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Forord
Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan og
konsekvensutredning for E136 Flatmark – Monge - Marstein. Konsekvensutredningen er
utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser
(2018).
Rapporten tar for seg tema naturmangfold i henhold til beskrivelsen i planprogram for
prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Rauma kommune, den 12.11.2020. Tiltakshaver
og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Temarapporten dokumenterer
registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle
utbyggingsalternativ.
I Statens vegvesen Utbyggingsområde midt har arbeidet vært ledet av Rolf Arne Hamre
(prosjektleder) og Gisle Fossen (planleggingsleder). Fagressurs for fagtema naturmangfold er
Marte Dalen Johansen. Rapporten er sidemannskontrollert av Live Hesthagen.

Mai 2021
Marte Dalen Johansen
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1 Sammendrag
1.1 Bakgrunn og utredningskrav
Planprogrammet stiller krav til:
-

Naturtypekartlegging etter DN- håndbok 13

-

Kartlegging av elvemiljøet i områder av Rauma elv som kan bli påvirket av tiltaket

-

Kartlegging av hubro

Naturtypekartlegging ble utført av Miljøfaglig utredning, elvekartlegging av Sweco og
hubrokartlegging av Kistefos Skogtjenester. Tidligere konsekvensutredninger utført av Jordal
(2006) og Klauseth (2001) har dannet viktig bakgrunnsinformasjon i tillegg til informasjon
fra lokalpersoner, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvalteren i
Møre og Romsdal. Utover dette er eksiterende kunnskap hentet fra offentlige databaser og
kart.

1.2 Alternativer som utredes
Det utredes fire alternativer for ny E136. Alle alternativene er like mellom Skiri og Marstein,
men har ulike løsninger mellom Flatmark og Skiri:
-

Alternativ 1, dagens samferdselskorridor med jernbaneflytting

-

Alternativ 2, dagens samferdselskorridor med jernbaneflytting og betongtunnel

-

Alternativ 3, ny veglinje

-

Alternativ 4, dagens samferdselskorridor uten jernbaneflytting

1.3 Konsekvensanalyse
Planområdet består av store naturverdier som på deler av strekningen ligger innenfor
Romsdalen landskapsvernområde. Raumavassdraget går langs med planområdet, og både
elvemiljøet og naturtyper i kantsonene er viktige for naturmangfoldet. Ellers preges
planområdet av viktige skogsområder som et dannet gjennom de særegne skred- og
rashendelsene i denne delen av Romsdalen. Det er også en del verdifullt kulturlandskap i
området med beite- og slåttemarker.
Alternativene er ulike på strekningen mellom Flatmark og Skiri (delområde NM1-NM8). I
dette område ligger også alternativene innenfor Romsdalen landskapsvernområde. Alternativ
3 ansees å ha størst negativ påvirkning i dette området, da det vil medføre store inngrep i
Kjerkjeura. Kjerkjeura er viktig både som naturtype og geosted. Alternativet vil fragmentere
området og beslaglegge arealer med viktig vegetasjon og steinblokker. Alternativ 1 og 2 vil
også medføre inngrep i Kjerkjeura, men skadene er mindre da disse alternativene i større
grad følger trase for dagens jernbane. Alternativ 4 ansees som det alternativet som medfører
minst ødeleggelser i Kjerkjeura, siden arealbeslaget blir noe mindre da jernbanen ikke
legges om. Engene rundt Flatmark er verdifulle semi-naturlige enger. Ingen av alternativene
vil gjøre store skader på engene, men alternativ 1 og 2 innebærer flytting av jernbanen inn i
nedre deler av engene, noe som vil beslaglegge og forringe noe areal.
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Med unntak av alternativ 3 som utpeker seg som det alternativet med mest negative
konsekvenser, er det små nyanser som skiller alternativ 1, 2 og 4 i området Flatmark – Skiri.
Totalt sett vurderes alternativ 4 som noe bedre enn alternativ 1 og 2, da alternativet ikke
medfører jernbaneflytting og arealbeslag som følge av det. Alternativ 4 medfører
midlertidige inngrep i Rauma elv, men i den samlede vurderingen er permanente tiltak
tyngre vektet enn midlertidige.
Fra Skiri til Marstein (NM9- NM25) er alle alternativene like og har lik konsekvens. Ved
Kvernagrova og tunellportalen til Ryggtunellen går vegen gjennom en viktig naturtype som
blir oppsplittet og området mister i stor grad verdien sin. Ved Monge krysser alternativene
over Mongehjellen. Mongehjellen er et økologisk funksjonsområde og geosted hvor det
beslaglegges en del areal i tillegg til at området fragmenteres. Beiteområdet for vilt forringes
og det vil også bli tap av en del skog som kan få konsekvenser for fugl og dyreliv.
Ved østre tunellportal til Mongehammartunellen beslaglegger vegen størstedelen av en
lokalitet med rik edellauvskog ved Remmem. Lokaliteten blir ødelagt som følge av tiltaket.
Ved vestre tunellportal ved Marstein blir en lokalitet med sumpskog beslaglagt av skredvoll i
forbindelse med tunellportalen. Trømoen er et større sammenhengende skogsområde som
fungerer som økologisk funksjonsområde for blant annet fugl og hjortevilt. Veglinja splitter
opp og beslaglegger arealer her, noe som vil forringe funksjonene til området.
Totalt sett medfører den nye vegen negative konsekvenser da den går gjennom verdifulle
naturområder. Enkelte av områdene vegen går gjennom er i dag lite preget av inngrep og
vegen vil medføre en fragmentering av området.

8

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

Tabell 1. Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene
NATURMANGFOLD
Delområde

Alt. 0

NM1 Romsdalen lvo

0

----

----

----

----

NM2 Raumavassdraget

0

0

0

0

-

NM3 Vilttrekk

0

-

-

-

-

NM4 Rangågrinda

0

--

--

-

-

NM5 Flatmark

0

NM6 Kors gamle kirkegård

0

NM7 Rygg- Flatmark

0

-

-

--

-

NM8 Kjerkjeura

0

--

--

---

-

NM9 Bjønnahølen

0

NM10 Skirihølen

0

0

0

0

0

NM11 Skiri vest

0

0

0

0

0

NM12 Skiri øst

0

NM13 Kvernagrova

0

---

---

---

---

NM14 Rygg

0

NM15 Mongehjellen (Hjell-Lykkja)

0

0

0

0

0

NM16 Mongehjellen

0

--

--

--

--

NM17 Mongeelva

0

-

-

-

-

NM18 Mongehamran

0

NM19 Remmem

0

--

--

--

--

NM20 Monge

0

---

---

---

---

NM21 Ytter Monge

0

0

0

0

0

NM22 Kors kirkegård

0

0

0

0

0

NM23 Medalen

0

-

-

-

-

NM24 Trømoen

0

-

-

-

-

NM25 Marstein stasjon

0

SUM konsekvenser

0

Rangering

1

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Stor

Stor

Stor

Stor

negativ

negativ

negativ

negativ

konsekvens

konsekvens

konsekvens

konsekvens

3

3

5

2

1.4 Konsekvenser i anleggsperioden
Det vil foregå mye anleggsarbeid nært elva i anleggsperioden, spesielt på strekingen
Flatmark til Skiri. Aktivitet i anleggsfasen kan medføre forurensning som skader vassdrag
ved uhellsutslipp fra maskiner og drivstofftanker, utslipp av drivevann fra tunnel, avrenning
fra rigg/anleggsområder. Rauma har høy sårbarhet for avrenning og det må settes inn
omfattende tiltak i anleggsperioden for å hindre skader på vannmiljøet. Det ligger som en
forutsetning at dette håndteres i videre detaljering av prosjektet.
Tiltaket vil i større eller mindre grad gi arealbeslag i naturtypelokaliteter. I anleggsfasen er
det viktig å sikre arealer mot unødvendig inngrep. Dette kan for eksempel gjøres med
fysiske merkinger med anleggsgjerde for å vise anleggsgrensen. Anleggsarbeidet vil foregå i
et verdifullt naturområde og det vil være viktig å unngå unødvendig kjøring i terrenget
9
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generelt, ikke bare i områder som er avmerket som spesielt viktige. I den videre
deltajeringen av prosjektet må det lages en rigg – og marksikringsplan som er restriktiv med
tanke på hvilke områder som er tilgjengelige for anleggsmaskiner.
I anleggsfasen vil byggeaktiviteten medføre forstyrrelser. Spesielt sprengningsaktivitet og
transport og bearbeiding av tunge masser som medfører kraftig støy som vil føre til at fugl
og vilt skremmes unna.
Det er påvist fremmede arter i området. Anleggsaktivitet og massehåndtering kan spre
uønskede fremmede arter. Arter som kan spres og medfører en risiko for naturmangfoldet
må kartlegges før anleggsstart og det lages Ytre miljø- plan som tar hensyn til fremmede
arter.

1.5 Vurdering av særlovverk og retningslinjer
1.5.1

Vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8- 12

§§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var -prinsippet)
Naturmangfoldlovens § 8 lyder:
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. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Naturmangfoldlovens § 9 lyder:
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.

