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SAMMENDRAG 
 

Statens vegvesen utarbeider detaljregulering for ny avlastningsveg gjennom Alta by i Finnmark 
fylke. Denne reguleringsplanen er for trinn 1, for strekningen fra Hjemmeluft til Alta sentrum. 
Det er et sentrumsnært prosjekt med store utfordringer knyttet til nærføring og påkobling av 
eksisterende veger samt tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Hele området ble befart av biolog i slutten av august 2013, i tillegg ble det utført ekstra 
undersøkelser i området ved Monsbakken i månedsskiftet august/september 2014. Resultater 
fra befaringa er sammenstilt med tidligere registrerte data for området. Det er ikke registrert 
arter eller naturtyper som er kategorisert som sterk truet (EN) eller kritisk truet (CR) i Norsk 
rødliste for arter 2010 eller Norsk rødliste for naturtyper 2011. Det er registrert en art i 
rødlistekategorien sårbar (VU). Arten er lundhette som er en soppart.  
 
Tiltaket vil ikke påvirke utvalgte naturtyper, prioriterte arter, utvalgte kulturlandskap, 
verneområder eller marint beskyttede områder. Naturverdier i området er gammel sumpskog, 
myr og vinterbeiteområde for elg og rådyr. Naturen for øvrig er representativ for området.  
 
I vårt videre arbeid med byggeplan for området bør vi ha særlig fokus på den gamle 
sumpskogen, og vinterbeiteområdet for elg og rådyr. Store deler av Gakorimyra er tidligere 
vedtatt omregulert til boligformål. Avbøtende tiltak som foreslås er å opprettholde en 
buffersone ved sumpskogen, legge igjen gamle grøfter, foreta siktrydding for å hindre påkjørsel 
av elg og rådyr som krysser vegen til og fra Prestegårdsjordet og opprettholde kantsoner ved 
bekker. Vi skal også fjerne fremmede arter. 
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1. INNLEDNING 
Statens vegvesen utarbeider detaljregulering for ny avlastningsveg gjennom Alta by i Finnmark. 
Denne reguleringsplanen er for trinn 1, strekningen fra Hjemmeluft til Alta sentrum. Det er et 
sentrumsnært prosjekt med store utfordringer knyttet til nærføring og påkobling av 
eksisterende veger, samt tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster, samt geologiske elementer. 
Begrepet naturmiljø omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og 
saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmiljøet avgrenses i utgangspunktet til å 
omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for mennesker.  
 

Formålet med denne rapporten er å fremskaffe og sammenstille tilstrekkelig med kunnskap 
innenfor planområdet slik det stilles krav om i naturmangfoldloven. Videre foreslås avbøtende 
tiltak for å redusere negative påvirkninger av tiltaket. Rapporten inneholder også tekstforslag 
om naturmangfold til planbeskrivelsen for detaljreguleringen. Det ble utført konsekvensanalyse 
for naturmiljø i det tidligere arbeidet med kommunedelplan, så det er ikke stilt krav om 
konsekvensanalyse for denne detaljreguleringen.  
 
 
 

 
Figur 1. Kart over deler av Finnmark og Troms fylke. Planområdet er merket med oransje sirkel. 
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2. METODE 
Området ble befart av biolog i månedsskiftet august/september i 2013. På befaringen i 2013 ble 
det fokusert på forekomst av ulike naturtyper og viltområder, og gjort vurderinger av 
potensialet for å finne sjeldne arter. I 2014 ble et område ved Monsbakken befart på bakgrunn 
av potensialet for å finne natur med særlig verdi. Det er gjort søk i Miljødirektoratet sine 
databaser naturbase og vannmiljø, samt Artsdatabanken sitt artskart. Vi har fått innspill fra 
Fylkesmannen i Finnmark, Alta kommune. Områdets landskapsøkologiske funksjoner er også 
vurdert.  
 
