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1. SAMMENDRAG
1.1

Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser

Tabell:

Ikke-prissatte konsekvenser – forenklet oppsummering.
K1

K2

K3

K4

Landskapsbilde

-/--

--

---

--

Kulturminner og
kulturmiljø

-

0/-

-

-

Naturressurser
(jord- og skogbruk)

-/--

-

-

-/--

Naturmiljø

0/-

-

--

--

Friluftsliv og nærmiljø

0/-

-

--

--

-

-

--

--

Samlet vurdering

2. METODE
Statens vegvesens standardmetodikk i ny Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006) er lagt til
grunn for utredningene. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser; Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er. Med omfang (eller effekt) menes en vurdering av hvilke
endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne
endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte
element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og
konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre.
På kommunedelsplan- og reguleringsplannivå benyttes en såkalt konsekvensvifte som er definert
i nevnte håndbok. En konseptvalgutredning vil være mye grovere enn ovennevnte, fordi det
geografiske området som berøres av veganleggene er mye større, og fordi veganleggene på
dette plannivå kun er linjer i terrenget og ikke ferdig prosjektert veger med skjæringer, fyllinger,
kryssområder, sekundærveger m.m. Vi har derfor valgt å beskrive konsekvensene skriftlig, da
vurderinger ved bruk av konsekvensvifte fort kan bli oppfattet som mer presis enn vurderingene
kan være på dette plannivået.
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3. DE ULIKE KONSEPTENE
Det henvises til nedenstående kart med de ulike alternativene

Figur som viser traséer for de ulike konseptene for delstrekningen Bergsøya-Liabø

4. LANDSKAPSBILDE
4.1

Innledning

Denne fagrapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS og behandler temaet landskapsbilde.
Hovedformålet med rapporten er å belyse de konsekvensene som de foreslåtte traséene for ny
E39 vil medføre for landskapet i analyseområdet.
Den Europeiske landskapskonvensjonen gir følgende definisjon av landskap:
”Landskap betyr et område hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom
naturlige og menneskelige faktorer. Kulturlandskap er et landskap som er påvirket eller
omformet av menneskers aktivitet gjennom tidene. Landskapet favner både kultur og natur. Det
er personlig og inkluderende fordi vi alle skaper vår egen opplevelse av landskapet på grunnlag
av bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap. Det er disse personlige erfaringene som gir
landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de miljømessige og økonomiske”.
Nye veger innebærer i vår tid omfattende inngrep i landskapet. Konsekvenser av inngrepene er
at opplevelsen og bruken av landskapet forandres. I hvilken retning er til en viss grad
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personavhengig og hva slags holdninger den enkelte har til landskapsinngrep generelt, og hvilke
personlige forhold man har til landskapet det blir foretatt inngrep i.
I denne konseptvalgutredningen har vi valgt å beskrive og diskutere landskapskonsekvensene for
de ulike traseene K1, K2, K3 og K4 vurdert opp mot dagens E39 på denne strekning.
Det vises her til oversiktskartene xx og xx ovenfor med de ulike trasealternativene inntegnet.

4.2

Sammenstilling av landskapskonsekvenser

Vi har vurdert konseptene K1, K2, K3 og K4 og kommet fram til følgende rangering:

Konsept

Landskapsverdi

Landskapskonsekvens

Rangering

K1

Middels

-/ - -

1

K2

Middels +

--

2

K3

Middels til stor

---

4

K4

Middels +

--

2

Alternativ K1 vurderes samlet å ha minst negativ landskapskonsekvens.

4.3

Metode for landskapsvurderinger

Med utgangspunkt i ortofoto, bonitetskart, markslagskart og andre kartbaser er det laget en
kortfattet beskrivelse av landskapet langs de ulike traséene. På bakgrunn av denne beskrivelsen
er området så gitt en grov verdivurdering hvor Statens vegvesens standardmetodikk er blir
benyttet for vurdering av tema landskap (jfr kapitlet med beskrivelse av metodikk over).
Landskapet er betont som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blitt karakterisert etter
begrepene helhet/kontinuitet, mangfold/variasjon og inntrykksstyrke/intensitet.
Det er viktig å være klar over at de samlede konsekvensvurderinger skal dekke alle ”normale”
utbyggingssituasjoner. Konsekvenser vurdert til å ha lite eller middels omfang kan derfor skjule
store konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere eller andre. Det forutsettes derfor at den
enkelte detaljsak håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver/kommune og den enkelte
berørte part når en kommer på kommunedelplan/reguleringsnivå.

4.4

Influensområder

Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:
1. Nærmiljøene hvor de fysiske inngrepene av veganleggene i landskapet skjer.
2. Områder som visuelt påvirkes av veganleggene.
Da vegtraséene ennå ikke er konstruert, vil nivå 2 være vanskelig å definere der veganlegget er
foreslått plassert i slakt og flatt terreng. I bratte lisider vil en imidlertid generelt kunne si noe
mer om inngrepenes antatte fjernvirkninger.
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4.5

Klassifisering av landskap – landskapsregioner og sårbarhet

Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap.
Dette kan kort beskrives slik: Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i
444 underregioner. Underregionene er så igjen inndelt i landskapsområder. I Møre og Romsdal
fylke er både landskapsregioner og underregioner definert, men kun landskapsregionene er
beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.
Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:
Landskapets hovedform
Landskapets småformer
Hav og vassdrag
Vegetasjon
Jordbruksmark
Bebyggelse og tekniske anlegg
Landskapskarakter
De aktuelle veglinjene går gjennom følgende landskapsregion:

Region 25: Fjordbygdene på Nordmøre og i Trøndelag med underregion 25.1: Ytre
Nordmørsfjordane i kommunene Gjemnes (Bergsøya), Tingvoll og vestre del av Halsa og
underregion 25.2 Valsøyfjorden for Halsafjorden og områdene lenger øst.
Det vil ikke være hensiktsmessig å gi detaljerte karakteristika av landskapsregion 25 i forbindelse
med dette prosjektet, men følgende forhold er viktige i forhold til landskapsinngrep av veger:


Rambøll

Region 25 har store variasjoner. Her finner vi de storskalige fjordlandskapene. I denne
regionen finner vi også større jordbruksbygder langs fjordsystemene. Frodige skogkledde
lier og åser dominerer lavereliggende områder, men vi finner også større områder over
skoggrensa. Aktiv skogbruksnæring fins i områder med middels og høg
produksjonsevne i utmarka. Landskapet har varierende sårbarhet mot inngrep, men
gjennomgående mindre sårbart enn i de landskapsregionene nærmere kysten.
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Figur som viser landskapsregioner i Møre og Romsdal fylke

4.6

Alternativ 0: Beskrivelse av dagens landskapsbilde og verdivurdering.

