 
veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Både fulldyrka mark og innmarksbeite inngår i 
nasjonalt jordvernmål. 

Verdisettingskart fra NIBIO legges til grunn ved verdisetting av jordbruksland. Det er ikke utarbeidet 
jordsmonnkart for planområdet. Kartutsnitt med verdi av jordbruksareal er basert på data fra AR5 og 
digitalt markslagskart. Jorda verdsettes da etter følgende kriterier. 

Stor verdi: Fulldyrka jord som er jorddekt og ikke tungbrukt. 

Middels verdi: Fulldyrka organisk jord, fulldyrka tungbrukt jord, samt innmarksbeite og 
overflatedyrka jord som er jorddekt. 
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I tillegg skal dyrkbar jord vurderes. Det er minimalt med dyrkbar jord langs E16 på strekningen. 

Kart i figur 3.8 angir områder og verdiklasse med dyrka mark som ligger innenfor planområdet. Det er 
to strekninger som har dyrka mark med verdi som ligger inntil E16. Det er Rinden til Kvarmavegen og 
Skjelviki til Humlabrekkhaugen. Til sammen er det 45 daa fulldyrka mark, 7 daa overflatedyrka mark 
og 6 daa innmarksbeite innenfor planområdet. 

Figur 3.8. Kartutsnitt som viser områder med dyrka mark i tilknytning til E16 på tiltaksstrekningen. Oransje skravur angir 
fulldyrka jord med stor verdi, lys oransje angir overflatedyrka mark og gul farge innmarksbeite med middels verdi.  Kilde: 
AR5/Statens kartverk. 

Det er ellers hovedsakelig skogbevokst areal på oversiden av E16 på tiltaksstrekningen. På nedsiden 
av vegen varierer arealene mellom skog, dyrka mark og ubevokst areal.  
 

 Friluftsliv og nærmiljø 
Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden med formål å oppleve 
miljøforandring og naturopplevelse. Nærturterreng og rekreasjonsområder i tilknytning til tettsteder 
er inkludert i begrepet (St. meld. nr. 18, 2015-16). Begrepet nærmiljø kan defineres som menneskets 
daglige livsmiljø, inkludert områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet til der folk bor. 
Det er et nasjonalt mål at flest mulig skal drive jevnlig med friluftsliv, fordi det kan bidra til bedre 
helse og bedre livskvalitet (St. meld. nr. 18, 2015-16). 
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Det er utarbeidet egen temaplan for friluftsliv i Voss kommune. Det er ingen kommunalt tilrettelagte 
friluftsområder innenfor planområdet. Det er heller ingen kartlagte friluftsområder i Naturbase, i 
tilknytning til planområdet.  

Tiltaket berører ikke stier eller løyper som er viktig for utøvelse av friluftsliv, jf. vedtatt kommunal sti 
og løypeplan. 

Vegtiltaket har nærføring til Strandaelvi, hvor det foregår mye padling og rafting i sommersesongen. 
Strekningen mellom Taulen og Skjelviki er karakterisert som en av de mest brukte i elva, med 
muligheter for å sette opp slalåm-bane med nasjonal og internasjonal standard (Voss Idrottsråd). Det 
er to mye brukte utsettingspunkter innenfor planområdet. Disse er ved busstopp på vestsiden av E16 
rett nedenfor Kvarmavegen, og ved parkering vest for E16 ved Skjelviki. Se figur 3.10 under for kart. 

 

Figur 3.9. Kartutsnittet viser plassering av de to viktigste utsettingsstedene for kajakk og rafting på tiltaksstrekningen. Ved 
Kvarmavegen og ved Skjelviki. Kilde: Ketil Bere, SVV. 

Det selges fiskekort og drives en del fiske i elva, men strekningen er ikke spesielt tilrettelagt for fiske. 

 

  



Rapport naturmangfold  E16 Åsbrekkgjelet-Skromle bru
  

14 
 

 TILTAKETS PÅVIRKNING OG ANBEFALTE TILTAK 
 

 Naturmangfold 
Dagens E16 skal breddeutvides på strekningen fra Åsbrekkgjelet til Skromle bru. Større bredde gir 
behov for å lage skjæringer på oversiden av eksisterende veg eller fylle ut på nedsiden. Planforslaget 
legger i all hovedsak opp til breddeutvidelse på oversiden av vegen (skjæringer). Det er kun planlagt 
utfylling på ett sted, ved Rinden. Her må det lages en motfylling for å sikre stabilitet i massene 
ovenfor. 
 
Planlagt utfylling avsluttes før den treffer elva, men vil medføre at noe kantvegetasjon må fjernes. 
Fylling vil berøre gammel dyrka mark, samt areal med bjørk og gråor i tresjiktet og et mindre område 
med gran (plantefelt). Området har ingen spesiell verdi som naturtype, men fungerer som 
erosjonsvern og mulig habitat for flere arter som lever langs vassdrag.   
 