Kunnskapsgrunnlaget i den aktuelle planen vurderes som godt (§8). Det består av
registeringer fra Naturbase, Artsdatabanken og Vann-Nett, informasjon fra ulike
kartlegginger, utredninger og undersøkelser. Det er gjort egne kartlegginger av naturtyper
utført av Miljøfaglig utredning, undersøkelser av funksjonsområder for fisk utført av Sweco
og kartlegging av hubro utført av Kistefoss skogtjenester. Kunnskapen om det planlagte
tiltaket er også god siden dette er en detaljreguleringsplan. Siden kunnskapsgrunnlaget er
godt, får føre-var-prinsippet (§9) liten vekt i vurderingen av planen.
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§10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Naturmangfoldlovens § 10 lyder:
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

En omlegging og utviding av E136 mellom Flatmark og Marstein er planlagt i et område som
fra før er påvirket av eksisterende veg, jernbane og bebyggelse. Den samle belastningen for
økosystemet vil øke som følge av ny veg og flere viktige naturtyper og habitater vil gå tapt
(§10).
Planen som fremmes er spesiell da det foreslås veg gjennom et landskapsvernområde vernet
etter naturmangfoldloven. Områdene innenfor verneområdet som bli negativt påvirket
omfatter i hovedsak skogsområder som er preget av det geologiske området de ligger i.
Skogen inneholder store steinblokker som følge av skred og flomdammer til Rauma elv som
ligger nært. Skogene er tydelig påvirket av eksisterende E136 og Raumabanen som skaper
en barriere langs med Romsdalen og som også har isolert flomdammer som tidligere var
sideløp til elva. Den nye vegen forsterker denne påvirkningen og vil øke den samlede
belastningen på verneområdet. Av tidligere tiltak innenfor verneområdet er det kjent at det
ble gjort trafikksikkerhetstiltak mellom Skiri og Monge i 2016 som medførte fjerning av noe
skog og utsprenging av stein i vegen sidearealer. Skogsrydding og vedlikehold foregår også
jevnlig langs kraftlinje og jernbane som går gjennom verneområdet. Det er ikke kjent andre
planlagte eller vedtatte tiltak innenfor verneområdet.

§§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 (miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder)
Naturmangfoldlovens § 11 lyder:
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.

Naturmangfoldlovens § 12 lyder:
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.

Gjennom videre planlegging skal det iverksettes tiltak for å begrense skade på
naturmangfold. En restriktiv ytre miljø- plan og rigg- og marksikringsplan skal utarbeides.
Kostnaden ved disse tiltakene bæres av tiltakshaver (§§ 11 - 12).

1.5.2

Forholdet til vannressursloven, vannforskriften og verneplan for vassdrag

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann
(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med
rammedirektivet for vann er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann,
grunnvann og kystnære områder. Forskriften fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand … […]
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I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep heter det:
Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at
miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes
a)

nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå
i en grunnvannsforekomst, eller

b)

ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst
fra svært god tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a)

alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og
c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

Alle alternativer krysser sidebekker til Raumavassdraget. Ny veg vil medføre forurensing i
form av avrenning fra veg. Dette er imidlertid også situasjonen i dag. Totalt sett vil
belastningen på Rauma elv avta siden ny veg legges i større avstand fra elva. Det forutsettes
at vaskevann fra tunnelene renses før utslipp til resipient. I anleggsfasen vil drivevann for
tunnel være den største risikoen for forurensning av vassdrag. Drivevannet har høyt
partikkelinnhold, høy pH og høyt nitrogeninnhold. Detaljer rundt anleggsgjennomføring og
søknader knyttet til dette tas i senere faser. Vi kan ikke se at tiltaket skal være til hinder for
å nå målsetningene i vanndirektivet, gitt disse forutsetningene.
Vassdragstiltak i nasjonale laksevassdrag reguleres av vannressursloven § 35 a og presiseres
i Stortingsproposisjon nr. 79 (2001 – 2002) «Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder». Der går det frem at utfyllinger i nasjonale laksevassdrag kun kan
gjennomføres dersom dette ikke medfører en endring av elveløpet. Ingen av alternativene
som foreligger fører til endring av elveløpet og det vurderes derfor at elvas status som
nasjonalt laksevassdrag ikke påvirkes.
Raumavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan IV fra 1993.
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gir generell veiledning for planleggingen i
tilknytning til vernede vassdrag. Retningslinjene er stenge og forutsetter at vassdraget
påvirkes i så liten grad som mulig. Planen ansees å ikke ha negative påvirkninger av verdiene
som ligger til grunn for vernet, selv om alternativ 4 innebærer noe midlertidige inngrep.
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir forbud om mot å sette i verk tiltak som kan medføre
fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer.
Alternativ 4 medfører midlertidig inngrep som kan medføre slik skade. Det må derfor
innhentes tillatelse etter forskrift før anleggsstart. For de andre alternativene må det
eventuelt avklares som det kreves søknad.
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1.5.3

Forholdet til forskrift om Romsdalen landskapsvernområde

Alle alternativ medfører inngrep i Romsdalen landskapsvernområde som er av et slikt
omfang at det kan være i strid med verneformålet i verneforskriften. Reguleringsplanen må
derfor behandles av Reinheimen nasjonalparkstyre som er vernemyndighet. Tillatelse fra
vernemyndighet må foreligge før reguleringsplan kan vedtas etter plan og bygningsloven.

1.6 Skadereduserende tiltak
I videre detaljering av tiltaket skal det utarbeides en ytre miljø- plan (YM – plan) som
beskriver miljømål, krav, miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet. Det skal også
utarbeides en rigg- og marksikringsplan som beskriver massehåndtering samt sikring og
retningslinjer for anleggsområdet. Aktuelle skadereduserende tiltak som forutsettes
videreført i ytre miljø planen er listet opp under. En mer omfattende beskrivelse av tiltakene
er gitt i planbeskrivelsens kapittel 8.3 «Ytre miljøplan (YM-plan) for byggefasen» og krav er
satt i reguleringsbestemmelsene.
Problemstilling

Tiltak

Bevaring av

Før anleggsstart gjøres det en detaljkartlegging i samarbeid med

vegetasjon

entreprenør for å finne enkelte trær (inkludert døde trær) og
steinblokker som kan bevares innenfor anleggsbeltet. Disse trærne og
blokkene merkes og bevares gjennom hele anleggstiden. Døde trær som
skal bevares flyttes til egnet sted innenfor naturtypen.
Kantsoner langs elver og bekker er spesielt viktige for naturmangfoldet
og skal opprettholdes så langt som mulig. Der kantsoner må fjernes
midlertidig skal de revegeteres med stedlige masser. På nye fyllinger i
kantsonen til Rauma skal det legges til rette for revegetering av den nye
kantsonen.

Plastring og

Fyllingsfot langs Rauma elv skal konstrueres som en uryddig kant. Det

erosjonssikring

skal legges ut stein i varierende størrelse for å øke skjultilgangen for

langs Rauma

fisk i elva. Egnet stein formet av naturen, skal tas vare på og brukes ved
restaurering og steinutlegg. Sprengstein skal ikke benyttes.

Tilbakeføring

Bekker som blir berørt av tiltaket skal tilbakeføres med samme

av bekker

utforming og dimensjon som dagens situasjon. Masser fra dagens
bekkebunn skal tas vare på og legges tilbake ved reetablering av bekk.
Eventuell erosjonssikring skal være naturlik med ru steinsetting og ikke
glatt plastring.

Hjortevilt

Ved enkelte plasser må hjortvilt passere på smale og trange punkter. I
utgangspunktet er det gunstig om viltet får trekke «der de vil», men på
spesielt utsatte punkter kan det være fornuftig å bruke gjerder som
ledelinjer. Passasjen som blir tilgjengelig for vilt vil være smalere enn
det man ideelt kunne ønske. Det bør derfor gjøres tiltak som forsøker å
gjøre passasjen mer attraktiv for viltet. Viltgjerdene plasseres på kanten
av vollene og kombineres med vegetasjon som gir skjul fra
tunellportalen. Hjort krever minimum 2,2 m høyt gjerde. Der hvor
skredvoll eller naturlige ledelinjer leder viltet er ikke viltgjerder
13
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nødvendig. Planlegging av krysningspunktene over tunnelportalene må
gjøres i samarbeid mellom viltkompetanse og landskapsarkitekt.
Sikring av

Tiltaket vil i større eller mindre grad gi arealbeslag i naturtypelokaliteter.

viktige

For å begrense faren for unødvendige inngrep/påvirkning avmerkes

naturområder

anleggsgrensen mot naturtypelokalitetene i terrenget med et fysisk
anleggsgjerde for å unngå unødvendig inngrep og redusere faren for
uønskede hendelser.

Hogst

Der det skal gjennomføres hogst bør dette skjer utenfor hekkesesong
(april til juli).

1.7 Miljøoppfølging
Det er registrert fremmede skadelige arter i planområdet. Spesielt nevnes hagelupin og
sandlupin som er registrert langs dagens veg og jernbane på Skiri, Monge og Marstein.
Parkslirekne er registret på Monge. På Skiri finnes både hagelupin og kjempespringfrø.
Forskrift om fremmede organismer skal hindre spredning av fremmede organismer som
medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Ved håndtering av masser
skal det gjøres en økologisk risikovurdering av spredning av fremmede arter som følge av
anleggsvirksomheten. Før byggestart gjøres det en detaljkartlegging av fremmede arter. Det
utarbeides en tiltaksplan for håndtering av masser som er infisert med fremmede arter som
en del av prosjektets Ytre miljøplan.
Tabell 2. Registrerte fremmede plantearter i området på Fremmedartslista 2018. Kilde: Artskart.