Beskrivelse
Som for E39 lenger sør i Møre og Romsdal består også E39 mellom Bergsøya og Liabø dels av
gamle vegtraséer som er blitt opprustet suksessivt gjennom årenes løp, og delvis av nybygde
parseller fra senere tiår. Vegen fra Gjemneset og fram til vegskillet med riksveg 70 ved Langset
er en del av Krifast-prosjektet som ble åpnet i 1992. På denne strekningen ligger vegen i nær
kontakt med fjorden, og hengebrua over Gjemnessundet og flytebrua over Bergsøysundet er nå
kjente landemerker på denne strekningen. Videre følger E39 sørsiden av Aspøya fram til
Straumsundbrua. Denne parsellen er også av nyere dato. Etter Straumsundbrua tar E39 av
nordover, følger landskapsrommet langs Møkjavatnet og flere dalsenkninger i en blanding av
natur- og kulturlandskap forbi Midttun i Tingvoll, passerer landtungen mellom Langvatnet og
Øvervågen , og går langs nordsiden av Nervågen fram til fergeleiet på Kanestraum ved
Halsafjorden. Mellom Midttun og fergeleiet er det jordbrukslandskapet som dominerer. Fra
Fergeleiet ved Halsanausta på østsiden av fjorden går vegen først gjennom et frodig
kulturlandskap fram til Skålvikfjorden, følger så fjordens sørside i et næringsfattig naturlandskap
før den dreier nordover langs fjorden mot Liabø. På denne strekningen øst for Skålvikfjorden
ligger vegen i et småkupert landskap, som skifter mellom dyrkede områder og naturmark. Fra
Liabø tar vegen av rett østover over de delvis oppdyrkede myrene mot Slettaelva, som er satt
som endepunkt for dette prosjektet.
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Verdivurdering
Landskapet langs dagens E39 som er beskrevet ovenfor er variert, med fjorder, skog, jordbruk,
vann og fjell. Landskapet vurderes å være typisk for denne landskapsregionen, og vi vil derfor
definere landskapsverdien i alternativ 0 som middels.

Verdi:

Liten

Middels

Stor



4.7

Landskapsvurdering av de ulike vegkonseptene

Generelt
De nye veglinjene som er trukket for strekningen Bergsøya – Liabø er ikke optimalisert i forhold
til å redusere konflikter med bebyggelse, dyrket mark og landskap. De er mer å betrakte som
illustrasjoner av traséer som har den linjeføring som aktuell vegstandard for E39 tilsier. På dette
plannivået er det derfor uaktuelt å kommentere alle konfliktpunkter, da en stor del av disse kan
elimineres på et mer detaljert plannivå. Dette er en viktig presisjon i forhold til
landskapsvurderingene nedenfor.
Alle konsepter følger samme trasé fram til Øvervågen ved Midttun. På den strekningen følger
vegen i stor grad eksisterende veg, men ved Vika øst for Straumsundbrua er E39 foreslått
prioriter t som gjennomgående ved vegdelet, slik at en her vil få inngrep i kulturlandskapet ved
gården. Ellers medfører en bedret linjeføring lokale landskapsinngrep, spesielt ved Midttun.
4.7.1 Konsept K1

Landskapsverdi
Sett i forhold til landskapet i denne landskapsregionen vurderes landskapsbildet langs alternativ
K1 å være gjennomsnittlig, dvs. at verdiene foreslås satt til middels. Dette beror på at
vegtraséen berører både fjordlandskap, daler, innlandssjøer og vann, jordbrukslandskap, myrer
og ulike typer skogkledd naturmark.
Verdi:

Liten

Middels

Stor


Beskrivelse
Fra Midttun følger traséen i hovedsak dagens E39 fram til Kanestraum, bøyer så nordover langs
Fv. 298, og ender opp ved eiendommen Myra på neset sør for Halsbukta. Her etableres et nytt
fergeleie. På østsiden av fjorden anlegges et nytt fergeleie på Skårneset, og det vil måtte
anlegges en ny veg herfra til Halsa. Både på Skårneset og gjennom kulturlandskapet ved Halsa
vil landskapsinngrepene bli store og uheldige. Videre mot Liabø og fram til endepunktet for KVUprosjektet, følger konseptet en utbedret E39, hovedsakelig etter dagens trasé.
Omfang
Dette konseptet gir minst inngrep i landskapet. Dette beror på at vegen i stor grad følger
eksisterende veger og at parsellen er den korteste av alternativene. De negative
landskapsinngrepene er i størst grad knyttet til kulturlandskapene ved Midttun og Halsa, men ved
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Skårneset vil en også få et uheldig inngrep i forbindelse med fergekaien. Fergekaien på vestsiden
av fjorden ligger i et mindre sårbart skogslandskap.
Konsekvenser
Ut fra en landskapsverdi som er middels, og vegstrekningens lengde, vurderes
landskapskonsekvensene for hele konseptet K1 å være lite til middels negativt.