 
Figur 4.1. Kartutsnittet viser planlagt motfylling ved Rinden. Fylling, ny veglinje og adkomstveg til Rinden er vist med hvite 
linjer. Fyllingen avsluttes på land, tiltaket vil ikke berøre elvestrengen, men noe kantvegetasjon må fjernes. Kilde: Statens 
Vegvesen. 
 
Fjerning av kantvegetasjon kan gi økt erosjonsfare på nedsiden av vegen, samt at fyllingen i seg selv 
kan bli utsatt for erosjon. Fylling så nært vassdraget kan gi partikkelavrenning og økt fare for 
forurensning fra anleggsmaskiner i byggefasen. Fylling bør derfor trekkes så langt unna elva og 
flomsone som mulig. 
 
Avbøtende tiltak vil være revegetering av området etter endt anleggsarbeid. 
Matjordlag/vegetasjonslag tas av, mellomlagres, og legges tilbake når tiltaket er gjennomført. I 
anleggsfase må det påses at maskiner ikke jobber i eller kommer i kontakt med elvestrengen, 
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag forbyr inngrep i fiskeførende vassdrag uten tillatelse fra 
Statsforvalteren. 
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Avbøtende tiltak i forhold til vann vil generelt være å hindre avrenning til vassdrag, samt redusere 
inngripen i eksisterende kantsoner langs vassdrag. Det er spesielt viktig å ivareta tilførselsbekker til 
Strandaelvi på en god måte. Det skal skiftes stikkrenner/kulvert der disse passerer vegen. Bekkene er 
som nevnt ikke fiskeførende. Kravet i vannforskriften er at tiltak som dette ikke skal medføre noen 
permanent skade av betydning eller medføre negative endringer i økologisk eller kjemisk tilstand for 
den berørte elva.  
 
Etter planen skal det settes opp veglys på strekningen eller deler av denne. Ifølge en litteraturstudie 
gjennomført av Norsk institutt for naturforskning i 2014, kan atferden til plante- og dyrearter 
påvirkes av lys fra kunstige lyskilder i sine leveområder. Det foreligger imidlertid lite forskning på 
konkrete arter eller problemstillinger. Det er kjent at fisk som utsettes for kunstig lys kan endre 
atferd, eksempelvis endringer i vertikal vandring, samling i stim og bevegelse mot lys. Avbøtende 
tiltak vil være å benytte lyskilder som er skjermet/retningsbestemt, for å unngå at Strandaelvi blir 
opplyst på strekningen. Ytre miljøplan bør også inneholde retningslinjer for lysbruk i anleggsfasen slik 
at unødig opplysning av både vassdrag og naturområder langs veganlegget reduseres. 
 
Naturtypelokalitet gråor-almeskog som ligger ved Kvarmakløvet, ligger mellom 5 og 10 meter fra E16. 
Lokaliteten blir delvis liggende innenfor planområdet. Lokalitetens opprinnelige areal er på 38 daa. 
Etter at skjæring er redusert så mye som mulig ut fra vegtekniske forhold, så medfører denne at et 
areal på ca. 7,5 daa faller bort fra lokaliteten. Det er registrert 4 styva almetrær med rødlistede arter 
innenfor dette området. I tillegg er det tre trær med rødlistede arter som ligger utenfor, men tett 
inntil anleggsområdets øvre grense. Se figur 4.2 under. 
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Figur 4.2. Kartutsnittet viser naturtype gråor-almeskog med rød skravur. Grå flate viser planlagte inngrep, røde prikker er 
almetrær med rødlistede arter, sorte prikker er almetrær uten rødlistede arter. Svart linje angir planens yttergrense. Kilde: 
Naturbase og Miljøfaglig Utredning AS 
 
Konsekvens for lokaliteten er beskrevet i konsulentrapport som alvorlig miljøskade, jf. metodikk i 
Miljødirektoratets veileder M-1941. Fjerning av granfelt lengst nord i området hindrer spredning av 
gran inn i lokaliteten og vil ha positiv innvirkning på denne.  
 
Det anbefales å gjennomføre ett eller flere av følgende avbøtende tiltak, for å sikre 
almeskogslokaliteten. 
 Flest mulig almetrær ivaretas, slik at de ikke påvirkes av anleggsarbeidet. Det gjelder spesielt 

trær med rødlistearter. Nødvendige tiltak er oppsett av fysisk inngrepsgrense i ytterkant 
anleggsbelte, samt sikring av røtter og rotsone for gjenstående trær inntil kant skjæring.  