Håndbøker fra Statens vegvesen, Miljødirektoratet og Artsdatabanken ligger til grunn for 
beskrivelser og verdivurderinger. Arbeidet er utført av biolog Therese Sigurdsen i Statens 
vegvesen, og befaring 2014 med fokus på sopparter er utført av konsulent. 
 

3. RESULTATER 

3.1 Karakteristiske naturtrekk 

Alta ligger i vegetasjonsgeografisk mellomboreal sone. Den kjennetegnes av barskog, gråorskog 
og store myrområder. Mellomboreal sone finnes i store områder på Øst- og Sørlandet og i 
Trøndelag, og innerst i Altafjorden er det eneste området med mellomboreal sone i Finnmark. 
Vegetasjonsseksjonen er overgangsseksjon mellom oseaniske og kontinentale seksjoner, og 
samlet gir klimaforholdene grunnlag for leveområder for varmekjære, sørlige og østlige arter. 
 
Økosystemene i området er i hovedsak myr, skog og kulturmark. I disse økosystemene er det 
flere ulike naturtyper som er leveområder for ulike arter.  I og ved planområdet er menneskelige 
inngrep med jordbruk, veger, kraftlinjer og hus. Deler av området er også brukt til idrett og 
friluftsliv.  

 

Figur 2. Satelittbilde av Alta, fra nord og sørover.  Bildet illustrerer overordnede naturtrekk med 
Altafjorden, Altaelva, dalfører, skog og fjell (norgei3d.no). 



5 
 

3.2 Berggrunn og løsmasser som vekstsubstrat  

Berggrunnen består av overdekke med sand, grus og sandstein med noen leirskiferlag (Norges 
geotekniske undersøkelse, NGU). Løsmassekartet viser tynn hav/strandavsetning ned mot 
strandlinja, tynt humus torvdekke og stedvis bart fjell (NGU). 
 

 
Figur 3. Berggrunnskart for området. Gult: Sandstein med noen leirskiferlag, Lys rosa: Overdekket av 
vesentlig sand og grus (kilde: NGU). 

 
Figur 4. Løsmassekart for området. Mørkeblått: Marin strandavsetning, lyseblått: Tynn 
hav/strandavsetning, brunt: Torv og myr, og rosa: Bart fjell (kilde: NGU). 
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3.3 Naturtyper og vegetasjon 

På bakgrunn av informasjon fra naturbase, artskart, Fylkesmannen i Finnmark, Alta kommune, 
rapport fra Miljøfaglig utredning i 2001, befaring i august 2013 og august/september 2014 er 
det tre områder i planområdet som har særlige naturverdier. Disse områdene er 1: 
Prestegårdsmyra, 2: Monsbakken og 3: Gakorimyra (se figur 5 og 6). 
 

 
Figur 5. Flyfoto over strekningen fra Hjemmeluft i vest til Alta sentrum i nord-øst. Områder med særlige 
naturverdier er avmerket med sirkler. Område 1: Prestegårdsmyra med gråor-heggeskog og 
vinterbeiteområde for elg. Område 2: Monsbakken med gammel sumpskog og område 3: Gakorimyra 
(www.finn.no). 

 

 
Figur 6. Arbeidstegning for vegprosjektet, med gjengivelse av områdene med særlige naturverdier 
(Layout grunnkart: Knut-Vegar Rødberg, SVV). 
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1. Prestegårdsmyra 

Naturtypen gråor-heggeskog ved Prestegårdsmyra er den eneste lokaliteten som er registrert i 
naturbase. Lokaliteten er naturtypen gråor-heggeskog og er vurdert som viktig (B) på grunn av 
at lokaliteten har partier med sjeldent fuktig sumpskog og blant annet en nasjonalt sjelden art, 
lappsanger. Området er også et viktig vinterbeiteområde for elg, se kap. 3.4 om fauna. 
 

 
Figur 6. Kart fra naturbase som viser område 1. Prestegårdsmyra med gråor-heggeskog. 
 