4.7.2 Konsept K2

Landskapsverdi
Landskapsverdien for K2 vurderes som noe over middels sett i forhold til landskapsbildet i denne
regionen. Pluss i forhold til middels verdi beror på det variert landskapsbildet vestover fra
Langøysundet og ved Skålvikholmen (fjordkryssingen)
Verdi:

Liten

Middels

Stor


Beskrivelse
Dette konseptet har en trasé fra Midttun til Kvisvika, og videre nordover langs kysten av
Tingvollhalvøya til Årsund. Mellom Midttun og Kvisvika går vegen langs Fv. 298 gjennom et
variert kulturlandskap med innsjøer (Årøyvatnet, Nøsavatnet, Storvatnet), myrer, dyrket mark og
skogholt. Videre nordover ligger traséen i hovedsak gjennom utmark og skog fram til Årsund,
selv om noe dyrkamark stedvis berøres. Ved Langøysundet like før Osen dukker vegen ned i
tunnel under Halsafjorden, og kommer ikke opp før ved Nessabakken (rv350) ved Skålvikfjorden.
Her krysses fjorden i bruer over Skålvikholmenen og over til Stolsmo på østsiden av fjorden.
Herfra og fram til Liabø er vegen lagt oppe i lisiden nord for Vågland og kommunesenteret.
Landskapet er vekselvis skog og dyrket mark. Videre østover følges dagens E39 som i de øvrige
alternativene.
Omfang
Dette alternativet har en lang tunnel som reduserer landskapsinngrepene. Ellers er inngrepene
mellom Kvisvika og Langøysundet parsellvis ganske store. Her er også landskapet småkupert og
sårbart for inngrep. Dette gjelder også ved Vågland/Liabø, hvor kulturlandskapet blir uheldig
oppdelt av vegen. Det vanskeligste punktet er likevel kryssingen av fjorden over Skålvikholmen.
Dette blir et meget synlig landskapsinngrep i et sårbart og verdifullt landskap. Mellom Midttun og
Kvisvika er inngrepene beskjedne fordi vegen følger dagens fylkesveg.
Konsekvenser
Ut fra en landskapsverdi som er over middels og vegstrekningens lengde (dagstrekningen) og
inngrepenes omfang, vurderes landskapskonsekvensene for konseptet K2 å være litt over
middels negativt.

4.7.3 Konsept K3

Landskapsverdi
Dette konseptet berører områder med størst landskapsverdi når en sammenligner med de øvrige
konseptene på strekningen Bergsøya-Liabø. Dette skyldes det verdifulle fjord- og
skjærgårdslandskapet ytterst i Halsafjorden som blir direkte berørt av traséen. Landskapsverdien
vurderes samlet til mellom middels og stor.
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Verdi:

Liten

Middels

Stor



Omfang
Dette konseptet skiller seg fra K2 ved at tunnelen under Halsafjorden er erstattet av flytebru
mellom Vorphaugen - Fåraholmen og Volungøya, og bru med seilingshøyde under mellom
Volungøya og Varpneset. På denne strekningen vil et særdeles verdifullt natur- og kulturlandskap
bli berørt av fjordkryssingen. Flytebruer er generelt vanskelige elementer i forhold til
landskapsbildet fordi de visuelt sett forstyrrer den frie vannflaten, og når landskapet er viktig og
visuelt sårbart som her, vil omfanget av landskapsinngrepene bli store. På Halsasiden medfører
alternativet en ny veg mellom Varpneset og kryssingen av Skålvikfjorden. Dette er imidlertid et
mindre sårbart landskap enn ytterst i Halsfjorden.
Konsekvens
Landskapsverdien er middels til stor og omfanget er mellom middels og stor negativt. Dette gir
en konsekvens for landskapsbildet som er stor negativ.
4.7.4 Konsept K4

Landskapsverdi
Da traséen i stor grad går gjennom samme landskap som K1, men landskapsverdien vurderes å
være litt høyere enn dette alternativet på grunn av landskapskvalitetene på begge sider av
fjorden der hengebrua er tenkt plassert, dvs. at verdien foreslås satt til middels +
Verdi:

Liten

Middels

Stor


Beskrivelse
Dette konseptet følger i stor grad K1, men har avvikende traséer ved Midttun/Vågen, ved
fjordkryssingen og mellom Inner-Vågland og Myran øst for Liabø. Fra stedet der traséene skiller
lag i vest, foreslås vegen i konsept K4 lagt langs sørsiden av Øvervågen, og krysser mellom
Øvervågen og Nervågen ved dagens bru her. Vegen er stort sett lagt i skog/utmark, og berører
dyrket mark i liten grad. Fra der hvor K1 og K4 skiller lag nord for Kanestraum foreslås vegen
lagt i ny trasé nordover til Halsaneset, hvor alternativ 4 innebærer fjordkryssing med hengebru
over til Orneset på østsiden av fjorden. Fra Orneset er vegen lagt i en kurve gjennom skog og
noe jordbruksland bak Åkvika sørover til stedet hvor K1 og K4 igjen får felles trase videre
østover. Den avvikende traséen ved Liabø er gjort for å bedre veglinjen. Den medfører at Liabø
ikke lenger blir liggende ved E39.
Omfang
Linje K4 sør for Øvervågen medfører nye inngrep i naturlandskapet her. Landskapsverdien
vurderes imidlertid ikke som stor med unntak av kryssingsstedet mellom Øvervågen og
Nervågen. Dette er et sårbart punkt i et lokalt verdifullt landskap. Ellers er landskapet ved
brukryssingen ved Halsaneset sårbart og verdifullt. Her finner vi et småskalig kulturlandskap i et
småkupert terreng med blandingsskog mellom jordteigene. På Orneset øst for fjorden er
landskapet mindre verdifullt, men området er i dag tilnærmet uberørt, og en høg hengebru med
landkar og fyllinger vil gi negative følger for landskapsbildet også her.
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Konsekvens
Landskapsverdien langs strekningen vurderes samlet sett å være litt over middels verdi og
omfanget av landskapsinngrepene vurderes å være middels negative. Dette gir en
landskapskonsekvens som er middels negativ.