 Det kan vurderes å åpne opp/tynne vegetasjonen rundt gjenstående almetrær, samt forsiktig 
styving av disse, for å hindre vindfelling. Å gjenoppta beiting/styving innenfor gjenværende 
område er også en mulighet. Dette er tiltak som kun er aktuell i samarbeid med grunneier. 

 Fjerning av granplantefelt inntil lokaliteten vil hindre spredning av gran inn i edellauvskogen. 
Grana kan skygge ut lauvskogen over tid. 
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Ut fra foreliggende kunnskap om planområdet og tiltakets omfang, så forventes tiltaket ellers å 
medføre liten konsekvens for naturmangfold. 
 

 Påvirkning og konsekvens for naturressurser 
Jordbruksareal som går tapt og areal som blir midlertidig brukt som anleggsområde er vist i tabell 
under.  
 
Tabell 4.1. Tabellen viser fordeling av fulldyrka jord, overflatedyrka mark og innmarksbeite innenfor planområdet, som blir 
permanent bygget ned eller berørt midlertidig i anleggsfasen. Kilde: NIBIO 

 Areal som går tapt Anleggsområde (midlertidig) 
Fulldyrka jord 7 daa 14,4 daa 
Overflatedyrka jord 0,7 daa 3,1 daa 
Innmarksbeite 1,2 daa 1,2 daa 

 
Kart i figur 3.9 på neste side viser plassering av jordbruksland som bygges ned eller blir midlertidig 
tatt i bruk i anleggsfasen. Resterende jordbruksland innenfor planområdet reguleres til LNFR-område 
og blir ikke berørt av utbyggingen. 

Figur 4.3. Kartutsnittet viser områder med dyrka mark som blir bygget ned (rød farge) eller tatt i bruk midlertidig til 
anleggsområder (grønn farge). Øvrig areal med farge blir regulert til LNFR-områder og berøres ikke. Kilde: AR5/Statens 
kartverk 
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Avbøtende tiltak vil være å mellomlagre matjordlaget fra berørt dyrka mark for gjenbruk etter at 
anlegget er avsluttet. Matjordlaget er normalt 20-30 cm tykt. Matjordlaget bør gjenbrukes i 
skråninger mot dyrka mark etter at anlegget er ferdig bygget, helst i samme område som den er tatt 
ut, for å hindre spredning av fremmedarter, ugressarter eller plantesykdommer. 
 
Det bør settes opp fysiske inngrepsgrenser der hvor tiltaket medfører anleggsarbeid på eller ved 
dyrka mark. 
 

 Påvirkning og konsekvens for friluftsliv og nærmiljø 
Tiltaket forventes ikke å påvirke utførelse av friluftsliv innenfor eller i tilknytning til planområdet. 
Det er ikke nødvendig med avbøtende tiltak i forhold til friluftsliv/nærmiljø. 

 INNSPILL TIL YTRE MILJØPLAN 
Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. En ytre YM-plan skal beskrive 
prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et 
dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag 
for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen 
sin håndbok R760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 
utarbeides en YM-plan for alle prosjekter. 

Formålet med en ytre miljøplan er å ivareta forhold knyttet til miljø gjennom hele vegens livsløp, 
inkludert anleggsfasen. Planen skal inneholde 11 tema knyttet til ytre miljø, deriblant forurensning av 
jord og vann, friluftsliv/nærmiljø, naturmangfold og naturressurser. 

Særskilte miljøutfordringer er vurdert og tas sammen med foreslåtte avbøtende tiltak videre i 
planbeskrivelsens kapittel 11.6, som omhandler ytre miljø-plan (YM-plan). Utfordringer og forslag til 
tiltak er listet opp i tabell 5.1 under. 

Særskilte miljøutfordringer for planområdet er: 

 Svært viktig lokalitet med gråor-almeskog langs strekningen. 
 Nærføring til Strandaelvi med tilhørende kantvegetasjon. 
 Kryssing av og anleggsarbeid i tilknytning til bekker som drenerer til Strandaelvi. 
 Berøring av dyrka mark i drift. 

Tabell 5.1. Problemstillinger og tiltak knyttet til fagområde naturmangfold/naturressurser som tas videre til YM-
plan/Miljørisken. 

Tema Utfordringer og forslag til tiltak 

Forurensning av jord og vann Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff eller annet 
anleggsutstyr nærmere vassdrag enn 20 meter.  
 
Alle maskiner skal ha oppsamlingsutstyr for lekkasjer av olje 
og drivstoff. 
 
Maskiner som benyttes i tilknytning til Strandaelvi må 
desinfiseres dersom de kommer fra bruk i tilknytning til andre 
lakseførende vassdrag. 
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Ved arbeid i tilknytning til vassdrag, skal det gjennomføres 
tiltak for å hindre tilslamming/partikkelutslipp til vannkildene. 