2. Monsbakken 

Like vest for Prestegårdsmyra ligger Monsbakken. Dette skogområdet er tidligere omtalt av 
Miljøfaglig utredning i 2001 i konsekvensutredning på naturmiljø i forbindelse med 
kommunedelplanen. Gråor er det dominerende treslaget, med innslag av bjørk, rogn og selje. 
Lokaliteten er nå ytterligere befart av spesialist på sopparter, og konsulenten har avgrenset og 
verdisatt området til naturtypen gammel sumpskog med verdi viktig (B) på bakgrunn av 
størrelse, gammelskogselementer og forekomst av en art som er nær truet (NT) og en art som 
er sårbar (V) (Ecofact 2014). 
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Figur 7. Flyfoto som viser område 2. Monsbakken, med naturtypen gammel sumpskog markert. 
 
 

 
Figur 8. Kart som viser planlagt veg og funnsted av lundhette (VU) markert med rød sirkel. 
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3. Gakorimyra 

Et større viltområde er tidligere avgrenset og verdisatt i naturbase. Viltområdet strakk seg over 
Gakorimyra til Skoddebergmyra lengre sør, og østover mot Altahøyden. Viltregistreringen er fra 
1985. Etter den tid har det vært en god del utbygging i området, og deler av de tidligere 
myrområdene er dyrket opp, utbygd og oppdelt. Denne resterende delen av Gakorimyra, som er 
ei fattigmyr, er ca. 90 daa.  
 
I tillegg til å være leveområde for en rekke arter har myrene egenskaper som gjør at de holder 
på vann ved store nedbørsperioder, slik at vannet ikke renner rett i elvene som da har større 
risiko for å flomme over. I tillegg bidrar de til at de samme elvene, bekker og kulturlandskap ikke 
tørrlegges i tørkeperioder. På grunn av vannets oppholdstid i myrene bidrar de også til rensing 
av vannet. Denne økosystemeffekten gir myra verdi viktig (B) siden den er en intakt lavlandsmyr 
over 50 daa i et pressområde i mellomboreal sone. Store deler av området er vedtatt regulert til 
boligformål 21.10.2010, og derfor ikke avgrenset for registrering i naturbase. 
 

 
Figur 9. Flyfoto som viser område 3. Gakorimyra. 
 

Artskart 

I artskart er det en del registreringer av planter, og mange registreringer er av eldre dato. Noen 
av artene er kategorisert som sårbar (V), sterk truet (EN) eller kritisk truet (CR) i Norsk rødliste 
for arter 2010, men registreringene er gamle og det har ikke vært gjenfunn. Eksempelvis er 
småjonsokblom (CR-kritisk truet) registrert i 1879 og gåsefot (VU- sårbar) i 1903. 
 

Naturen for øvrig i planområdet 

Fra Alta sentrum langs Aronesvegen sørover ned Sveenbakken og vestover mot 
Prestegårdsjordet er det i dag lauvskog og dyrket mark. I tresjiktet står rogn, bjørk og selje og 
osp, samt innslag av einer som tyder på tidligere beite. Undervegetasjonen er variert med 
lyngarter, urter og grasarter. Vest for Prestegårdsjordet er det myr av typen rikmyr. På bakgrunn 
av liten størrelse og artssammensetning er den ikke avgrenset og verdisatt. Her vokser arter 
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som vier, finnmarkspors, blokkebær, krekling, kongsspir, gulstarr.  Den sørvendte lauvskogslia i 
Monsbakken er beskrevet over som gammel sumpskog. I området mellom Monsbakken og rv. 
93 til Kautokeino er det i dag et lite skogholt med småstammet bjørk samt et lite myrområde. 
Vest for Rv 93 er det et mindre furuholt med lyngdominert undervegetasjon, og videre 
sørvestover er det arealer med dyrket mark til bergskrentene sør for Gakorivegen. På 
bergskrentene vokser spredt furu og vegetasjonen er dominert av lyng- og lavarter. Gakorimyra 
er beskrevet over. Mellom Gakorimyra og frem til dagens E6 ved Hjemmeluft er det i stor grad 
dyrka mark, anlegg for idrett og friluftsliv og mindre områder med lauv- og furuskog som trolig 
har korridorfunksjoner for spredning.  
 