5.
5.1

KULTURMINNER
Hva som skal utredes

Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn fra år 1537), nyere
tids kulturminner og kulturmiljøer (innen planområdet).
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er
definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller
sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og
vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
Arbeidsmetode

5.2



Innhente opplysninger om kjente kulturminner i området som beskrives,
kartfestes og verdisettes



Beskrive kulturminnenes evt. vernestatus (fredet, regulert til spesialområde
bevaring etc.)



Beskrive kulturmiljøer med kjente kulturminner og etter hvilken helhet eller
sammenheng disse inngår. Eks: Historisk utvikling, landskapets fysiske form,
bygninger/andre elementer og dagens bruk



Beskrive omfang og konsekvenser av tiltak for kulturminner/kulturmiljø.
Beskrive hvordan tiltaket berører kulturminner/kulturmiljøer (fysisk, visuelt,
bruksmessig). Hvordan ivaretar tiltaket hensynet til kulturminner/kulturmiljø

Alternativ 0: Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av
kulturmiljø/kulturminner.

Beskrivelse
Møre og Romsdal fylke er rikt på kulturminner. Spesielt er det registrert et stort antall
kulturminner i de ytterste kystkommunene. De aller fleste registreringene er automatisk fredede
arkeologiske funn. Blant disse er det gravminner og boplasser som utgjør det store antallet. De
fleste av disse ligger naturlig nok langs strandlinjene. Ellers er det også bl.a. tekniske
kulturminner og et antall fredede bygninger og anlegg.
Vi har kartfestet de kulturminnene som ligger langs de aktuelle vegtraséene, og utarbeidet
oversiktskart over disse (se nedenfor). I tillegg har vi laget mer detaljerte utsnitt der hvor vi ser
at det kan oppstå konflikter på grunn av nærføringer. I de fleste av disse tilfellene vil en justering
av veglinjen redusere eller helt eliminere konfliktene, men enkelte steder kan dette bli vanskelig.
Disse tilfellene må tas opp som enkeltsaker å få avklart med kulturmyndighetene når en har
valgt konsept og skal gjennomføre full KU av de aktuelle vegtraséene.
Det er ikke registrert kulturmiljøer langs de aktuelle konseptene, kun enkeltobjekter.
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Verdivurdering og konsekvens
I motsetning til E39 mellom Ålesund og Bergsøya har parsellen mellom Bergsøya og Liabø
vesentlig færre registrerte kulturminner. Vi velger derfor å sette en generell verdi for dette
temaet til mellom liten og middels for alle konseptene.
Verdi:

Liten

Middels

Stor


Det er viktig å merke seg at den fastsatte verdien av temaet gjør konsekvensene mindre
negative for alle konseptene.
I forhold til temaet kulturmiljø/kulturminner har vi funnet det mest hensiktsmessig å la
konsekvensene for de ulike konseptene blir vurdert hver for seg ut fra antall konfliktpunkter,
graden av konfliktnivå og om konfliktene er av vanskelig karakter.

5.3

Vurdering av kulturmiljøer/kulturminner for de ulike konseptene

Oversiktskart over registrerte kulturminner langs de foreslåtte vegkonseptene mellom
Bergsøya og Liabø

5.3.1 Konsept K1

Dette konseptet har få konflikter med kulturminner/kulturmiljøer. Ved Vika (kryss mellom E39 og
Rv.70) ligger et fredet bosettingsområde ved gårdstunet. Ny veg forutsetter en linjeføring av ny
veg som kommer nærmere kulturminnet, men det vil ikke bli berørt. Dette stedet berøres av alle
konsepter. Ellers har vi et tilsvarende fredet bosettingsområde ved Betna. Dette ligger i dag
delvis under dagens E39, men vil bli ytterligere berørt av nyvegen. Her kan en justert veglinje
redusere konfliktene. Ved Halsa vil vegen få en uheldig linjeføring gjennom jordbrukslandskapet.
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Veglinjen vil blant annet krysse over jordene til gården Halsa, som har et fredet gårdstun. Dette
er imidlertid mer en landskapskonflikt enn en konflikt i forhold til kulturmiljøet.
Oppsummert har konsept K1 liten negativ konsekvens for temaet kulturmiljø/kulturminner

5.3.2 Konsept K2 og K3

Av disse to ytre konseptene vil K2 med lang undersjøisk tunnel ikke komme i berøring med
registrert kulturminner på strekningen mellom Midttun og Liabø. Alternativ K3 vil imidlertid
komme nær gravminnene i Aspnesfjæra v. Slettet (jfr. Kart nedenfor)
Oppsummert har konsept K2 ingen til en liten negativ konsekvens for temaet
kulturmiljø/kulturminner, mens K3 har en liten negativ konsekvens for dette temaet

Kartutsnitt som viser alternativ K2 (undersjøisk tunnel) og K3 ved Aspneset.
Gravminnet som er markert med brun prikk vil bli nærført av alternativ K3 som
kommer i land på bru/fylling her etter kryssing av Halsafjorden. En justering av linjen
vil redusere denne konflikten.

5.3.3 Konsept K4

Konsept K4 er i konflikt med gravfeltet på Halsaneset i Tingvoll, i forbindelse med fjordkryssingen
med hengebru på dette stedet. Ved Betna og ved gården Halsa er traséen identisk med konsept
K1, og med de samme problemstillinger i forhold til kulturminner/kulturmiljø.
Oppsummert har konsept K4 en liten negativ konsekvens for temaet kulturmiljø/kulturminne.
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6. NATURRESSURSER
6.1

Generelt

Temaet omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann (grunnvann og overflatevann
som brukes til vannforsyning, energiproduksjon med mer), berggrunn og løsmasser som
ressurser. Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen
omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen.
Arbeidsmetode

6.2

Definere influensområde



Beskrive både de fornybare og ikke-fornybare ressurser ved dagens forhold i
influensområdet med hensyn på mengde og kvalitet.