Art

Vitenskapelig navn

Kategori*

Registret år

Høstberberis

Berberis thunbergii

SE

2008

Sandlupin

Lupinus nootkatensis

SE

2011

Vårpengeurt

Noccaea caerulescens

PH

2002

Buevinterkarse

Barbarea vulgaris arcuata

SE

2004

Tunbalderbrå

Lepidotheca suaveolens

PH

2004

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

SE

2004

Skogskjegg

Aruncus dioicus

SE

2004

Hagelupin

Lupinus polyphyllus

SE

2017

Klistersvineblom

Senecio viscosus

SE

2019

Svensk skrinneblom

Arabidopsis suecica

PH

2015

Platanlønn

Acer pseudoplatanus

SE

2020

*Kategorier i Fremmedartslista 2018: svært høy risiko (SE), høy risiko (HI), potensiell høy risiko (PH), lav
risiko (LO)

I forbindelse med planarbeidet ble det utført lytting etter hubro uten at det ble gjort nye
registeringer. Før anleggsstart bør det gjennomføres ny hubrolytting etter samme metodikk.
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2 Bakgrunn og utredningskrav
2.1 Bakgrunn for planen
E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale
østlandsområdet og Nordvestlandet, og vegen blir derfor i mange sammenhenger omtalt
som «Eksportvegen». Fra Flatmark til Marstein er det om lag 8,5 km. Strekninga er smal og
uten gul midtstripe. Det er dårlig både vertikal- og horisontalgeometri. Europavegen følger i
hovedsak de gamle opprinnelige vegene fra 1860-talet (Chausse) og den stykkvise
nybyggingen av vegen i forbindelse med bygging av Raumabana i 1924.
Fartsnivået er vesentlig lavere enn fartsgrensa, spesielt for tunge kjøretøy. På Skirimoen er
det en jernbaneundergang, der verken vegbredde, fri høyde eller horisontalkurvatur
tilfredsstiller krava i vegnormalene. Det er derfor behov for planlegging av en veg som
oppfyller dagens krav.
2.1.1

Prosjektmål

Målet er at prosjektet skal bidra til færre trafikkulykker og bedre framkommelighet på
europavegen gjennom Romsdalen. Det viktig å redusere reisetid og ulykkesrisiko. I tillegg er
det viktig at både gods- og persontransport får en forutsigbar reiseveg.
Faren for skred inn på vegen skal reduseres. Det er særlig på strekninga ved Rygg at det er
skredfare. Det er også et mål at ny veg skal ha god landskapstilpasning og gi en vesentlig
reduksjon i støy og andre nærføringsulemper for de som bor nær eksisterende veg.
Det er et overordna mål å bedre forholda for gående og syklende. Det er et mål i prosjektet å
utnytte vegsløyfer som går ut av bruk til å etablere en sammenhengende
turveg/sommertrasé for myke trafikanter.
Det er mange verneinteresser i området, blant anna Kors gamle kirkegård, Romsdalen
landskapsvernområde, vern av vegmiljø inkludert eksisterende E136 Flatmark-Monge, vern
av Rauma elv etter verneplan IV med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, nasjonalt
laksevassdrag m.fl. Det er et overordna mål at inngrep i verneinteressene blir minimaliserte.
En kort oppsummering av effektmåla:
•

Redusere tallet - og alvorlighetsgraden på ulykker.

•

Bedre fremkommelighet for alle trafikanter, og være en trafikksikker veg uten nedsatt
fartsgrense.

•

Reduserte tids- og kjøretøykostnader.

•

Ha god tilpassing til terreng og verdier i landskapet.

•

Redusere tallet på boliger som er utsett for støy- og støvplager.

•

Legge til rette for framtidig utnytting av naturressursene og skjøtsel av
kulturlandskapet.
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2.1.2

Planområdet

Strekninga mellom Flatmark og Marstein ligger midt i Romsdalen. Planområdet ligger ca. 1525 km fra Åndalsnes, og har spredt bosetning. Det er fast bosetning på Flatmark, Skirimoen,
Skiri, Monge og ved Marstein. I tillegg er det enkelte fritidsboliger spredt langs strekninga.

Landskapsmessig er området et vilt og trangt dallandskap med Rauma elv i dalbotn og bratte
fjellsider med store urmasser. Mellom Rygg og Flatmark er det spredte og store ansamlinger
av kampesteiner i dalbunnen. Det er dominerende furuskog på de to breelvavsetningene på
Mongemoen og Trømoen. Ellers er det innslag av lauvskog og blandingsskog med spredt
dyrka mark og bosetning der dette er egna fra naturen sin side.

2.2 Overordnede mål og føringer
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§8-12) skal legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. Naturmangfoldlovens prinsipper er retningslinjer som utfyller
bestemmelsene i KU- forskriften og angir relevante utredningstemaer.
Konsekvensutredningen skal gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere prinsippene i
naturmangfoldloven.

Vannforskriften sørger for beskyttelse av vannmiljøet og målet er beskyttelse mot forringelse
eller forbedring av tilstanden til en vannforekomst. Konsekvensutredningen skal ta stilling til
vannforskriftens krav og grenser siden tiltakshaver er ansvarlig for å fremskaffe informasjon
om et tiltaks konsekvenser for vannforekomsten.
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Romsdalen omfattes i tillegg av ulike former for vern. Denne rapporten tar for seg
verneinteressene som omhandler naturmangfold. Øvrige vern vil bli behandlet i andre
fagrapporter.
2.2.1

Romsdalen landskapsvernområde

Romsdalen er vernet som landskapsvernområde etter naturmangfoldloven §36 og har egen
verneforskrift, gjeldende fra 24.11.2006.
Formål med Romsdalen landskapsvernområde er etter formålsparagrafen (§2) å:
-

ta vare på eit særprega og vakkert naturlandskap med det biologiske mangfaldet som
pregar landskapet

-

ta vare på innslag av kulturlandskap der seterhus, setervollar og kulturminne etter fangst og
beitebruk utgjør ein vesentleg del av landskapet sin eigenart.

-

ta vare på eit sammenhengande naturområde varierande fra høyfjellet med leveområda til
villreinen i Ottadalen nord til dalbotnen med Rauma elv.

-

ta vare på geologiske førekomstar og landskapsformer, der dei bratte fjellsidene mot
Romsdalen utgjer eit særprega landskapselement i området.

Figur 1. Romsdalen landskapsvernområde markert i mørk rød med tilgrensende verneområder markert
i lys rød. Kilde: naturbase.no.

Romsdalen landskapsvernområde grenser til Reinheimen nasjonalpark i vest og Dalsida
landskapsvernområde i øst. Romsdalen binder sammen verneområdene og har derfor en
viktig landskapsøkologisk funksjon. I verneprosessen ble Romsdalen sett i sammenheng
med verdier i Reinheimen og de ulike vernene ble satt etter ulik grad av kulturell påvirkning
som gårds- og seterdrift. Vern i form av landskapsvernområder brukes der det er større grad
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av menneskelig påvirkning enn nasjonalparker. I landskapsvernområder vil det som regel
ikke legges restriksjoner på dagens bruk.
Forvaltningsplanen for Romsdalen landskapsvernområde gir presiseringer av
verneforskriften og mer detaljert beskrivelse av retningslinjer for området.
Forvaltningsplanen deler landskapsvernområdet i to soner. Den største delen av
landskapsvernet omfatter sone A med fjelldalene med seter-og beiteområder.
Disse områdene har de strengeste retningslinjene. Sone B omfatter mer bebodde områder
med aktiv næringsvirksomhet og moderne infrastruktur, og har derfor en noe større åpning
for tilrettelegging og utvikling. Delen av planområdet som er innenfor landskapsvernområdet
ligger i sone B (figur 2).

Figur 2. Utklipp av vernekart for Romsdalen landskapsvernområde som viser grensen mellom sone A
og B. Prosjektområdet er markert med rød sirkel. Kilde: Norges nasjonalpark- og verneområdestyrer.

Den mest aktive driften av kulturlandskapet innenfor verneområdet ligger i planområdet
mellom Skiri og Flatmark. Gårdene på Nordre Flatmark og Skiri er de to eneste brukene med
selvstendig drift i verneområdet.
For utfyllende beskrivelse av forvaltningen av verneområdet vises det til forvaltningsplanen,
Forvaltningsplan for Reinheimen, mars 2010.
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2.2.2

Rauma som vernet vassdrag

Raumavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan IV fra
1993. Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og
variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men
verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre tiltak. Dette innebærer at alle myndigheter
som forvalter lovverk som styrer inngrep og tiltak som kan påvirke verneverdiene, har ansvar
for å følge opp vassdragsvernet. Vernede vassdrag inngår dermed som ett av mange
elementer i alle sektormyndigheters ansvar for å ivareta natur- og miljøhensyn. Rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag gir generell veiledning for planleggingen i tilknytning til
vernede vassdrag. I disse er det blant annet lagt vekt på:
-

å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk, kulturminner og kulturmiljø.

-

sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene

-

sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt
som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.

Vern av Raumavassdraget ble gjort med bakgrunn i en rekke ulike verdier.
Vernegrunnlaget blir av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kortfattet begrunnet
med:
-

Størrelse og beliggenhet
Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert
landskap som strekker seg fra vannskillet mot Trøndelag til kysten på Møre
Hovedelva er den største dreneringsveien mellom indre Østlandet og Nordvestlandet
Høye fjellområder sammen med stor og markert hoveddal med flere sidedaler er
karakteristiske hovedformer
Kraftige elver er stedvis svært fremtredende i landskapet
Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk,
landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet
Store kulturminneverdier
Viktig for friluftslivet

De rikspolitiske retningslinjene inneholder en veiledning for klasseinndeling for differensiert
forvaltning av vernede vassdrag (se tekstboks). For Raumavassdraget er dette vurdert i
forvaltningsplan for Istra- og Raumavassdraget. Strekningen av Rauma elv som omfattes av
planen er i hovedsak klassifisert som klasse 3, men gårdene innenfor planområdet er
plassert i klasse 2. Retningslinjene er strenge og forutsetter at elvemiljøet skal påvirkes i så
liten grad som mulig.
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Klasse 1
Beskrivelse: Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor betydning for friluftsliv.
Forvaltning: Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og
framkommelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås.

Klasse 2
Beskrivelse: Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark,
skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse.

Forvaltning: Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen
langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som
enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for
truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.

Klasse 3
Beskrivelse: Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne menneskelig aktivitet, og som derfor har stor
opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.

Forvaltning: Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne menneskelig aktivitet. Alle
former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes
opprettholdt, og alle former for inngrep som reduserer vassdragets verdi må søkes unngått.

2.2.3

Rauma som nasjonalt laksevassdrag

Rauma er utpekt som et nasjonalt laksevassdrag. I Stortingsproposisjon nr. 79 (2001-2002)
beskrives Rauma elv som en av nordvestlandets lengste og mest vannrike elver. Før
påvisning av Gyrodactylus salaris var fangstene vanligvis blant de 20 beste på landsbasis.
Stor fisk utgjorde en betydelig del av fangstene. Vassdraget har over en lengre periode vært
under rotenonbehandling for å bekjempe Gyrodactylus salaris og ble høsten 2019 offisielt
friskmeldt.
Ifølge Miljødirektoratet er hovedformålet med ordningen nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Laksen i disse
elvene og fjordene skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. I de
nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan
skade villaksen.
Vassdragstiltak i nasjonale laksevassdrag reguleres av vannressursloven § 35 a:
Når det treffes vedtak eller gjennomføres tiltak som kan påvirke laksens levevilkår, skal de
særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og nasjonale
laksefjorder, legges til grunn. I disse områdene skal laksen sikres en særlig beskyttelse mot
skadelige inngrep.