3.4 Fauna 

Eksisterende registreringer i artsdatabanken og naturbase i planområdet omhandler fauna i 
større grad enn vegetasjon og naturtyper.  Vi har også fått informasjon fra kommunen og 
Fylkesmannen om Prestegårdsjordet, som er mye brukt til vinterbeite for elg.  
 
I naturbase er området fra Hjemmeluftmyra, Gakorimyra mot Skoddevarremyra til Altahøyden, 
registrert som et yngleområde for vade- måke- og alkefugler.  Området er gitt verdi viktig (B), og 
har registreringsdato 1.1.1985. Det er gjort flere nyere registreringer av storspove i dette 
området på våren i hekketida. Storspove har rødlistestatus nær truet (NT).  Et annet viktig 
viltområde er området ved Prestegårdsjordet og Monsbakken.  Det registrerte området er stort, 
og Prestegårdsjordet og Monsbakken ligger i nord-vestlig utkant av dette store arealet. Området 
er registrert i 1999 som et viktig vinterbeiteområde for elg og rådyr, og har verdi viktig (B). I 
dette området er det også gjort observasjoner av vipe (NT) i 2013, en art som er nær knyttet 
kulturlandskapet. Det er ikke registrert rovfugler som hekker så nært planområdet at de bør 
hensynstas i en anleggsperiode. 

 
Figur 10. Kart fra naturbase som viser viltområder i planområdet (www.miljodirektoratet.no). 
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Videre gir kombinasjonen av skog, myr og dyrket mark grunnlag for mange ulike fuglearter. For 
spurvefugl er særlig skogsområdene området ved Prestegårdsmyra og Monsbakken gode 
leveområder med næring og skjul.  
 

Forkortelse Rødlistekategori Forklaring Arter i området 

EW Extinct in the wild 
Utdødd i vill tilstand 

Arten finnes ikke lenger frittlevende, men det finnes 
individ I dyrehager, botaniske hager og lignende. 

 

RE Regionally extinct 
Regionalt utdødd 

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå 
er utryddet. Gjelder ikke arter utryddet før år 1800. 

 

CR Critically endangered 
Kritisk truet 

Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for 
utdøing (50 prosent sannsynlighet for utdøing innen 3 
generasjoner, minimum 10 år).  

Småjonsokblom 1879 

EN Endangered 
Sterkt truet 

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for 
utdøing (20 prosent sannsynlighet for utdøing innen 5 
generasjoner, minimum 20 år). 

 

VU Vulnerable 
Sårbar 

Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 
prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år). 

Lundhette 2014 
Gåsefot 1903 

NT Near threathned 
Nær truet 

Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere 
for de tre ovennevnte kategoriene for truethet, eller 
som trolig vil være truet i nær fremtid. 

Storspove 2014 
Vipe 2013 
Jodoformhette 2014 

LC Least concern 
Livskraftig 

  

Figur 11. Norsk rødliste for arter 2010 med forklaring av kategorier og arter av planter, sopp og fugler i 

planområdet. 

3.5 Vann 

I planområdet er det en rekke bekker, grøfter og myr. For naturtypen gammel sumpskog i 
Monsbakken er vann en vesentlig faktor for at naturtypen skal bestå. Målet for vannforskriften 
er god økologisk status og god kjemisk vannkvalitet. Av hensyn til flomfare, økologi, friluftsliv og 
landskap bør vi sikre vann og vassdrag.  I vårt videre arbeid er det viktig å ivareta vannmiljøet 
inkludert kantsonene i vassdraget, og eventuelt restaurere disse ved behov. 
 