Naturmangfold Almetrær utenfor anleggsbelte skal ivaretas og merkes før 
oppstart av anleggsarbeid, slik at de ikke felles eller skades i 
anleggsperioden. Det gjelder spesielt trær med rødlistearter. 
Røtter og rotsone for gjenstående trær inntil kant skjæring 
skal sikres. Det skal lages en beskrivelse for hvordan sikring 
skal gjøres. 
 
Det skal etableres fysisk sperring i anleggsbeltets grense mot 
gråor-almeskoglokaliteten. 
 
Det kan vurderes å åpne opp/tynne vegetasjonen rundt 
gjenstående almetrær, samt forsiktig styving av disse, for å 
hindre vindfelling. Å gjenoppta beiting/styving innenfor 
gjenværende område er også en mulighet. Dette er tiltak som 
kun er aktuell i samarbeid med grunneier. 
 
Fjerning av granplantefelt inntil og inne i lokaliteten 
anbefales (nordre del), da dette vil hindre spredning av gran 
inn i edellauvskogen og hindre utskygging av edellauvtrær. 
 
Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan for 
planområdet, hvor viktige naturverdier er tatt med.  
 
Dersom skadelige fremmedarter påvises under 
anleggsarbeid, så skal eventuell flytting/fjerning av masser 
skje i henhold til anbefalinger i SVV rapport 387, fremmede 
skadelige arter, kapittel 5. 

Vassdrag og Strandsone Langs Strandaelvi skal anleggsarbeid kun foregå innenfor 
områder som er avsatt til dette i reguleringsplanen. I 
områder der det blir inngrep i elvas kantsone, skal minst 
mulig av vegetasjonen tas ut. Eventuelt topplag med jord 
mellomlagres og legges tilbake for å sikre naturlig 
reetablering av vegetasjon. 
 
Det skal etableres fysisk anleggsgrense mot kantvegetasjon 
langs elva på steder hvor dette anses 
nødvendig/hensiktsmessig. 
 
Tiltaket berører flere mindre bekker. Bekkestrengene skal 
opprettholdes intakt der det er mulig og føres med kulvert 
gjennom veg/fylling. 

Naturressurser Inngrepet i dyrka mark bør reduseres så mye som mulig 
gjennom tilpasninger i anleggsfase. Topplag med matjord 
mellomlagres og legges tilbake i skråninger mot dyrka mark, 
eventuelt benyttes på dyrka mark i nærområdet. 
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Det skal benyttes naturlig revegetering i skråningene. 
Anleggsgrenser mot dyrka mark merkes fysisk i terrenget.  
 
Felt skog må ivaretas slik at den blir brukt som ved eller flises 
og går til gjenvinningsanlegg. Virke skal ikke ligge igjen etter 
avsluttet anleggsarbeid.  
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 INNSPILL TIL PLANBESKRIVELSE  
Innspill til planbeskrivelse er satt opp med kapittelinndeling tilsvarende mal for planbeskrivelse. 
 
Det er utarbeidet Fagrapport naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. Denne er 
vedlegg til reguleringsplanen. 

8.5 Friluftsliv og nærmiljø 
 
8.5.1 Dagens situasjon friluftsliv og nærmiljø 
 
Det er ikke gang- og sykkelveg på strekningen i dag. 

 
Det er spredt bebyggelse med hovedsakelig gårdsbruk langs strekningen. Det er ikke tilrettelagte 
områder for friluftsliv på strekningen. Strandaelvi brukes til rafting og kajakkpadling i 
barmarkssesongen. Det er to områder innenfor planområdet som brukes til utsetting av kajakk og 
flåter innenfor planområdet. Dette er vest for E16 ved Kvarmavegen og ved Skjelviki. 

Det selges fiskekort og fiskes en del i elva på strekningen, men det er ikke spesielt tilrettelagt for fiske 
her. Strandaelvi er ikke lakseførende.  

Det er ikke kjente stier eller turløyper innenfor planområdet. 

Det er tilrettelagt rasteplass for veifarende i søndre del av planområdet. Den er tilrettelagt med 
bord/benker og ligger mellom E16 og elvestrengen.  

8.5.2 Virkninger og avbøtende tiltak for nærmiljø og friluftsliv 
Tiltaket forventes ikke å ha noen negativ virkning på nærmiljø eller friluftsliv. Det er ikke nødvendig 
med avbøtende tiltak verken i anleggsperioden eller på permanent basis. 
 

8.6 Naturmangfold 
 
8.6.1 Beskrivelse av verdier 
Det er hovedsakelig næringsfattige bergarter innenfor planområdet, med overvekt av kvartsskifer og 
konglomerat. Berggrunnen er overlagret med begrensede mengder kvartærgeologiske løsmasser. 
Det er bart fjell i store deler av planområdet. 
 