I Stortingsproposisjon nr. 79 (2001 – 2002) «Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder» går det frem at utfyllinger i nasjonale laksevassdrag kun kan gjennomføres
dersom dette ikke medfører en endring av elveløpet.
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2.3 Utredningskrav
Det ble sendt ut varsel om oppstart med planprogram med frist for uttale 23. april 2019.
Den 8. juli 2020 ble det sendt på høring et revidert planprogram som inkluderte et nytt
alternativ, alternativ 4, mellom Flatmark og Skiri. Revidert planprogram med fire alternativer
ble vedtatt i Rauma kommune 12. november 2020. I planprogrammet er utredningskrav for
fagtema naturmangfold omtalt slik:
For de deler av strekningen som omfattes av eksisterende kommunedelplan med
konsekvensutredning (Flatmark – Monge) vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig til å
vurdere konsekvensene av planen. På strekningen Monge – Marstein må det gjøres en supplerende
kartlegging. Eksisterende registeringer av naturtypelokaliteter som blir berørt av tiltaket må
oppdateres. I tillegg skal eventuelle nye lokaliteter registreres. Kartleggingen skal følge
Miljødirektoratets Håndbok 13 for kartlegging av naturtyper. For øvrig vises det til
registeringskategorier i tabell 6-22 i V712.
Konsekvensene for elvefisket, gyte- og oppvekstforholda i Jetmundhølen og ved Nordre Flatmark
skal kartlegges. Det skal også gjennomføres en vurdering (hydraulikk) av strømforholda nedstrøms
ved en eventuell utvidet veg/fylling ved Jetmundhølen og Nordre Flatmark, og om dette kan
medføre graving på motsatt side av elva.
På strekningen Monge-Marstein skal naturtyper som har registreringsdato 2001 eller eldre, og som
blir berørt av veganlegget eller i anleggsperioden, registreres på nytt.

I merknader til varsel om oppstart kom det flere krav om utredningsbehov fra
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Reinheimen nasjonalparkstyre:
«For å betre kunnskapsgrunnlaget, ser vi behov for ei kartlegging av konsekvensane for elvefiske, gyte
og oppveksttilhøva. Vi ber også om at ein gjer ei vurdering av om utvida fylling/veg ved Jetmundhølen
og Nordre Flatmark vil kunne endre straumtilhøva nedstraums, eventuell fare for graving på motset
side av elva og om det er viktige verdiar i denne delen av Rauma elv som ut frå dette vil kunne bli
skadelidande.»
«Av planprogrammet går det fram at strekninga Monge-Marstein skal kartleggast på nytt. Dette er i
tråd med det vi har gitt tilbakemelding om tidlegare. Vi viser vidare til epost av 14.08.2018 der vi
påpeika at naturtypar som har registreringsdato 2001 og eldre og som blir råka av ny veg eller i
anleggsperioden bør kartleggast på nytt.»
«Innanfor planområdet er det registrert hekkande hubro. Registreringa er frå 2011. Hubro er ein sterk
truga art jf, Norsk raudliste. KU må avklare om tiltaket vil påverke yngleområdets verdi. I samband med
anleggsfasen vil det kunne bli mykje bråk med blant anna sprengingsarbeid. Det må stillast krav om at
det enten vert gjennomført undersøking av området med hjelp av lytteutstyr for å avklare om det er
hubroaktivitet i lokaliteten, eller at anleggsarbeidet skal skje utanom hekkesesongen (15.februar15.august).»

I arbeidet med planen har det blitt kartlagt funksjonsområde for anadrom fisk, naturtyper og
hekkeområder for hubro. Det er ikke gjort ytterligere hydrauliske vurderinger av Rauma elv,
da ingen av alternativene lenger innebærer i elva.
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3 Tiltaksbeskrivelse
3.1 Forutsetninger og standardvalg
Her gis et sammendrag av forutsetninger og standardvalg for utbyggingsalternativene. For
en nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur og løsninger vises det til Planomtale

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge – Marstein. Illustrasjoner av alle
utbyggingsalternativer finnes i Illustrasjonshefter vedlagt reguleringsplanen.
Grunnlag for utforming av E136 er vegnormalene N100 Veg- og gateutforming, N101
Rekkverk og vegens sideområde, N200 Vegbygging, N400 Bruprosjektering og N500
Vegtunneler. Dimensjoneringsklasse blir fastsatt etter vegen sin funksjon og forventa
trafikkmengde 20 år etter åpning.
Med de trafikkmengdene (ÅDT) som er oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB) for
vegstrekningen, samt vekstprognose i samsvar med nasjonal transportplan (NTP), så er
dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter åpning sett til 2600 kjøretøy pr. døgn.
Siden E136 er en nasjonal hovedveg skal dimensjoneringsklasse H1 benyttes. Denne gjelder
for nasjonale hovedveger med trafikkmengde mindre enn 6000 kjøretøy pr. døgn og
fartsgrense 80 km/t.

Vegbredde er 9,0 meter og kjørefelt er adskilt med forsterket midtoppmerking (rumlefelt).
Fartsgrense 90 km/t kan bli aktuelt for en lengre strekning i Romsdalen, men skal i så fall
godkjennes av Vegdirektoratet gjennom fravikssøknad.
Vegen er utformet slik at den gir trafikantene god visuell informasjon om vegens geometri
og videre føring. Maksimal stigning skal være 3,5 %. Sideareal blir utformet på en slik måte
at en reduserer skadeomfanget ved ulykker.
Det blir to tunneler på strekninga, Ryggtunnelen blir 1210 meter lang og
Mongehammartunnelen blir 510 meter lang. Begge tunnelene får sikkerhetstiltak i samsvar
med tunnelklasse B.
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Tunnelportalene blir ekstra lange i områder med skredfare. Dette gjelder spesielt ved Skiri
og Remmem. På grunn av plassmangel inntil dagens veg ved Remmem blir tunnelportalen
utforma med et firkantet tverrsnitt.

3.2

Referansealternativet, alternativ 0

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres.
Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her skal
konsekvenser av at planlagte tiltak ikke blir gjennomført vurderes.

Figur 3. Dagens veg fra Flatmark til Marstein – alternativ 0.
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E136 mellom Flatmark og Marstein er ca 8,5 km. Strekningen er smal og uten gul midtstripe,
med dårlig vertikal- og horisontalgeometri. Europavegen følger i hovedsak gamle,
opprinnelige veger fra 1860-talet og jernbanelinja fra 1924. Smal og svingete veg gir lavt
fartsnivå, og under jernbaneundergangen på Skirimoen er det kun 1 kjørefil. Vinterstid er det
jevnlig trafikkproblemer oppover Romsdalen, særlig gjelder dette tunge kjøretøy.
Sommerstid er det stor turisttrafikk. Det er ikke noe tilbud til gående og syklende langs
strekningen.
Det har vært utført stykkvise utbedringer på E136 (breddeutvidelse, rassikring) utenfor
prosjektområdet. Det er ikke planlagt utbedringer eller bevilget midler til andre konkrete
tiltak på gjeldende strekning som vi må ta hensyn til i planarbeidet.
Ut fra dette er det dagens veg og arealbruk som er referansealternativet.

3.2 Alternativ 1 Flatmark-Skiri
Dette alternativet er basert på godkjent kommunedelplan, men et av de nye hovedgrepene er
å flytte jernbanebrua og krysningspunktet ved Skirimoen lenger øst (ca. 50 meter).
Bakgrunnen for dette er mulighetene til trafikkavvikling i forbindelse med bygging av ny
jernbanebru. I godkjent kommunedelplan er krysningspunktet i samme punkt som
eksisterende jernbaneundergang.
Raumabanen må flyttes over en lengde på ca. 2110 meter mellom Flatmark og Skiri. Det som
er nytt i jernbaneomleggingen er at påkoplingspunktet ved Jetmundhølen er flyttet til Midtre
Flatmark. For å unngå ytterligere omlegging av jernbanen på ca. 500 meter nedover dalen er
det andre påkoblingspunktet flytta fra vest for Skiri til mellom Skiri og Skirimoen. I
kommunedelplanen var det planlagt ei parallellflytting av jernbanen sørover mot elva forbi
Skirigårdene og nedover mot Åndalsnes.
Mye av ny veg lå i kommunedelplanen i eksisterende vegtrase mellom Flatmark og Skiri, noe
som ville gjøre trafikkavviklinga svært krevende under bygging. Nå er både jernbane og
europavegen parallellflytta inn i terrenget, og det vil være plass til nødvendig
trafikkavvikling, i alle fall ett kjørefelt, på eksisterende veg.
Etter tidligere planer skulle det bygges fiskesti på deler av strekningen, men dette er det gått
vekk fra, siden eksisterende veg kan brukes som lokalveg/turveg fra Flatmark til Skirimoen,
og videre helt nedover til Marstein. Parallellflytting av jernbanen og europavegen inn i
terrenget, sammen med at eksisterende veg i liten grad blir berørt, medfører at dette
alternativet ikke kommer i konflikt med Rauma elv. Alternativet medfører at gardstunet på
Nordre Flatmark må innløyses.
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Figur 4. Alternativ 1 vist med rød strek og jernbaneomlegging med svart strek. Krysningspunkt ved
Skirimoen der jernbane går over E136 med jernbanebru.
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3.3 Alternativ 2 Flatmark-Skiri
Dette alternativet er en justert utgave av alternativ 1 mellom Flatmark og Skirimoen. Forbi
Skirigårdene og til Kvernagrova er alternativa like. Av kartskissa ser vi at europavegen
krysser under jernbane i en betongtunnel. Bakgrunnen for å se på dette alternativet var et
ønske om å i mindre grad være i konflikt med Rauma elv, men alternativet har utvikla seg
sammen med alternativ 1 til å likne mer og mer på hverandre.
Det som skiller alternativ 1 fra alternativ 2 er at E136 krysser under Raumabana i
betongtunnel øst for Skirimoen. Det vil være nødvendig med noenlunde tilsvarende
omlegging av Raumabanen mellom Flatmark og Skiri som i alternativ 1, men omleggingen er
redusert ved Skiri/Skirimoen til ca. 1590 meter lengde. Som i alternativ 1 medfører alternativ
2 at gardstunet på Nordre Flatmark må innløyses. Ellers er alternativet likt med alle alternativ
fra Skiri til Marstein.