4. VERDIVURDERING OG EFFEKT AV TILTAKET 
De viktigste naturverdiene i området er Prestegårdsmyra, den gamle sumpskogen ved 
Monsbakken og Gakorimyra.  Alle er kategorisert som viktige (B) områder. Ved etablering av ny 
veg over Prestegårdsmyra vil kombinasjonen av endret arealbruk, oppdeling av landskapet og 
barriereeffekten av ny veg påvirke områdets funksjon som beiteområde negativt. For å unngå 
påkjørsler vil vi foreta siktrydding i området. Gråor heggeskogen i området vil ikke påvirkes 
direkte, men det er grunn til å tro at områdets betydning som nærings- og hekkeområde for 
spurvefugl vil forringes noe på grunn av den oppdelingen av sammenhengende grønnstruktur 
som ny veg medfører.  
 
Ved Monsbakken vil ny veg vei og motfyllinger i den nord- og vestlige delen av denne lokaliteten 
endre arealbruk, og en stor del av sumpskogen gå tapt. Sopparten lundhette er kategorisert som 
sårbar (VU). Arten er påvist i nordenden av lokaliteten, men påvist funnsted for hatten på 
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soppen var i år nord for planlagt veglinje, se fig. 8. Sopp er store organismer hvor mycelet ligger 
under bakken eller på trær etc, og det er vanskelig å si hvor mycelet til registrerte individ eksakt 
befinner seg. Det er knyttet stor usikkerhet til bevaring av denne lokaliteten på grunn av 
planlagte tiltak i området og kunnskap om artens økologi. 
 
Gakorimyra har verdi viktig (B). Store deler av myra er allerede vedtatt omregulert til 
boligformål. Effekten av denne reguleringsplanen vil ha negativ effekt på de resterende delene 
av myra, men det er nå så små restområder at den allerede har mistet sin verdi. 
 
Det er ikke registrert arter eller naturtyper i truethetskategoriene sårbar, sterk truet eller kritisk 
truet. Tiltaket vil ikke påvirke utvalgte naturtyper, prioriterte arter, utvalgte kulturlandskap, 
verneområder, nærområder til verneområder eller marint beskyttede områder.  
 
For å redusere negative effekter av tiltaket på naturen utføres avbøtende tiltak, kap. 5. 
 

5. AVBØTENDE TILTAK 
 
For å redusere de negative effektene på naturen vil følgende avbøtende tiltak videreføres og 
utdypes i vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. 
 

 Ivareta en buffersone til den gjenværende sumpskogen ved Monsbakken, og sikre 
vanntilførsel til denne gjennom tilstrekkelig med stikkrenner i vegen over. 

 

 Ved revegetering av åpne områder brukes stedegne masser og vegetasjon. Fremmede 
arter registreres og fjernes før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres 
ytterligere i området. 
 

 Kantvegetasjon ved bekker er viktige spredningskorridorer, og ivaretas derfor i størst 
mulig grad.  

 

 Vilttiltak som siktrydding må etableres som trafikksikkerhetstiltak og for å unngå unødig 
lidelse for elg og rådyr i området ved Prestegårdsmyra. 

 

 Sårbare områder må ikke benyttes til mellomlagringsplass for masser eller for dumping 
av overskuddsmasse eller lignende. Dette gjelder spesielt gråor-heggeskogen ved 
Prestegårdsmyra og sumpskogen ved Monsbakken. 
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6. TEKST TIL PLANBESKRIVELSEN 

6.1 Kap 5. Beskrivelse av planområdet – naturmangfold 

Naturen i planområdet mellom Hjemmeluft og Alta sentrum preges av en mosaikk av både lauv- 
og barskog, myr, fjellknauser og kulturmark. Av inngrep i og ved planområdet er det hus, veg, 
jordbruk og anlegg for idrett og friluftsliv. Bergrunnskartet for området viser overdekke med 
sand, grus og sandstein med noen leirskiferlag. Løsmassekartet viser tynn hav/strandavsetning 
ned mot strandlinja, tynt humus torvdekke og stedvis bart fjell (NGU). 
 