Beskrive omfang og konsekvenser for naturressurser. Beskrive tiltakets
påvirkning på mengde og kvalitet av de ulike naturressursene. Det gjøres en
vurdering av effekten som tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag,
forurensning av jord og avlinger, endrede vekstvilkår som følge av bl.a.
lokalklimatiske endringer, drenering og lignende, forurensning av elver,
innsjøer, fjorder, grunnvann, drenering av grunnvann, endrede
strømningsforhold og endrede næringsforhold



Beskrive evt. behov for nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket,
og evt. etterundersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske
virkninger av tiltaket

Influensområdet
–
–
–
–
–
–
–

6.3



Gjelder alle naturressurser i vegalternativene
De landbruksmiljøene som blir direkte påvirket av inngrep
Den skogen som blir direkte berørt og skogsressurser som påvirkes av endret
tilgjengelighet pga. tiltaket
Kommersielt fiske som blir direkte berørt
Oppdrettslokaliteter (matfisk og smolt) som blir direkte berørt
Vannressurser nedstrøms for inngrepene
Geo-ressurser som blir direkte berørt og geo-ressurser som påvirkes av endret
tilgjengelighet pga. tiltaket

0-alternativet: Beskrivelse av dagens situasjon – verdivurdering

6.3.1 Generelt

I dette prosjektet er det ikke kjent at områder for kommersielt fiske, oppdrettsanlegg, vann- eller
georessurser blir berørt av tiltaket. Dette betyr at de ulike alternativene i denne sammenheng vil
bli diskutert i forhold til de tradisjonelle primærnæringene jord- og skogbruk. Av disse vil
naturlig nok verdien av dyrket og dyrkbar mark bli vurdert vesentlig høyere enn verdien av
produktiv skogsmark. Da inngrepene i ovennevnte arealkategorier ved dette tiltaket samlet sett
er begrensede, vil verdivurderingene også bli deretter.
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Vurdering av naturressursene i forhold til de ulike konseptene.

6.4.1 Konsept K1

Verdi jord- og skogbruk
De viktigste jordbruksressursene langs konsept K1 er i hovedsak lokalisert til jordbruksbygda ved
Øvervågen – Nervågen i Tingvoll og Halsa, Betna-Gjengsø og Liabø i Halsa kommune. Disse
områdene er relativt begrensede i forhold til hele strekningen Bergsøya – Liabø. Områder med
produktiv skog (middels og høg bonitet) er også totalt sett begrensede langs traséen. Vi har
derfor vurdert verdien av naturressurser til noe under middels.
Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang
For jordbruk vil de viktigste negative inngrepene for alternativ K1 være på følgende steder:

Ved Vika øst for Straumsundbrua

Ved Midttun – Kanestraum, hvor brukene Vollan, Skeisvollen og Kanestrøm nord for
Øvervågen vil få redusert jordbruksareal.

Halsagårdene østover til Aaslett.

Ved Betten – Gjengsø

Ved Liabø
På ovennevnte steder vil inngrepene også medføre forverret arrondering av jordbruksarealene.
For skogbruk vil alternativ K1 totalt sett ha begrenset negativ virkning. Noe arealer vil gå tapt sør
for ny fergekai i Tingvoll, og mellom planlagt ny fergekai i Halsa og Halsabygda. Videre vil noe
skogarealer (av lavere bonitet) gå tapt langs sørsiden av Skålvikfjorden og mellom Gjengstø og
Liabø. Omfanget vurderes likevel som under middels strekningen sett under ett.
Konsekvenser
Med noe under middels verdi og en tilsvarende vurdering av omfang, vil konsekvensen være liten
til middels.

6.4.2 Konsept K2

Verdi naturressurser
De viktigste jordbruksressursene langs konsept K2 er i hovedsak lokalisert til parsellen Midttun Kvisvik i Tingvoll og ved Liabø i Halsa kommune. Disse områdene er begrensede i forhold til hele
strekningen Bergsøya – Liabø. Områder med produktiv skog (middels og høg bonitet) er også
totalt sett begrensede langs denne traséen. Vi har derfor vurdert verdien av naturressurser til
mellom liten og middels (- / - -).
Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang
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Jordbruk: Mellom Midttun og Kvisvika vil arealer ved Liabøen, Vårtun, Grimstad og Sundet få
redusert sitt jordbruksareal. Ellers vil noe dyrket jord gå tapt ved Stolsmo på østsiden av
Halsafjoden, samt ved Liabø tilsvarende alternativ 1. Som i alternativ 1 vil forverret arrondering
på de berørte brukene gi ulemper for driften.
Skogbruk: På strekningen Kvisvika-Årsund og mellom planlagt kryssing av Skålvikfjorden ved
Stolsmo og Liabø er det sammenhengende skog som berøres. Ellers er skogressursene som går
tapt av begrenset omfang
Omfanget av inngrep i naturressursene vurderes totalt som lite til middels negativt.
Konsekvenser
Med en verdi på mellom liten og middels og tilsvarende omfang for negativt omfang for
naturressurser vil konsekvensen være liten negativ (-)

6.4.3 Konsept K3

Verdi naturressurser
Konsept K3 skiller seg fra K2 ved følgende i forhold til temaet jord- og skogbruk: I stedet for
tunnel ligger vegen i dagen langs hele nordsiden av Tingvollhalvøya og over halvøya øst for
Halsafjorden. Dette medfører noe større inngrep i utmark/skog enn for K2. For øvrig er
alternativene like. Ovennevnte forskjell vurderes å ha relativt liten betydning i forhold til både
verdifastsettelse og vurdering av omfang og konsekvens for angjeldende tema. Vurderingene blir
altså grovt sett som for K2 selv om det er gradsforskjeller.
Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang: Lite til middels negativt
Konsekvens: Liten negativ (-).