Figur 5. Alternativ 2 vist med grønn strek og jernbaneomlegging med svart strek. Krysningspunkt øst
for Skirimoen der jernbanen går over E136 som ligg i betongtunnel.
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3.4 Alternativ 3 Flatmark-Skiri:
I dette alternativet krysser E136 i bru over Raumabanen ved Nordre Flatmark. På denne
måten unngår vi jernbaneomlegging i sin helhet, og konflikten med Rauma elv er svært liten.
Det blir høye landkarfyllinger i en ellers forholdsvis flat del av Romsdalen. Veglinja vil gå inn
i Kjerkjeura i bakkant av gardstunet på Nordre Flatmark og rett sør for Kors gamle kirkegård.
Her vil alternativet beslaglegge mer dyrka mark enn de andre alternativene, men alternativet
er likevel det eneste som medfører at gardstunet på Nordre Flatmark kan bevares, selv om
det blir liggende inneklemt mellom ny veg og Raumabanen. Ved Skirimoen blir alternativet
liggende på fylling slik at tilkomst til vegsløyfe mellom Flatmark og Skirimoen må skje
gjennom ny undergang i europavegen og eksisterende undergang for jernbanen. Alternativet
er likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein.

Figur 6. Alternativ 3 - mørkeblå strek er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i «E136 bru» ved
Nordre Flatmark, og går i trasé bak tunet på garden og videre inn i Kjerkjeura rett sør for Kors gamle
kirkegård.
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3.5 Alternativ 4 Flatmark-Skiri:
Grunntanken i dette alternativet er den samme som i alternativ 3. E136 krysser over
Raumabanen ved Nordre Flatmark, men i motsetning til alternativ 3, der veglinja blir
liggende bak gardstunet, vil veglinja i dette alternativet gå rett gjennom gardstunet. Det er
ikke nødvendig med jernbaneomlegging og det blir ikke permanente inngrep i Rauma elv,
men landkarfyllinga blir høy og anleggsområdet går ut i elva. Etter brua vil veglinja gå inn i
Kjerkjeura mer parallelt med jernbanen. Dette vil derfor være mer i tilknytning til
eksisterende veg- og jernbanekorridor enn alternativ 3. Beslaget av dyrka mark er redusert,
men våningshusa på Nordre Flatmark må innløyses. Tilkomst til Midtre og Søre Flatmark vil
skje ved planovergangen på Søre Flatmark, mens tilkomsten til Nordre Flatmark vil skje i
eksisterende undergang for jernbanen og under ny europavegbru. Forbi Skirimoen vil
alternativet ligge på fylling, og tilkomst til gammel vegsløyfe (eksisterende veg) blir som i
alternativ 3. Ellers er alternativet likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein.

Figur 7. Alternativ 4 – lyseblå linje er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i «E136 bru» ved Nordre
Flatmark, og går i trasé gjennom tunet og videre inn i Kjerkjeura mer parallelt med Raumabana enn i
alternativ 3.
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3.6 Strekningen Skiri-Marstein
Fra Skiri til Marstein er alle alternativ like for resten av traséen. På Skiri går vegen inn i tunnel
ved Kvernagrova (Ryggtunnelen) og videre ut i dagen på Mongemoen litt øst for
skredvifta/elvevifta til Mongefossen. Fra Mongemoen går vegen nedover forbi Søre Monge og
inn i ny tunnel ved Mongehammaren. Mongehammartunnelen blir ca. 500 m med portaler.
Ved utløpet av Mongehammartunnelen på Ytter-Monge går vegen i slak kurve opp på
Trømoen. Ved vestre tunnelpåhogg for Mongehammartunnelen er det planlagt en ca. 12 m
høy skredvoll. Vollen er også planlagt for å kunne håndtere hjortetrekket over
Mongehammaren, noe som gjelder begge portalområder for Mongehammartunnelen. Over
Trømoen er vegen på et kortere parti lagt litt lengre fra fjellfoten enn i reguleringsplanen fra
2003. Dette er gunstig med tanke på steinsprang. Krysset på Marstein er flyttet lengre
nedover dalen mot Åndalsnes. Bakgrunnen for dette er å legge mindre beslag av dyrka mark,
og at vegen blir lagt lengre fra en del av bebyggelsen. Mer av eksisterende veg blir da
benyttet til gang- og sykkelveg.

Figur 8. Dagsone på Mongemoen og Søre Monge. Til høyre vestre tunnelportal Ryggtunnelen, og til
venstre østre portal Mongehammartunnelen.

Figur 9. Dagsone Trømoen går under Mongegjura. Til høyre vestre portal Mongehammartunnelen
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Figur 10. Videre dagsone til Marstein med påkobling til eksisterende veg ved Bakken Camping.
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4 Metode
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens
vegvesens Håndbok V712. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av
de konsekvensene et tiltak medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden
er gjengitt under. For den komplette metoden henvises det til Håndbok V712.

4.1 Definisjon av fagtema
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer og livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold
defineres i henhold til Naturmangfoldloven som:
«Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i del alt
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.»

I henhold til Håndbok Konsekvensanalyser V712 (2018) behandles landskapsmessig
mangfold under fagtemaet landskapsbilde, mens biologisk og geologisk mangfold er en del
av temaet naturmangfold.
Videre er det noen flere viktige grensesnitt mot andre fagtema, blant annet:
-

Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles i
denne rapporten, mens forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv omhandles i
de andre fagrapportene.

-

Leveområder og viktige ferdselsårer som har en økologisk funksjon for viltet omtales
i denne rapporten, mens utøvelse av jakt og opplevelsesverdi av vilt behandles under
henholdsvis naturressurser og friluftsliv.

-

Naturmangfold i vann behandles her, mens vann som naturressurs eller friluftsliv
knyttet til vann (blant annet fiske) er utenfor temaet.

4.2 Tre trinns metodikk i Håndbok V712
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode.
Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering
av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne temarapporten, men er en del av
planomtalen til reguleringsplanen.
4.2.1

Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal.
Kartleggingen av naturmangfoldet knyttes til to nivåer av registeringer. Landskapsøkologiske
funksjonsområder er naturmangfold på et landskapsnivå. Dette innebærer for eksempel
større naturområder hvor arter kan vandre mellom leveområder. På et lokalitetsnivå
beskrives enkeltforekomster innenfor registeringskategoriene vernet natur, viktige
naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og geosteder (tabell 3).
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Tabell 3. Registeringskategorier for fagtema naturmangfold. Kilde: Håndbok V712.

Det vil bli henvist til rødlistekategorier for arter og naturtyper i beskrivelsen av
naturmangfoldet. Kategoriene og forkortelsene er en henvising til Artsdatabankens inndeling
i kategorier som vist i figur 3.

Figur 11. Rødlistekategorier fra Artsdatabankens Norsk rødliste for arter (2015) og Norsk rødliste for
naturtyper (2018).

Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og
påvirkning for delområdet.
1.

Verdivurdering

Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning delområdet har i et
nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært
stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i
«konsekvensvifta» i figur 12. Kriterier for verdisetting for naturmangfold er gitt i tabell 4.
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Tabell 4. Veiledning for verdisetting for fagtema naturmangfold (kilde: Håndbok V712)

2.

Vurdering av tiltakets påvirkning

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et
definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Skala
for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «forbedring». Vurderingen
skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», figur 12. Kriterier
for å vurdere påvirkningsgrad for naturmangfold er gitt i tabell 5.
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Tabell 5. Veiledning for påvirkning for fagtema naturmangfold (kilde: Håndbok V712)

3.

Vurdering av tiltakets konsekvens

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
«konsekvensvifta», se figur 12 og veiledning i tabell 6. Konsekvensene er en vurdering av om
et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde.
Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep
som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige
endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kap 7.2.
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Figur 12. «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv x- aks og y-akse i figuren.
Kilde: Håndbok V712.

Tabell 6. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712.
Skala

Konsekvensgrad

---

4 minus (----)

-

Forklaring
De alvorligste miljøskadene et delområde kan få. Gjelder bare for
delområde med stor eller svært stor verdi.

---

3 minus (---)

Alvorlig miljøskade for delområdet.

--

2 minus (--)

Vesentlig miljøskade for delområdet.

-

1 minus (-)

Noe miljøskade for delområdet.

0

Ingen/minimal

Liten miljøskade for delområdet.

(0)
+/++

1pluss (+)

Miljøgevinst for delområdet:

+++/

3 pluss (+++)

Skal i hovedsak brukes der delområde med liten eller noe verdi får

++++

4 pluss (++++)

en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

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

4.2.2

Trinn 2: Konsekvens av alternativer

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering
av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av tabell 7. Den samlede
vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne
vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende
tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal
beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.
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Tabell 7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712.
Skala

Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ

Kritisk negativ

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

konsekvens

strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4
minus (- - - -). Brukes unntaksvis

Svært stor

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

negativ

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

konsekvens

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

Stor negativ

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

konsekvens

minus (- - -).

Middels negativ

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

konsekvens

forekommer ikke eller er underordnete

Noe negativ

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

konsekvens

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

Liten

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen

konsekvens

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

Positiv

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

konsekvens

finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies
klart av delområder med positiv konsekvensgrad.