I planområdet er det registrert naturtypene gammel sumpskog med verdi viktig (B), gråor-
heggeskog med verdi viktig (B) og intakt lavlandsmyr, med verdi viktig (B). Det er ikke registrert 
sjeldne eller truede naturtyper i selve planområdet. I planområdet er det registrert lundhette, 
en soppart med rødlistekategori sårbar (VU), jodoformhette, en soppart i kategori nær truet 
(NT), vipe (NT), storspove (NT).  
 
 

6.2 Kap. 7. Planens effekt på naturmangfold  

Det er samlet inn og sammenstilt informasjon om naturtyper, vegetasjon, pattedyr og vannmiljø 
for planområdet. Etablering av avlastningsveg mellom Hjemmeluft og Alta sentrum vil medføre 
endret arealbruk, og dele opp eksisterende natur i området. Ut fra kjente registreringer vil 
tiltaket medføre reduksjon av naturtypene gammel sumpskog og intakt lavlandsmyr.  Deler av et 
viktig vinterbeiteområde for elg vil også deles opp, og vegen vil bli en barriere i området. Det er 
registrert en sårbar (VU) soppart i området ved Monsbakken. Det er knyttet stor usikkerhet til 
bevaring av denne lokaliteten på grunn av planlagte tiltak i området og kunnskap om artens 
økologi. 
 
For å redusere de negative effektene på naturen vil følgende avbøtende tiltak videreføres og 
utdypes i vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. 
 

 Ivareta en buffersone til den gjenværende sumpskogen ved Monsbakken, og sikre 
vanntilførsel til denne gjennom tilstrekkelig med stikkrenner i vegen over. 

 

 Ved revegetering av åpne områder brukes stedegne masser og vegetasjon. Fremmede 
arter registreres og fjernes før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres 
ytterligere i området. 
 

 Kantvegetasjon ved bekker er viktige spredningskorridorer, og ivaretas derfor i størst 
mulig grad.  

 

 Vilttiltak som siktrydding må etableres som trafikksikkerhetstiltak og for å unngå unødig 
lidelse for elg og rådyr i området ved Prestegårdsmyra. 
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 Sårbare områder må ikke benyttes til mellomlagringsplass for masser eller for dumping 
av overskuddsmasse eller lignende. Dette gjelder spesielt gråor-heggeskogen ved 
Prestegårdsmyra og sumpskogen ved Monsbakken. 
 

 

6.3 Vurderinger av naturmangfoldlovens miljøprinsipper 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. 
Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en langsiktig og fornuftig 
bruk skal bringe naturgodene videre. Ved utøvelse av offentlig myndighet som berører natur, 
skal beslutningene bygge på kunnskap om natur, og hvordan det planlagte tiltaket påvirker 
naturmangfoldet.  
 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold er hentet fra: 

- Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser. 
- Artskart: Artsdatabankens database. 
- Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig utredning 2001. 
- Befaring i slutten av august 2013 og månedsskiftet august/september 2014.  
- Bergrunnskart og løsmassekart NGU. 
- Kontakt med Fylkesmannen i Finnmark. 
- Undersøkelse av naturmangfold i Monsbakken, Alta kommune. Ecofact 2014. 

 
Vi anser kunnskapen om naturmangfold i området og effekten av tiltaket som god, og 
naturmangfoldlovens §8 om kunnskapsgrunnlaget som oppfylt. 

 
Det foreligger registrering av en sårbar (VU) soppart i planområdet. Det er ikke registrert 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i området. Av verdifulle 
naturtyper er det i planområdet gammel sumpskog, gråor-heggeskog og intakt lavlandsmyr. Alle 
naturtypene har verdi B, regionalt viktig.  
 
Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en kilometer fra inngrep. 
Etablering av ny veg vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder.  
 