Det er ikke registrert prioriterte arter, utvalgte naturtyper eller områder vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven innenfor planområdet. Det er heller ikke inngrepsfrie naturområder i tilknytning 
til planområdet. 
 
Ved indre Kvormo er det et område med rik edellauvskog, utforming gråor-almeskog (DN-håndbok 
13). Lokaliteten har innslag av andre treslag som hassel, hegg, bjørk og rogn, i tillegg til rik 
bunnvegetasjon. Lokaliteten ble kartlagt første gang i 2007 og gitt verdi B (regionalt viktig) i 
Naturbase. Den ble sommeren 2021 kartlagt på nytt og verdi ble da oppjustert til A-verdi (nasjonalt 
viktig), begrunnet med funn av totalt 26 eldre, styvede almetrær (rødlistet sårbar (VU). Kartlegger 
fant rødlistede treboende sopp og lavarter på 17 av trærne, deriblant artene almelav, olivenfiltlav og 
almekullsopp. Alle tre har rødlistestatus nær truet (NT). Lokaliteten ble kartlagt etter NiN-systemet, 
som naturtype høgstaude-edellauvskog (rødlistet som sårbar, VU). Størrelsen på lokaliteten er noe 
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mindre enn tidligere antatt, da det ble påvist et granplantefelt i den nordre delen av tidligere 
avgrenset område. Se figur 8.1 under for kart og utstrekning av lokaliteten. 
 

 
Figur 8.1. Kart som viser lokalitet med gråor-almeskog ved indre Kvormo, før (venstre) og etter ny kartlegging sommeren 
2021. Området er innskrenket i nordvest på grunn av påvist granplantefelt. Røde Kilde: Naturbase (venstre) og Miljøfaglig 
Utredning AS. 
 
Det er ellers ikke gjennomført karlegging etter NiN innenfor planområdet. 
 
Det er få registreringer av karplanter, lav, mose og sopp innenfor planområdet. Det er ikke registrert 
arter med særlig stor forvaltningsinteresse. Det er to registreringer av arter med stor 
forvaltningsinteresse, bittervokssopp og skifervokssopp. Men begge er fra 1950-tallet og har lav 
geografisk nøyaktighet. Begge arter har rødlistestatus nær truet.  
 
Det er krysningspunkt for hjort rett sør for Rinden gård. Krysningspunktet er skiltet ved E16. Det kan 
også forventes å påtreffe elg innenfor planområdet. Det er en trekkrute rett nord for Skromle bru, men 
denne blir ikke berørt av tiltaket.  

Planområdet berører ikke viktige områder for villrein. 

Det er registrert fiskeørn i forbindelse med Strandaelvi. Fiskeørn er en sjelden trekkgjest i Voss herad. 
Den er ikke påvist hekkende. Fiskeørn er rødlistet som nær truet. 

Ellers er det få observasjoner av fauna innenfor planområdet, og ingen arter av svært stor eller stor 
forvaltningsinteresse. 

Det er ikke viktige økologiske eller landskapsøkologiske funksjonsområder innenfor planområdet. 

Strandaelvi er ikke lakseførende, men har en fast bestand av ørret. Elva henger også sammen med 
Vossovassdraget og har vært brukt til kultivering av lakseyngel i forsøket på å bedre tilstanden til 
laksebestanden i Vossovassdraget. Tilførselsbekker som drenerer ut i Strandaelvi på planstrekningen, 
er ikke fiskeførende.  

Følgende rødlistede arter er registrert innenfor eller i tilknytning til planområdet. 
 

Artsnavn norsk Artsnavn latin Status Norsk rødliste 2015 
Fiskeørn Pandion haliaetus Nær truet NT 
Alm Ulmus glabra Sårbar VU 
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Bittervokssopp Hygrocybe mucronella Nær truet NT 
Skifervokssopp Cuphophyllus lacmus Nær truet NT 
Almelav Gyalecta ulmi Nær truet NT 
Olivenfiltlav Fuscopannaria mediterranea Nær truet NT 
Almekullsopp Hypoxylon vogesiacum Nær truet NT 

 
Høgstaude-edellauvskogen ved indre Kvormo er eneste registrerte rødlistede naturtyper etter NiN-
systemet, innenfor planområdet. 
 
Det er ingen registreringer av fremmedlistede arter i Naturbase eller Statens Vegvesens egne 
databaser. Statens Vegvesen påviste sommeren 2021 arten hagesveve/rødsveve (Pilosella aurantiaca 
aurantiaca) på innmark tilstøtende planområdet. Arten er fremmedartlistet med status høy risiko 
(HI), på bakgrunn av artens store invasjonspotensiale. Den er vurdert til å ha liten økologisk effekt.  
 