Stor positiv
konsekvens

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv
konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og
disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad.
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5 Kunnskapsgrunnlag
5.1 Generell karakteristikk av området
Influensområdet består i grove trekk av skog, rasmark, kulturlandskap og Rauma elv.
Terrenget innenfor planområdet preges av at Romsdalen her er på sitt smaleste. Store
steinblokker preger flere steder skogsområdene og skaper en spesiell variasjon i
skogsmiljøet. Området er samtidig preget av ulike former for menneskelig påvirkning, dette
gjelder både jordbruk, kraftlinjer, traktorveger og eldre kulturspor. Innenfor planområdet er
det ikke inngrepsfrie områder (INON), områder 1-3 km fra tyngre tekniske inngrep, men
dalen er omkranset av slike områder (figur 13). Det meste av det berørte arealet ligger i
høydeintervallet 70 – 150 moh. Planområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone og i svakt
oseanisk vegetasjonsseksjon ifølge Moen (1998). Berggrunnen er stort sett næringsfattig
gneis. Løsmassene er av varierende tykkelse og består dels av morenemasse, dels
elvetransportert materiale, og dels rasmateriale, til dels meget grovt materiale med
steinblokker. En del av de bratte liene i Romsdalen gir et godt lokalklima med en rik flora og
det vokser blant annet varmekjære treslag som alm og hassel.

Figur 13. Inngrepsfrie områder (INON). Kilde: Naturbase.no

5.2 Kunnskap og kilder
Tidligere konsekvensutredninger utført av Jordal (2006) og Klauseth (2001) har dannet viktig
bakgrunnsinformasjon i tillegg til informasjon fra lokale ressurspersoner, Rauma kommune,
Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Utover dette er
eksiterende kunnskap hentet fra offentlige databaser og kart. Rauma kommunes viltkart er
brukt i beskrivelse av trekkveier for vilt. Sist viltkartlegging ble utført i kommunen i 2000 og
2001. Det er de samme viltkartene som ble brukt i tidligere konsekvensutredninger som
ligger til grunn her.
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Eksisterende kunnskapsgrunnlag ble vurdert å ikke være tilstrekkelig grunnlag for å kunne
vurdere konsekvensene av tiltaket og det ble derfor gjennomført supplerende kartlegging.
Det er utført kartlegging av naturtyper etter DN Håndbok 13 av områder som blir berørt av
tiltaket. Det ble også utført kartlegging av elvemiljøet i Rauma i områder som kunne bli
påvirket av inngrepet. Dette inkluderte i praksis to høler, ved Jetmundhølen og Nordre
Flatmark. Det har tidligere vært registrert hekkende hubro i Romsdalen, men registreringene
er gamle og mangelfulle. På senvinteren/ våren 2020 ble det derfor gjennomført ny
kartlegging av hubro ved hjelp av lyttebokser i terrenget. Stor bloddråpesvermer har blitt
registret i regi Statsforvalteren i Møre og Romsdal sommeren 2019. Resultatene fra denne
kartleggingen er også en del av kunnskapsgrunnlaget.
Tabell 8. Oversikt over skriftlige kilder til kunnskapsgrunnlaget
Kilde

Fagområde/rapport

Mari Klauseth 2001

Konsekvensanalyse Monge – Flatmark. En
vurdering av 2 alternativer for E136 Romsdalen.

John Bjarne Jordal 2006

Ny E136 Flatmark – Monge i Rauma kommune.
Konsekvensutredning på tema naturmiljø og
kulturlandskap.

Miljøfaglig utredning 2019*

E136 Flatmark – Monge – Marstein i Rauma.
Supplerende naturtypekartlegging. Miljøfaglig
Utredning, notat 2019-N26.

Sweco 2019*

Vurdering av laks: E136 Flatmark – Marstein
(Rauma kommune)

Miljøfaglig utredning 2019

Kartlegging og overvåkning av stor
bloddråpesvermer i Møre og Romsdal i 2019

Kistefos Skogtjenester v/ Geir Høitomt 2020*

E136 Flatmark – Monge – Marstein. Søk etter
hubro våren 2020. Notat nr 39 – 2020.

*Rapporter utarbeidet for Statens vegvesen i forbindelse med planarbeidet

5.3 Beskrivelse av området
5.3.1

Landskapsøkologiske funksjonsområder

Vilttrekk
Selv om Romsdalen er preget av menneskelig påvirkning, fremstår dalen som rik på verdifull
og relativt urørt natur. Det er et rikt dyreliv i dalen. Det er en tett bestand av hjort i Rauma
kommune og i nedre deler av Romsdalen opptrer hjort i en fast stamme. Beskrivelsen av
vilttrekk gjennom dalen baserer seg i på kommunens viltkartlegging i tillegg til informasjon
fra lokale grunneiere og Hjorteviltregisteret til Miljødirektoratet.

Vassdrag
Vassdrag er også landskapsøkologiske funksjonsområder. Vassdragene gir mulighet for
vandring av vannlevende organismer opp Raumavassdraget. Det er også tidligere kjent at
Raumavassdraget er vandringsveg for oter og at kantsonene er viktige for en rekke arter.
Raumavassdraget blir mer omtalt under kap 5.3.4 om økologiske funksjonsområder for
arter.
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5.3.2

Vernet natur

Romsdalen landskapsvernområde dekker mesteparten av Romsdalens vestside. Fra Foss til
Monge dekker den hele dalen. Verneområdet grenser til Reinheimen nasjonalpark i vest og
Dalsida landskapsvernområde i øst og fungerer i så måte også som en sammenbinding av
disse store viktige verneområdene (figur 14).
Formålet med Romsdalen landskapsvernområde er begrunnet i både kulturlandskap,
geologi, landskap og naturlandskap. Vernereglene for naturmangfold innebærer at
plantelivet skal vernes mot skade og ødeleggelse. I dette kapittelet omtales verneverdier som
angår naturmangfold, mens øvrige temaer behandles i andre fagrapporter. For mer
informasjon om føringer for verneområdet vises det til kapittel 2.2.1.

Figur 14. Verneområdene i og rundt Romsdalen. Utredningsområdet er markert i rødt. Kilde:
naturbase.no

Verneplanen er forarbeidene til verneforskriften og en viktig kilde til grunnlaget for
vernevedtaket og interessekonflikter som har vært vurdert. Følgende naturverdier er trukket
fram fra utredningsområdet i verneplanen.

Geologi: Romsdalen danner en markant iserodert U-dal. Mot vest og nord blir fjella gradvis
mer alpine. Romsdalen har en spesiell utvikling, ved at vannskillet mot Gudbrandsdalen har
forskjøvet seg fra Trolltindane før istidene, til den nåværende posisjonen ved
Lesjaskogsvatnet. Fra Trollveggen til Flatmark er store deler Romsdalen dekt av fjellskred.
Særlig rundt Skiri er dette markant.

Vegetasjon: Romsdalen har en stor botanisk variasjon med mange viktige lokaliteter. Dalen
er et nasjonalt viktig kulturlandskap med viktige slåtteenger og naturbeitemarker. Innafor
verneframlegget langs Rauma finner vi avsnørte elvedammer og bakevjer med østlige
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plantearter. På Flatmark-Skiri er det rike edellauvskoger og ved Ryggvatna er det gammal
furuskog med tilhørende arter.

Fugl: Dei rike edellauvskogsliene i Romsdalen gir grunnlag for arter som ulike sangere og
spetter. Det finnes blant annet hvitryggspett og gråspett registrert i Romsdalen. Disse artene
regnes som hensynskrevende arter som krever gammel lauvskog som leveområde.
I forvaltningsplanen til Romsdalen landskapsvernområde er enkelte områder trukket frem
som spesielt viktige for rødlistearter. Av disse ligger fire innenfor planområdet (naturtypene
er nærmere beskrevet som delområder under):
-

Skirimoen – Kjerkjeura (gammel lauvskog)

-

Ved Bjønndalen (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti)

-

Skiri (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti)

-

Skiri (gammel furuskog)

I tillegg har nesten alt kulturlandskap i verneområdet høy grad av biologisk mangfold som
følge av de ekstensive driftsmetodene i området.
5.3.3

Viktige naturtyper

Det var behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturtyper langs strekningen, da det
var varierende kvalitet på tidligere registeringer. I området Monge – Marstein manglet det
systematisk kartlegging, mens det i området Flatmark – Monge har vært kartlagt naturtyper
ved ulike tidspunkter de senere årene. I forbindelse med planarbeidet ble områder som
kunne bli påvirket kartlagt på nytt, noe som førte til funn av nye naturtyper og revidering av
enkelte registreringer. Konsulentfirmaet Miljøfaglig utredning har gjennomført kartleggingen
etter metodikk i DN- Håndbok 13. Kartleggingen ble utført i mai og august 2019. Figur 15
og tabell 9 viser naturtypene som er registret innenfor planområdet.