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Etablering av ny avlastningsveg fra Hjemmeluft til Alta sentrum med tilførselsveger er et stort 
tiltak som vil medføre endret arealbruk, og vegen vil i tillegg være en barriere særlig for vilt. 
Stedvis vil tiltaket medføre middels negative konsekvenser for natur. Dette gjelder særlig for 
området ved Monsbakken med gammel sumpskog hvor sopparten Lundhette er registrert i 
august/september 2014. Arten har rødlistekategori sårbar (VU), og er i artskart registrert med 
totalt 26 funn i Norge, hvorav dette blir det 27. funnet. Det er knyttet stor usikkerhet til 
bevaring av denne lokaliteten på grunn av planlagte tiltak i området og kunnskap om artens 
økologi. 
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§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i og ved planområdet er dagens veger, hus, jordbruk og anlegg for idrett 
og friluftsliv. Videre er det regulert for boliger på Gakorimyra sør slik at denne myra med dagens 
verdi viktig blir endret.  Sopparten Lundhette ble registrert i Monsbakken i august/september 
2014. Arten har rødlistekategori sårbar (VU), og er i artskart registrert med totalt 26 funn i 
Norge, hvorav dette blir det 27. funnet.  7 funn er registrert i Sør-Norge, og 18 av funnene er 
registrert i Troms fylke, og ett er et funn i Talvik, like nord-øst for dette funnet i Alta. Veglinja er 
planlagt like sør for funnstedet. Trolig vil deler av soppens mycel gå tapt siden det er stort og 
ligger i bakken.  
 

 
Figur x. Kart som viser forekomst av lundhette (VU) i Norge (www.artskart.no) 
 
§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta naturmangfold i tråd med 
nasjonale mål og miljømål i Nasjonal transportplan. I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det 
bli utarbeidet ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan hvor forebyggende avbøtende 
og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,  
I arbeidet med kommunedelplan for avlastningsveg i Alta sentrum som ble vedtatt 28.1.2008 
ble det utredet flere traseer. Konsekvensene for naturmiljø er beskrevet i rapport fra Miljøfaglig 
utredning datert 2001. Det var betydelig forskjell i omfang og konsekvensgrad mellom de ulike 
alternativene. Generelt hadde 0-alternativet og alternativ 1 (firefeltsveg) liten betydning for 
naturmiljøet (0-alternativet hadde per definisjon ingen konsekvenser). De klart største negative 
konsekvensene lå i forslagene til ny veg øst for Altaelva som ikke ble valgt av hensyn til 
nærmiljø, naturmiljø, friluftsliv, landskapsbilde og landbruk. Det ble videre påpekt at  
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veg i dagen gjennom lauvskogen øst for Monsbakken, og dels myr- og sumpskogene ned mot 
Prestegårdsmyra ville være uheldig.  
 
I kommunedelplanen ble det konkludert med følgende: Alternativet som innebærer bygging av 
veg i dagen ned fra Monsbakken er det minst kostnadskrevende alternativet. Dette alternativet 
vil gi en god overføringseffekt for trafikken på lik linje med alternativet med lausmassetunnel. 
For de ikke- prissatte konsekvensene så vil en veg i dagen gi store negative konsekvenser 
nærmiljøet, landbruket og landskapsbildet. Det må gjøres avbøtende tiltak som sikrer 
interessene for nærmiljøet, landbruket og landskapsbildet. 
 
For å redusere de negative effektene på naturen vil avbøtende tiltak videreføres og utdypes i 
vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. Se for øvrig avsnitt om 
planens effekt på naturmangfold, hvor avbøtende tiltak fremgår. 
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8. BILDER 

 

Bilde 1. Søndre del av Prestegårdsjordet. Dyrket mark med lauvskog i kantsonen. 

 

Bilde 2. Monsbakken, deler av gammel sumpskog. 



19 
 

 

Bilde 3. Furuskog med lyngvegetasjon mellom Thomasbakkvegen og rv  

 

Bilde 4. Fjell i dagen med furu- og bjørketrær.  
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Bilde 5. Mot Hjemmeluft, fjell i dagen, Gakorimyra og dyrka mark. 

 

Bilde 6. Furuskog med lyngvegetasjon sør for Hjemmeluft. 
 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen

Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no