6.4.4 Konsept K4

Konseptet K4 er likt K1, men har avvikende trasé på strekningen Midttun – Kanestraum. Her er
vegen lagt gjennom skogområdet sør for Øvervågen i stedet for langs dagens E39. dette
medfører mindre inngrep i dyrket jord men større inngrep i skogarealer.
Ellers har konsept K4 mer landskapsinngrep på begge sider av Halsafjorden fordi brustedet er
lagt lenger nord enn de foreslåtte fergeleiene. Dette medfører noe mer inngrep i skog på
strekningen Sandvika-Hals og i dyrket mark ved Hals på vestsiden av fjorden. På østsiden av
fjorden medfører dette konseptet at både noe skog og dyrket mark går tapt ved Slettet-Åkvika.
Til slutt har K4 avvikende trasé ved Liabø, som fører til et mer produktivt skogareal går tapt,
mens inngrepene i dyrket jord blir mindre.
Oppsummert mener vi at forskjellene på K1 og K4 blir så vidt små totalt sett at vi velger å gi
samme verdi, omfang og konsekvens som for K1.
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Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang
Omfanget vurderes som under middels strekningen sett under ett.
Konsekvenser
Med noe under middels verdi og en tilsvarende vurdering av omfang, vil konsekvensen være liten
til middels.
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7. NATURMILJØ
Utredningen tar utgangspunkt i prioriterte naturtyper, verneområder og viktige artsforekomster
registrert i Direktoratet for naturforvaltnings datasett naturbase.
Elg, hjort og rådyr er lokalisert tett i hele området og blir berørt på alle alternativer. Alle
trasevalgene berører også trekkruter.
Prioriterte naturtyper
Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og
lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor
områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må
disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor
viktig å ha kunnskap om dem.
Verneområder
Naturvernområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.
Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse
og kunnskap om naturen. Verneområdene på norsk fastland forvaltes av Fylkesmannen eller
kommunen.
Når det gjelder artsforekomster er det de som er i tilknytning til berørte naturtyper og
verneområder som er registrert. Artsforekomst (punkt, enkeltlokaliteter) er ikke registrert her.
Ved neste utredningsnivå vil vegtraseen kunne legges om der den skulle komme i konflikt med
viktige rødlistearter som enkeltlokalitet.
Alle konsept følger E39 til Stavne. Utredningen ser på de ulike alternativer fra Stavne til Liabø.
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Temakart Naturmiljø
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Konsept K1
Dette konseptet ligner mest på dagens E39. Det er enkelte mindre forskjeller i forhold til dagens
veg, og kryssing av Halsafjorden skjer på et annet sted.
Område/registering: Langvatnet naturreservat
Området var registrert med artskoden Våtmarksfugl. Dette har under konvertering til ny versjon
av naturbasen blitt omkodet til Andefugl dersom ikke andre opplysninger tilsier noe annet.
Hekkeplass for grasender og vadefugl. Mindre vassdrag med tre vatn omgitt av myrlendt
skogsmark og kulturmark. Beiteplass for svaner. Foruten de ornitologiske interessene har
myrområdet og vegetasjonssonene i vestenden av Langvatnet botanisk verneverdi. Området er
gitt verdi svært viktig og har flere rødlistearter. Både konsept K1, K2 og K3 berører utkanten av
dette naturreservatet, noe som enkelt kan endres uten at veien blir vesentlig dårligere.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med naturreservatet. Liten
konsekvens ved forsiktighet.

Figur 1: Langvatnet naturreservat

7.3

Konsept K2
Konseptet berører som K1 Langvatnet naturreservat. Derfra er det ytre veg til Finnvika hvor det
er tunell helt frem til Setervika hvor det er bru over fjorden. Brua berører Skålvikholmen som
Omfatter strand- og sjøområda utafor Stolsmo. Tidligere hekkekolonier for hegre, terne og
fiskemåke (1975-1991) var forlatt på 2000-taltet, da lokaliteten var relativt fattig på sjøfugl (kan
ha potensiale for nyetablering). Hekkeplass for ærfugl.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med Langvatnet naturreservat.
Skålvikholmen blir berørt men anses ikke å ha særlig viktige naturverdier. Liten konsekvens ved
forsiktighet.
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Figur 2: Skålvikholmen

7.4

Konsept K3
Konseptet berører som K1 og K2 Langvatnet naturreservat
Konsept K3 går som K2 den ytre linja. Men har i stedet for tunell vei i dagen og broer. Bro over
Halsafjorden berører Svartholmen/Fåråholmen og Volungøya. Svartholmen og Fåråholmen, har
bestander av Makrell/Rødnebbterne mens Volungøya og Hattholmen har sjøfugl og god bestand
av gråmåke. Konseptet går via Skålholmen som K2.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med langvatnet naturreservatet.
Bro og vei i dagen i kystområdet berører flere holmer og selv om naturverdiene ikke er høye vil
det bli inngrep i skjærgården. Middels/Liten konsekvens ved forsiktighet.

Figur 3:Volungøya

7.5

Konsept K4
Område/Registrering: Ulsetelva (Viktig bekkedrag), Vågen og Nervågen
(Brakkvannspoller)
Konseptet går på sørsiden av Straumsvågen og berører flere viktige naturlokaliteter. Den krysser
først Ulsetelva som renner frå Storvatnet og ut i Straumsvågen. Elva går gjennom skog og
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åpnere landskap, med fleire meandrerande parti. Den sårbare (V) rødlistearten elvemusling har
en bra bestand i elva (Rustad & Sponås 1996). Elvemuslingen er kravstor når det gjelder
vannkvalitet og svært sårbar for forurensing, nedslamming, regulering og andre
vassdragsinngrep. Vassdrag med gode bestander av denne arten er uvanlige og verdifulle både
regionalt og nasjonalt. Viktigste trussel mot elvemuslingen i Ulsetelva er en kombinasjon av lav
vannføring, næringssaltpåvirkning, påfølgende begroing og nedslamming. Bekkedraget er gitt
verdi svært viktig.
Konseptet passerer så en lokal viktig strandeng/strandsump før den må inn på E39 ved å krysse
de to regionalt viktige Brakkvannspollene Vågen og Nervågen.
Totalvurdering: opparbeidelse av ny E39 i dette området vil ha negativ/svært negativ
konsekvens for dette området.