Figur 15. Naturtyper innenfor planområdet. Grønn skravur viser tidligere registrerte naturtyper som ble
tatt ut eller fikk ny avgrensing ved kartlegging. Planområdet er markert med svart stipling.
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Tabell 9. Viktige naturtyper innenfor planområdet
Naturbasenummer

Navn

Naturtype

Verdi

BN00001728

Marstein stasjon

Engpregede erstatningsbiotoper

B

BN00001729

Marstein

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende

A

elveparti
Ny

Marstein: Medalen

Gammel boreal lauvskog

B

BN00079394

Ytre Monge

Slåttemark (utvalgt naturtype)

A

BN00001734

Yste Monge

Rik sumpskog -og kildeskog

C

Ny

Yste Monge nord

Gammel sump- og kildeskog

B

Ny

Remmem nord

Rik edellauvskog

C

BN00001735

Mongehamrane

Rik edellauvskog

B

BN00038794

Mongehjellen

Flommarksskog

B

BN00001738

Mongehjellen

Naturbeitemark

C

BN00001737

Skiri – Monge

Gammel fattig edellauvskog

B

BN00038796

Kvennagrova vest for

Rik sump- og kildeskog

B

Skiri
BN00001741

Skiri vest

Gammel furuskog

B

BN00001744

Skirihølen

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende

B

elveparti
BN00038798

Ved Bjønnahølen

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende

B

elveparti
BN00001743

Skiri øst

Gammel furuskog

B

BN00038797

Skirimoen – Kyrkjeura

Gammel boreal lauvskog

B

5.3.4

Økologiske funksjonsområder for arter

Hubro
Hubro (Bubo bubo) har tidligere vært registret hekkende innenfor planområdet. Hubro er
sterkt truet (EN) på norsk rødliste. I forbindelse med dette planarbeidet har det blitt utført ny
kartlegging av hubro i aktuell del av Romsdalen. Kistefos Skogtjenester v/ Geir Høitomt ble
engasjert for å utføre kartlegging av hubrolokaliteter. Feltarbeidet ble utført i perioden
januar til april 2020. I deler av perioden ble det utplassert lytteutstyr. I tillegg er det gjort
manuelle lyttinger etter hubro og utsjekk med lokale med god kjennskap til fuglelivet i
området. Kartleggingen ga ingen nye funn. Lokaliteten vurderes med bakgrunn i tidligere
undersøkelser og denne kartleggingen som en tidligere hubrolokalitet, men hvor arten nå
ikke lenger synes å være til stede. Hubro vil derfor ikke inngå som eget delområde i den
videre konsekvensutredningen.

Vipe og storspove
Vipe og storspove som har status som henholdsvis sterkt truet (EN) og sårbar (VU) på norsk
rødliste er tidligere registrert i kulturlandskapet på Marstein (figur 16). Nyeste registeringer
er fra 2001. Lokalitetene har i senere år vært besøkt uten observasjoner og det er lite
sannsynlig at artene fortsatt hekker i området (pers. med. Steinar Stueflotten). Både vipe og
storspove er vadefugler som hekker i jordbrukslandskapet. Tilbakegangen er ofte knyttet til
omlegging til mer intensive driftsmetoder og dermed endringer i kulturlandskapet, blant
annet ved at det utføres tidligere slått som skader reir og unger i hekketida. Områdene i
nærheten av de tidligere lokalitetene som påvirkes av denne planen er stort sett skog og
41

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

regnes ikke som egnede hekkeområder. Dette konsekvensutredes derfor ikke videre som
eget delområde.

Figur 16. Tidligere registeringer av vipe og storspove ved Marstein. Kilde: Artskart fra Artsdatabanken

Stor bloddråpesvermer (Zygaena filipendula)
Det ble i 2019 kartlagt stor bloddråpesvermer i Nesset og Rauma kommune i Møre og
Romsdal. Lokaliteter hvor arten har vært registrert tidligere ble undersøkt. Informasjonen
under er hentet fra disse kartleggingene utført av Miljøfaglig utredning AS på oppdrag fra
Statsforvalteren i Møre og Romsdal.
Stor bloddråpesvermer er sterkt truet (EN) dagsommerfugl på norsk rødliste. Stor
bloddråpesvermer forekommer i Møre og Romsdal mest i midtre og indre strøk med
hovedvekt på Sunndalen, Eikesdalen, Romsdalen, Tafjorden og Geiranger. Stor
bloddråpesvermer er blant annet knyttet til blomsterrik mark, og tilbakegangen skyldes
hovedsakelig tap av slåtte- og beiteenger i kulturlandskapet. Forekomstene i
kulturlandskapet trues av gjengroing, gjødsling, oppdyrking eller for tidlig slått.
Innenfor planområdet var det to lokaliteter som ble undersøkt i forbindelse med
kartleggingen; Kors kirke/Ytter- Monge og Flatmark.
Ved Ytter-Monge ble stor bloddråpesvermer funnet i år 2000 og 2005, på slåttemarka ved
Kors kirke. Omtrent 250 m lenger øst ble det i 2006 observert et individ i hage som på det
tidspunktet ikke var slått (figur 17). Arten ble ikke gjenfunnet på noen av lokalitetene i 2019.
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Hagen hvor det ble gjort funn i 2016 var i 2019 stort sett skjøttet med plenslått, og ingen
bloddråpesvermer ble observert.

Figur 17. Tidligere registeringer av Stor bloddråpesvermer ved Ytter Monge/Kors kirke. Kilde:
Artsdatabanken.

Av områdene på Kors kirke/ Ytter-Monge er det kun den østlige lokaliteten som ligger
innenfor influensområdet. Siden forutsetningene for funn av stor bloddråpesvermer her er
endret/forringet i dag vil ikke område inngå i den videre konsekvensutredningen.
Ved Flatmark ble det gjort et dårlig stedfestet funn i 1960. Grunneier mener å ha sett stor
bloddråpesvermer på engene fram til ca år 2000. Disse lokalitetene ble undersøkt i 2019
uten at noe ble funnet. Enkelte av engene rundt Nordre Flatmark er intakte seminaturlige
enger som har forutsetninger til å være funksjonsområde for arten. Disse områdene vil bli
konsekvensutredet videre som eget delområde.

Raumavassdraget
For å styrke kunnskapsgrunnlaget om fisk har Statsforvalteren i Møre Romsdal meldt behov
for en kartlegging av konsekvensene for elvefiske og gyte- og oppvekstforhold for anadrom
fisk i de deler av Rauma elv som blir berørt. Sweco ble engasjert for å utføre denne
kartleggingen. Gjennom kartleggingen er det vurdert potensiale for gyte- og
oppvekstområder, innenfor et område som sannsynlig kunne bli påvirket. Kartleggingen ble
gjennomført 16. mai 2019. Undersøkelsesmetodikk og vurderingsgrunnlag følger i stor grad
prinsipper i Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 2013) og
tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (Pulg 2018).
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Det ble kartlagt enkelte egnede gyteområder og skjulområder ved Flatmark. Ved
Jetmundhølen ble det kun kartlagt skjulområder som kan fungere som funksjonsområder for
fisk.
Vannmiljø
Elveserien er et vannkjemisk overvåkningsprogram utført av Norsk institutt for
naturforskning. Gjennom programmet har Rauma vært overvåket siden 1988. Siste rapport
er fra 2012. Overvåkningen viser at Rauma har stabilt god vannkvalitet, svært god tilstand
med hensyn til eutrofiering, og også tilfredsstillende forsuringstilstand (Saksgård og
Schartau 2012).
Det er gjort en sårbarhetsvurdering av Raumavassdraget med sideelver/bekker i henhold til
Statens vegvesen rapport nr. 597. En vannforekomsts sårbarhet blir her definert som:
«En vannforekomst sin evne til å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer i
miljøforholdene».

Metodikken vurderer vannforekomstenes sårbarhet for forurensende stoffer som slippes ut
under bygging av vei. Dette kommer i tillegg til de påvirkningene vannforekomstene er
utsatt for i form av fysiske inngrep. Basert på metodikken har Rauma elv høy sårbarhet for
avrenningsvann. Bakgrunnen for dette er blant annet at vassdraget har mange
brukerinteresser og økosystemtjenester, er under ulike andre påvirkninger (kraftutbygging i
sidevassdrag og tidligere smitte av Gyrodactylus salaris) og har en hovedveg langs med
vassdraget. Det må være et høyt fokus på å hindre avrenning til vassdragene under bygging
av ny E136.
Tabell 10. Vannforekomster innenfor planområdet og deres tilstand hentet fra Vann - nett.
Vannforekomst

ID

Økologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Rauma, Verma kraftstasjon til Flatmark

103-95-R

Dårlig*

Udefinert

Rauma, Flatmark til Mongeelva

103-96-R

Dårlig*

Udefinert

Rauma – fra Mongeelva til Grytten kraftverk

103-101-R

Dårlig*

Udefinert

Rauma bekkefelt Verma til Mongeelva

103-177-R

God

Udefinert

Rauma bekkefelt

103-138-R

God

Udefinert

Rangåa

103-46-R

SMVF**

SMVF**

Mongeelva

103-44-R

SMVF**

SMVF**

*Dårlig økologisk tilstand i Rauma elv er forklart med infisering av Gyrodactylus salaris.
** SMVF= Sterkt modifisert vannforekomst. En sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) er så påvirket av et fysisk
inngrep at miljømålet for naturlige vannforekomster ikke kan oppnås.
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Andre artsregisteringer
Videre er det registrert en rekke rødlistede arter langs hele planområdet. Da forekomstene
enten forekommer innen en viktig naturtype eller ikke blir påvirket av tiltaket, vil ingen av
registeringene utgjøre egen delområder. Artene som forekommer i de registrerte
naturtypene vil inngå i konsekvensvurderingen av disse.
Tabell 11. Kjente forekomster av rødlistede arter utenom virveldyr i utredningsområdet.
Norsk navn

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Artsgruppe

Sist registret

Alm

Ulmus glabra

Sårbar (VU)

Karplanter

2006

Ask

Fraxinus excelsior

Sårbar (VU)

Karplanter

2008

Kort trollskjegg

Bryoria bicolor

Nær truet (NT)

Lav

2019

Olivenfiltlav

Fuscopannaria
mediterranea

Nær truet (NT)

Lav

2019

Sprikeskjegg

Bryoria nadvornikiana

Nær truet (NT)

Lav

2019

Skoddelav

Menegazzia terebrata

Nær truet (NT)

Lav

2019

Rotnål

Microcalicium ahlneri

Nær truet (NT)

Lav

2000

Lutvokssopp

Hygrocybe nitrata

Nær truet (NT)

Sopper

2000

Rødskivevokssopp

Hygrocybe quieta

Nær truet (NT)

Sopper

1994

Rødtuppsopp

Ramaria botrytis

Nær truet (NT)

Sopper

2006

Skifervokssopp

Cuphophyllus lacmus

Nær truet (NT)

Sopper

2001

Furufåresopp

Albatrellus subrubescens

Nær truet (NT)

Sopper

2014

Stor bloddråpesvermer

Zygaena lonicerae

Sterkt truet (EN)

Sommerfugler

2006

Alvesmyger

Pyrgus alveus

Sterkt truet (EN)

Sommerfugler

1945

5.3.5

Geosteder

To viktige geosteder ble omtalt i forbindelse med konsekvensutredningen i 2006,
Mongehjellen og Rygg-Flatmark. Mongehjellen en stor breelvavsetning, mens Rygg-Flatmark
består av rasområder som på grunn av sjeldent grovt skredmateriale.
Forekomstene er ikke registrert i NGU’s database for geologisk arv, men denne databasen
har faglige mangler. Informasjon fra andre kilder er derfor relevant for å indentifisere viktige
geosteder. Geostedene blir konsekvensutredet som egne delområder.