Vannmiljø 
Planområdet berører en vannforekomst, Strandaelvi nedstrøms inntak Viljadalen kraftverk, med 
tilførselsbekker. Økologisk tilstand er oppgitt som god, med høy presisjon. Kjemisk tilstand er oppgitt 
som ukjent, med lav presisjon, men vanntype er oppgitt til svært kalkfattig med lite humus og 
turbiditet. Tilstandsbeskrivelsene er oppgitt å ha lav presisjon, grunnet kunnskapsmangel (vann-
nett.no). 
 
Kantsonen langs vassdraget er smal og noe steder bratt, grunnet E16. Den er delvis trebevokst, både 
med lauv- og bartrær og har noen steder lite vegetasjonsdekke.  
 
Tiltaket forventes ikke å utløse noen krav etter § 12 i vannforskriften (om ny aktivitet eller nye inngrep 
som kan føre til at tilstand i vassdrag forringes eller miljømål ikke nås). 
 
8.6.2 Planforslagets virkning for naturmangfold 
Tiltaket består hovedsakelig i å breddeutvide eksisterende E16 på strekningen fra Åsbrekkgjelet til 
Skromle bru. Større bredde skal hovedsakelig oppnås ved å lage skjæringer på oversiden av 
eksisterende veg. Ved Rinden er det behov for å fylle ut på nedsiden av vegen for å sikre stabilitet i 
veggrunnen.  
 
Planlagt utfylling avsluttes før den treffer elveløpet, men nedre del vil berøre flomløp og medføre at 
noe kantvegetasjon må fjernes. Det er gammel dyrka mark på deler av tiltaksområdet, samt areal 
med bjørk og gråor i tresjiktet. Tiltaket berører også granplantefelt. Området har ingen spesiell verdi 
som naturtype, men fungerer som erosjonsvern og mulig leveområde for flere arter som trives langs 
vassdrag.   
 
Fjerning av kantvegetasjon kan også gi økt erosjonsfare på nedsiden av vegen. Fylling så nært 
vassdraget kan gi partikkelavrenning og økt fare for forurensning fra anleggsmaskiner i byggefasen. 
Den trekkes derfor så langt unna vassdraget som det er praktisk mulig. 
 
Avbøtende tiltak vil være revegetering av området etter endt anleggsarbeid. 
Matjordlag/vegetasjonslag tas av, mellomlagres, og legges tilbake når tiltaket er gjennomført. I 
anleggsfase skal det påses at maskiner ikke jobber i eller kommer i kontakt med elvestrengen. 
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Avbøtende tiltak i forhold til vann vil ellers være å hindre avrenning til vassdrag, samt redusere 
inngripen i eksisterende kantsoner langs vassdrag. Ved utskifting av stikkrenner/kulverter er det 
spesielt viktig å ivareta tilførselsbekker til Strandaelvi på en god måte.  
 
Lokalitet med naturtype gråor-almeskog ved indre Kvormo blir delvis liggende innenfor planområdet. 
Lokalitetens opprinnelige areal er på 38 daa. Etter at skjæring er redusert så mye som mulig ut fra 
vegtekniske forhold, så medfører denne at et areal på ca. 7,5 daa faller bort fra lokaliteten. Det er 
registrert 4 styva almetrær med rødlistede arter innenfor dette området. I tillegg er det tre trær med 
rødlistede arter som ligger utenfor, men tett inntil anleggsområdets øvre grense. Se figur under for 
detaljer. 

 
Figur 8.2. Kartutsnittet viser naturtype gråor-almeskog med rød skravur. Grå flate viser planlagte inngrep, røde prikker er 
almetrær med rødlistede arter, sorte prikker er almetrær uten rødlistede arter. Svart linje angir planens yttergrense. Kilde: 
Naturbase og Miljøfaglig Utredning AS 
 
Konsekvens for lokaliteten er beskrevet i konsulentrapport som alvorlig miljøskade, jf. metodikk i 
Miljødirektoratets veileder M-1941. Fjerning av granfelt lengst nord i området hindrer spredning av 
gran inn i lokaliteten og vil ha positiv innvirkning på denne.  
 
Det anbefales å gjennomføre ett eller flere av følgende avbøtende tiltak, for å sikre 
almeskogslokaliteten. 
 Flest mulig almetrær ivaretas, slik at de ikke påvirkes av anleggsarbeidet. Det gjelder spesielt 

trær med rødlistearter. Nødvendige tiltak er oppsett av fysisk inngrepsgrense i ytterkant 
anleggsbelte, samt sikring av røtter og rotsone for gjenstående trær inntil kant skjæring.  

 Det kan vurderes å åpne opp/tynne vegetasjonen rundt gjenstående almetrær, samt forsiktig 
styving av disse, for å hindre vindfelling. Å gjenoppta beiting/styving innenfor gjenværende 
område er også en mulighet. Dette er tiltak som kun er aktuell i samarbeid med grunneier. 