Figur 4: Ulsetelva, Vågen og Nervågen

7.6

Oppsummering Naturmiljø
Alternativ
K1

Konsekvens
Følger stort sett dagens E39 med noen endringer (fjordkryssing). Berører

Rangering
1

Langvatnet naturreservat som er hekkeplass for grasender og vadefugl.
Mindre vassdrag med tre vatn omgitt av myrlendt skogsmark og
kulturmark. Beiteplass for svaner. Foruten de ornitologiske interessene har
myrområdet og vegetasjonssonane i vestenden av Langvatnet botanisk
verneverdi. Området er gitt verdi svært viktig og har flere rødlistearter.
Både konsept K1, K2 og K3 berører utkanten av dette naturreservatet, noe
som enkelt kan endres uten at veien blir vesentlig dårligere.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med
naturreservatet. Liten konsekvens ved forsiktighet.

K2

Konseptet berører som K1 Langvatnet naturreservat. Derfra er det ytre veg
til Finnvika hvor det er tunell helt frem til Setervika hvor det er bru over
fjorden. Brua berører Skålvikholmen. Tidligere hekkekolonier for hegre,
terne og fiskemåke (1975-1991) var forlatt på 2000-taltet, da lokaliteten
var relativt fattig på sjøfugl (kan ha potensiale for nyetablering).
Hekkeplass for ærfugl.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med
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Langvatnet naturreservat. Skålvikholmen blir berørt men anses ikke å ha
særlig viktige naturverdier. Liten konsekvens ved forsiktighet.

K3

Konseptet berører som K1 og K2 Langvatnet naturreservat

3

Konsept K3 går som K2 den ytre linja. Men har i stedet for tunell vei i
dagen og broer. Bro over Halsafjorden berører Svartholmen/Fåråholmen og
Volungøya. Svartholmen og Fåråholmen, har bestander av
Makrell/Rødnebbterne mens Volungøya og Hattholmen har sjøfugl og god
bestand av gråmåke. Konseptet går via Skålholmen som K2.
Totalvurdering: Enkel omlegging av veien vil hindre kontakt med
langvatnet naturreservatet. Bro og vei i dagen i kystområdet berører flere
holmer og selv om naturverdiene ikke er høye vil det bli inngrep i
skjærgården. Middels/Liten konsekvens ved forsiktighet.

K4

Konseptet går på sørsiden av Straumsvågen og berører flere viktige

4

naturlokaliteter. Den krysser først Ulsetelva som renn frå Storvatnet og ut i
Straumsvågen. Den sårbare (V) raødlistearten elvemusling har en bra
bestand i elva (Rustad & Sponås 1996). Vassdrag med gode bestander av
denne arten er uvanlige og verdifulle både regionalt og nasjonalt.
Bekkedraget er gitt verdi svært viktig.
Konseptet passerer så en lokal viktig strandeng/strandsump før den må inn
på E39 ved å krysse de to regionalt viktige Brakkvannspollene Vågen og
Nervågen. LNF område hvor naturvern er viktig i kommuneplanen til
Tingvoll.
Totalvurdering: opparbeidelse av ny E39 i dette området vil ha
negativ/svært negativ konsekvens for naturmiljøet i dette området.

8.
8.1

FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ

Friluftsliv og nærmiljø, definisjoner og hva som blir utredet
Nærmiljø og friluftsliv ses som oftest på sammen. Nærmiljø defineres som menneskers daglige
livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Analysen skal berøre virkningen for beboerne og brukerne av
det berørte området. De fleste konseptene følger eksisterende vei som i konseptene ofte krever
utbedring eller litt endret linje. Dette betyr at det er mer nærmiljøet som blir påvirket av
konseptene enn friluftsområder men der det er ny veg vil friluftsområder bli sett på om de blir
berørt. Inngrep i boligområder, hytter og gårdsbruk er viktige nærmiljøfaktorer. Enkelthus og
gårdsbruk som kommer i konflikt med konseptene vurderes ikke her, da fokus på dette
utredningsstadiet er på større nærmiljøer og friluftsområder som blir berørt.
Gang og sykkelveier er ikke omhandlet og vurdert for konseptene men et sykkel/gangveinett vil
bli opparbeidet der det er befolkningsgrunnlag til det og vil utvilsomt ha positiv konsekvens for
mange av konseptene.
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Friluftsliv/nærmiljø og kulturminner, kulturmiljø og naturmiljø
I friluftsliv og nærmiljø er det å oppleve kulturminner, kulturlandskap og naturmiljø en viktig del
av opplevelsen. Det anbefales å ta hensyn til de anbefalinger som er gjort for utredninger om
kulturmiljø, landskap og naturmiljø. Det vil gi fortsatt verdi for de berørte områder.

8.3

Konsept K1
Alle konsept følger E39 til Stavne. Utredningen ser på de ulike alternativer fra Stavne til Liabø.
Dagens E39 skiller Straumsnes barne- og ungdomskole og Straumsnes stadion, et område det
blir viktig å trafikksikre ved økte trafikkmengder på veien. Konsept K1 følger stort sett dagens
E39 med noen endringer, fjordkryssing Myra – Skårneset med ferge er foreslått og har ellers lite
problematikk i forhold til friluftsliv og nærmiljø i seg.
Område/registrering: Fjordkryssing med ferge Myra- Skårneset

Ferge fra disse nesene fører med seg opparbeidelse av nytt kaianlegg på begge sider. Det er ikke
mye bebyggelse eller mye brukte områder for utfart i dag. Selv om nesene har natur og
opplevelseskvaliteter anses det ikke å være en stor konsekvens for friluftsliv og nærmiljø å
anlegge fergekai her.
Totalvurdering: Liten konsekvens ved forsiktighet.

8.4

Konsept K2
Konseptet følger dagens E39 til Stavne og tar så ytre led til Liabø med store deler av traseen i
tunell.
Område/registrering: Haugen/Kvisvika og fjordkryssing Skålvikfjorden

Ved Kvisvika/Haugen legger konseptet seg tett på et gårdstun og noen boliger. For de
lokalitetene det gjelder vil nok det være negativt for nærmiljøet.

Figur 5: Ny veg Haugen/Kvisvika

Bro over Skålvikfjorden
Både konsept K2 og K3 krysser Skålvikfjorden. Bropåhugget er på nes ved Setervika og
ilandføring før Liabø er på nes ved Skålvika. Nærmiljø og friluftskvalitetene på disse nesene blir
berørt og opplevelseskvaliteten blir redusert selv om det nok ikke er kjerneområde for utfart i
kommunen.
Totalvurdering: Noe negativ konsekvens.
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Konsept K3
Konseptet berører de samme områdene som K2 i tilegg vil det bli nærmiljøkonflikter med
bebyggelse ved Osen/Haugen da konseptet legger seg i lia over eksisterende veg der.
Område/registrering: Fjordkryssing Halsafjorden med bro
Broen skal etableres fra nes ved Vorphaugen. Dette er småbåthavn og naustplass og et viktig
nærmiljøområde med stor verdi for de lokale og hytteturister. Naturlig utgangspunkt for fiske,
båtturer etc. Bro her vil ha negativ konsekvenser for et viktig friluftsliv og nærmiljøområde.
Ilandføring er på Aspneset hvor det er spredt hyttebebyggelse. Aspneset er et nes med fint
naturmiljø og gode muligheter for rekreasjon og fiske. En bro her vil bli et inngrep i dette miljøet.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.

8.6

Konsept K4
Område/registrering: Sørsiden av Straumsvågen
Konseptet går på sørsiden av Straumsvågen i helt ny trasé og berører flere viktige
naturlokaliteter. Området er LNF område hvor naturvern er viktig i kommuneplanen til Tingvoll.
Området brukes også i friluftsammenheng og den berørte Ulsetelva som renner fra Storvatnet og
ut i Straumsvågen. Ulsetelva er en lokalt mye brukt elv til øretfiske. Ny veg i dette området
berører et nasjonalt viktig naturmiljø og et lokalt viktig friluftsområde.

Område/registrering: Fjordkryssing Halsafjorden, bro over fra nes ved Husabukta til
Orneset
Bro fra disse nesene fører med seg opparbeidelse av bropåhugg på begge sider. Det er ikke mye
bebyggelse eller mye brukte områder for utfart i dag. Selv om nesene har natur og
opplevelseskvaliteter anses det ikke å være en stor konsekvens for friluftsliv og nærmiljø å ha
bro her.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.

8.7

Oppsummering Friluftsliv og nærmiljø
Alternativ

Konsekvens

Rangering

K1

Konsept K1 følger stort sett dagens E39 med noen endringer, fjordkryssing

1

Myra – Skårneset med ferge er foreslått og har ellers lite problematikk i
forhold til friluftsliv og nærmiljø i seg.
Ferge fra disse nesene fører med seg opparbeidelse av nytt kaianlegg på
begge sider. Det er ikke mye bebyggelse eller mye brukte områder for
utfart i dag. Selv om nesene har natur og opplevelseskvaliteter anses det
ikke å være en stor konsekvens for friluftsliv og nærmiljø å anlegge
fergekai her.
Totalvurdering: Liten konsekvens ved forsiktighet.

K2

Konseptet følger dagens E39 til Stavne og tar så ytre led til Liabø med

2

store deler av traseen i tunell. Ved Kvisvika/Haugen legger konseptet seg
tett på et gårdstun og noen boliger. For de lokalitetene det gjelder vil nok
det være negativt for nærmiljøet.
Bro over Skålvikfjorden
Både konsept K2 og K3 krysser Skålvikfjorden. Bropåhugget er på nes ved
Setervika og ilandføring før Liabø er på nes ved Skålvika. Nærmiljø og
friluftskvalitetene på disse nesene blir berørt og opplevelseskvaliteten blir
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redusert selv om det nok ikke er kjerneområde for utfart i kommunen.
Totalvurdering: Noe negativ konsekvens.

K3

Konseptet berører de samme områdene som K2 i tilegg vil det bli

4

nærmiljøkonflikter med bebyggelse ved Osen/Haugen da konseptet legger
seg i lia over eksisterende veg der.
Område/registrering: Fjordkryssing Halsafjorden med bro
Broen skal etableres fra nes ved Vorphaugen. Dette er småbåthavn og
naustplass og et viktig nærmiljøområde med stor verdi for de lokale og
hytteturister. Naturlig utgangspunkt for fiske, båtturer etc. Bro her vil ha
negativ konsekvesner for et viktig friluftsliv og nærmiljøområde. Ilandføring
er på Aspneset hvor det er spredt hyttebebyggelse. Aspneset er et nes med
fint naturmiljø og gode muligheter for rekreasjon og fiske. En bro her vil bli
et inngrep i dette miljøet.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.

K4

Konseptet går på sørsiden av Straumsvågen i helt ny trasee og berører
flere viktige naturlokaliteter. Området er LNF område hvor naturvern er
viktig i kommuneplanen til Tingvoll. Området brukes også i
friluftsammenheng og den berørte Ulsetelva som renner fra Storvatnet og
ut i Straumsvågen. Ulsetelva er en lokalt mye brukt elv til øretfiske. Ny veg
i dette området berører et nasjonalt viktig naturmilø og et lokalt viktig
friluftsområde. Det blir også fjordkryssing.
Fjordkryssing med bro fra Husabukta til Orneset. Selv om nesene har natur
og opplevelseskvaliteter anses det ikke å være en stor konsekvens for
friluftsliv og nærmiljø å ha bro her.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.
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9. KILDER
GisLink og Norge i Bilder:

Ortofotos og andre kartdata

Institutt for skog og landskap:

Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av
Norges 45 landskapsregioner. NIJOS-rapport 10/2005.
Kart med bonitet og dyrkingspotensiale

Den europeiske landskapskonvensjon:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_
plan-_og_bygningsloven/landskapskonvensjonen/omkonvensjonen/europeisk-landskapskonvensjon-norskteks.html?id=426184)
Direktoratet for naturforvaltning:

Naturbase

Riksantikvaren:

Askeladden kulturminnebase

Ramboll