 Fjerning av granplantefelt inntil lokaliteten vil hindre spredning av gran inn i edellauvskogen. 
Grana kan skygge ut lauvskogen over tid. 

 
Ut fra foreliggende kunnskap om planområdet og tiltakets omfang, så forventes tiltaket for øvrig å 
medføre liten konsekvens for naturmangfold. 
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8.6.3 Vurdering av kravene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 
I det følgende vurderes om planforslaget oppfyller de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven 
§§ 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)  

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” 

Vurderingen av de miljørettslige prinsippene §§ 8- 12 i naturmangfoldloven er gjort på bakgrunn av 
data fra offentlige databaser og tidligere undersøkelser i området. Status for rødlistede arter er 
oppdatert i henhold til Norsk rødliste fra 2015. Kravet til kunnskapsgrunnlag for planlagte tiltak å antas 
å være oppfylt. Relevant kunnskap er samlet i egen rapport om naturmangfold (vedlegg), det viktigste 
er tatt med i foregående kapittel i denne planbeskrivelsen.  

Føre-var prinsippet (§ 9)  

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak”. 

Det antas det at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdier til å gjøre en god vurdering av 
virkninger på verdiene. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  

“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”.  

Det foreligger ikke kunnskap som tilsier at den totale belastningen på økosystemer i eller i tilknytning 
til planområdet overskrider en grense for maksimal belastning som følge av det planlagte tiltaket.  

Kostnader (§ 11)  

“Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”.  

Forebyggende og avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere skade på naturmangfoldet, 
gjennomføres av tiltakshaver på bakgrunn av ytre miljøplan.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

“For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater”. 

Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre miljøplan. 

8.8 Naturressurser 

8.8.1 Beskrivelse naturressurser 
Dyrka mark er en viktig og begrenset ressurs. Det er nasjonalt mål å i størst mulig grad unngå å bygge 
veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Både fulldyrka mark og innmarksbeite inngår i 
nasjonalt jordvernmål. 
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Verdisettingskart fra NIBIO legges til grunn ved verdisetting av jordbruksland. Det er ikke utarbeidet 
jordsmonnkart for planområdet. Kartutsnitt med verdi av jordbruksareal er basert på data fra AR5 og 
digitalt markslagskart. Jorda verdsettes da etter følgende kriterier. 

Stor verdi: Fulldyrka jord som er jorddekt og ikke tungbrukt. 

Middels verdi: Fulldyrka organisk jord, fulldyrka tungbrukt jord, samt innmarksbeite og 
overflatedyrka jord som er jorddekt. 

I tillegg skal dyrkbar jord vurderes. Det er minimalt med dyrkbar jord langs E16 på strekningen. 

Kart i figur 8.3 angir områder og verdiklasse med dyrka mark som ligger innenfor planområdet. Det er 
to strekninger som har dyrka mark med verdi som ligger inntil E16. Det er Rinden til Kvarmavegen og 
Skjelviki til Humlabrekkhaugen. Til sammen er det 45 daa fulldyrka mark, 7 daa overflatedyrka mark 
og 6 daa innmarksbeite innenfor planområdet. 

   

Figur 8.3. Kartutsnitt som viser områder med dyrka mark i tilknytning til E16 på tiltaksstrekningen. Oransje skravur angir 
fulldyrka jord med stor verdi, lys oransje angir overflatedyrka mark og gul farge innmarksbeite med middels verdi.  Kilde: 
AR5/Statens kartverk. 

Det er ellers hovedsakelig skogbevokst areal på oversiden av E16 på tiltaksstrekningen. På nedsiden 
av vegen varierer areaIene mellom skog, dyrka mark og ubevokst areal.  
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For øvrig er det ikke registrert viktige forekomster av naturresurser innenfor eller i tilknytning til 
planområdet. 
 
8.8.2 Tiltakets effekt for jordbruk 
Jordbruksareal som går tapt og areal som blir midlertidig brukt som anleggsområde er vist i tabell 
under.  

 Areal som går tapt Anleggsområde (midlertidig) 
Fulldyrka jord 7 daa 14,4 daa 
Overflatedyrka jord 0,7 daa 3,1 daa 
Innmarksbeite 1,2 daa 1,2 daa 

 
Kart i figur 8.4 på neste side viser plassering av jordbruksland som bygges ned eller blir midlertidig 
tatt i bruk i anleggsfasen. Resterende jordbruksland innenfor planområdet reguleres til LNFR-område 
og blir ikke berørt av utbyggingen. 
 

  
Figur 8.4. Kartutsnittet viser områder med dyrka mark som blir bygget ned (rød farge) eller tatt i bruk midlertidig til 
anleggsområder (grønn farge). Øvrig areal med farge blir regulert til LNFR-områder og berøres ikke. Kilde: AR5/Statens 
kartverk 
 
Avbøtende tiltak vil være å mellomlagre matjordlaget fra berørt dyrka mark for gjenbruk etter at 
anlegget er avsluttet. Matjordlaget bør gjenbrukes i skråninger mot dyrka mark etter at anlegget er 
ferdig bygget, helst i samme område som den er tatt ut, for å hindre spredning av fremmedarter, 
ugressarter eller plantesykdommer. 
 
Det bør settes opp fysiske inngrepsgrenser der hvor tiltaket medfører anleggsarbeid på eller ved 
dyrka mark. 
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11.6 Innspill til plan for ytre miljø (YM-plan), tema naturmangfold, 
naturressurser 

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. Formålet med en ytre miljøplan er 
å beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres, spesielt med 
tanke på anleggsfasen.  
 
De vesentligste miljøutfordringene for planområdet er: 

 Viktig lokalitet med gråor-almeskog langs strekningen. 
 Nærføring til Strandaelvi med tilhørende kantvegetasjon. 
 Kryssing av og anleggsarbeid i tilknytning til bekker som drenerer til Strandaelvi. 
 Berøring av dyrka mark i drift. 
 

Tabell 11.1. Problemstillinger og tiltak knyttet til fagområde naturmangfold/naturressurser som tas videre til YM-
plan/Miljørisken. 

Tema Utfordringer og forslag til tiltak 

Forurensning av jord og vann Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff eller annet 
anleggsutstyr nærmere vassdrag enn 20 meter.  
 
Alle maskiner skal ha oppsamlingsutstyr for lekkasjer av olje 
og drivstoff. 
 
Maskiner som benyttes i tilknytning til Strandaelvi må 
desinfiseres dersom de kommer fra bruk i tilknytning til andre 
lakseførende vassdrag. 
Ved arbeid i tilknytning til vassdrag, skal det gjennomføres 
tiltak for å hindre tilslamming/partikkelutslipp til vannkildene. 

Naturmangfold Almetrær utenfor anleggsbelte skal ivaretas og merkes før 
oppstart av anleggsarbeid, slik at de ikke felles eller skades i 
anleggsperioden. Det gjelder spesielt trær med rødlistearter. 
Røtter og rotsone for gjenstående trær inntil kant skjæring 
skal sikres. Det skal lages en beskrivelse for hvordan sikring 
skal gjøres. 
 
Det skal etableres fysisk sperring i anleggsbeltets grense mot 
gråor-almeskoglokaliteten. 
 
Det kan vurderes å åpne opp/tynne vegetasjonen rundt 
gjenstående almetrær, samt forsiktig styving av disse, for å 
hindre vindfelling. Å gjenoppta beiting/styving innenfor 
gjenværende område er også en mulighet. Dette er tiltak som 
kun er aktuell i samarbeid med grunneier. 
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Fjerning av granplantefelt inntil og inne i lokaliteten 
anbefales (nordre del), da dette vil hindre spredning av gran 
inn i edellauvskogen og hindre utskygging av edellauvtrær. 
 
Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan for 
planområdet, hvor viktige naturverdier er tatt med.  
 
Det er ikke påvist skadelige fremmedarter innenfor 
tiltaksområdet. Dersom arter påvises under anleggsarbeid, så 
skal eventuell flytting/fjerning av masser skje i henhold til 
anbefalinger i SVV rapport 387, fremmede skadelige arter, 
kapittel 5. 

Vassdrag og Strandsone Langs Strandaelvi skal anleggsarbeid kun foregå innenfor 
områder som er avsatt til dette i reguleringsplanen. I 
områder der det blir inngrep i elvas kantsone, skal minst 
mulig av vegetasjonen tas ut. Toppjord mellomlagres og 
legges tilbake for å sikre naturlig reetablering av vegetasjon. 
 
Det skal etableres fysisk anleggsgrense mot kantvegetasjon 
langs elva som ikke skal berøres. 
 
Tiltaket berører flere mindre bekker. Bekkestrengene skal 
opprettholdes intakt der det er mulig og føres med kulvert 
gjennom veg/fylling. 

Naturressurser Inngrepet i dyrka mark bør reduseres så mye som mulig 
gjennom tilpasninger i anleggsfase. Topplag med matjord 
mellomlagres og legges tilbake i skråninger mot dyrka mark, 
eventuelt benyttes på dyrka mark i nærområdet. 
  
Det skal benyttes naturlig revegetering i skråningene. 
Anleggsgrenser mot dyrka mark merkes fysisk i terrenget.  
 
Felt skog må ivaretas slik at den blir brukt som ved eller flises 
og går til gjenvinningsanlegg. Virke skal ikke ligge igjen etter 
avsluttet anleggsarbeid.  
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