5.4 Influensområde
I planområdet inngår arealer med både midlertidige og permanente arealbeslag.
Influensområdet omfatter både selve planområdet og omkringliggende områder hvor
naturmangfold kan bli direkte eller indirekte påvirket av tiltaket. Influensområdet varierer
imidlertid for de ulike kategoriene av naturmangfold. For naturtyper, vegetasjon og
geosteder gjelder som hovedregel anleggsområdet som influensområdet, og det er
begrenset påvirkning utenfor der det blir tekniske inngrep og arealbeslag. I noen tilfeller vil
deler av en naturtype eller et geosted bli nedbygget og dette kan ha betydning for verdien av
hele naturtypen eller geostedet. For vilt, inkludert fugl, og vannmiljø er det nødvendig å
vurdere påvirkning i en større radius rundt tiltaket og her vil hele dalføret kunne bli påvirket
av tiltak innenfor planen.
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6 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder
6.1 Verdikart
Tabell 12. Delområder for fagtema naturmangfold
Delområde

Lokalitetsnavn

Lokalitetstype

Verdi

NM1

Romsdalen

Vernet natur

Svært stor verdi

Landskapsøkologisk funksjonsområde og

Svært stor verdi

landskapsvernområde
NM2

Raumavassdraget

funksjonsområde for arter
NM3

Vilttrekk

Landskapsøkologisk funksjonsområde

Middels verdi

NM4

Rangågrinda

Økologisk funksjonsområde for arter og

Stor verdi

viktig naturtype
NM5

Flatmark nord

NM6

Kors gamle kirkegård

Økologisk funksjonsområde for arter og

Uten betydning*

viktig naturtype
Økologisk funksjonsområde for arter og

Uten betydning*

viktig naturtype
NM7

Rygg – Flatmark

Geosted

Stor verdi

NM8

Kjerkjeura

Viktig naturtype

Stor verdi

NM9

Bjønnahølen

Viktig naturtype

Uten betydning*

NM10

Skirihølen

Viktig naturtype

Stor verdi

NM11

Skiri vest

Viktig naturtype

Stor verdi

NM12

Skiri øst

Viktig naturtype

Middels verdi

NM13

Kvernagrova

Viktig naturtype

Stor verdi

NM14

Rygg

Viktig naturtype

Uten betydning*

NM15

Mongehjellen (Hjell-

Viktig naturtype

Middels verdi

Økologisk funksjonsområde for arter og

Middels verdi

Lykkja)
NM16

Mongehjellen

geosted
NM17

Mongeelva

Viktig naturtype

Stor verdi

NM18

Mongehamran

Viktig naturtype

Uten betydning*

NM19

Remmem

Viktig naturtype

Middels verdi

NM20

Monge

Viktig naturtype

Stor verdi

NM21

Ytter- Monge

Viktig naturtype

Middels verdi

NM22

Kors kirkegård

Viktig naturtype

Svært stor verdi

NM23

Medalen

Viktig naturtype

Stor verdi

NM24

Trømoen

Økologisk funksjonsområde for arter

Noe verdi

NM25

Marstein stasjon

Viktig naturtype

Uten betydning*

*Områder som ligger innenfor plangrensa, men som ikke blir påvirket av tiltaket og derfor ikke er relevant for
konsekvensutredning.
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6.2 Delområde NM1 Romsdalen landskapsvernområde
Delområdet består av den delen av Romsdalen landskapsvernområde som omfattes av
influensområdet. Planområdet fra Flatmark til Monge ligger innenfor grensene til
verneområdet.

Figur 18. Delområde NM1 Romsdalen landskapsvernområde. Stiplet svart linje viser planområdet.

Verneformålet for Romsdalen landskapsvernområde er begrunnet ut fra varierende
naturområder med vesentlige naturfaglige verdier. Mange viktige områder for naturmangfold
ligger innenfor den aktuelle delen av verneområdet. Spesielt viktige naturverdier er Rauma
elv med kantsoner og elvedammer, nasjonalt viktig kulturlandskap, rike furu- og
edellauvskoger og spesielle geologiske forekomster. De rike skogsområdene og
kulturlandskapet i dalen er viktig for rødlistede arter av sopp, lav og insekter og er viktige
habitat for spetter og andre fugler. For mer utfyllende beskrivelse av naturmangfoldet i
Romsdalen landskapsvernområde, se kapittel 5.3.2.

Figur 19. Rauma elv (t.v.) og kulturlandskap rundt Skiri (t.h). Foto: Bente Kjøll Øverbø og Hallgeir Dahle,
Statens vegvesen.
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Verdivurdering: Delområde NM1 Romsdalen landskapsvernområde
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
▲

Romsdalen landskapsvernområde er vernet etter naturmangfoldloven og gis svært stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse: Alternativet innebærer flytting av veg omkring 80 meter inn i Kjerkjeura, til
dagens trase for Raumabanen. Raumabanen flyttes tilsvarende innover i terrenget. Før
undergangen ved Skiri blir veg og jernbane liggende på hver side av dagens jernbanelinje.
Selv om alternativet i hovedtrekk følger eksiterende trase for Raumabanen, vil det bli
inngrep i Kjerkjeura når veg- og jernbanetraseene flyttes. Tiltakene innebærer inngrep i
viktig naturtype i Kjerkjeura og geologiske forekomster i samme område. Ved Nordre
Flatmark legges jernbanelinje over kulturmarka og vil beslaglegge noe engareal. Vegen
går inn i terrenget ved søndre portalpåhugg for Ryggtunellen. Dette medfører store
inngrep i skogområdet ved Kvernagrova. Samlet sett fører disse påvirkningene til at
økologiske funksjoner innenfor verneområdet forringes. Delområdet vurderes å bli sterkt

forringet ihht metodikken i V712.
2

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1. Veglinja vil få noe mindre utslag i Kjerkjeura,
men forskjellene mellom alternativ 1 og 2 regnes som ubetydelige. Ved Skiri vil veglinja
være lik som for alternativ 1. Delområdet blir sterkt forringet som følge av tiltaket.

3

▲
Begrunnelse: Alternativet innebærer store inngrep i viktig naturtype i Kjerkura og i viktige
geologiske forekomster i samme område. Til forskjell fra de andre alternativene vil
veglinja i dette alternativet bli lagt i et område som i dag ikke er påvirket av eksisterende
jernbane. Ny veg inn i dette område fører til fragmentering og en ny barriere langs dalen.
Fra Skiri vil veglinja være lik som for alternativ 1. De store inngrepene medfører
forringelse av økologiske funksjoner i Romsdalen landskapsvernområde. Delområdet blir

sterkt forringet som følge av tiltaket.
4

▲
Begrunnelse: Alternativet medfører inngrep i viktig naturtype i Kjerkjeura, men i noe
mindre grad enn for de andre alternativene, da jernbanen ikke flyttes. Alternativet skåner
noe mer kulturmark på Flatmark. Ved Skiri vil veglinja være lik som for alternativ 1. Selv
om inngrepene er noe mindre i dette alternativet, vurderes det også her at økologiske
funksjoner i verneområdet forringes og delområdet vurderes derfor å bli sterkt forringet
som følge av tiltaket ihht metodikken i V712.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

1

--

---

---▲

Svært alvorlig miljøskade for delområdet (----)
2

▲

Svært alvorlig miljøskade for delområdet (----)
3

▲

Svært alvorlig miljøskade for delområdet (----)
4

▲

Svært alvorlig miljøskade for delområdet (----)
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6.3 Delområde NM2 Raumavassdraget
Delområdet omfatter Raumavassdraget fra Fekjalykkja til Marstein stasjon. Kantsoner til
vassdraget er inkludert da disse arealene er viktige for livet i vassdraget og som leveområder
for arter knyttet til vassdraget.

Figur 20. Delområde NM2 Raumavassdraget. Stiplet svart linje viser planområdet.

Rauma er en av de største elvene i Norge. Vassdraget har store naturfaglige verdier med stor
spennvidde i plantesammensetning og produktive skoger i kantsonen i tillegg til rik vannog landfauna. Elva har stor topografisk variasjon med vekslinger mellom roligflytende
partier, eksempelvis ved Flatmark, og kraftige stryk som ved Rygg. Rauma har, i tillegg til
laks og sjøørret, også andre biologiske verdier. Kantsonene er viktige områder for et
mangfold av fugler. Oter som er sårbar (VU) på norsk rødliste har tidligere forekommet
jevnlig langs elva, selv om det ikke er noen nyere registeringer innenfor influensområdet.
Elva fungerer trolig som en viktig spredningsvei for oter mellom Nordvestladet og Østlandet.
Raumavassdraget ble smittet av Gyrodactylus salaris på tidlig 80- tallet. Elva har deretter
vært rotenonbehandlet i to omganger, senest i august 2013 og august 2014. Øverste
utslippspunkt for rotenon var ved Slettafossen, ca 14 km oppstrøms planområdet. Høsten
2019 ble elva offisielt friskmeldt for parasitten. Stammene av laks og sjøørret har etter den
tid blitt bygget opp igjen, og det vil fortsatt ta tid før fiskebestandene er fullt reetablert. Fra
2013 til 2015, i perioden før, under og etter rotenonbehandlingen ble det gjort
bunndyrundersøkelser i Rauma. En av undersøkelsespunktene ligger langs
prosjektstrekningen, ved Remmem. Resultatene tyder på at rotenonbehandlingen hadde en
midlertidig negativ effekt på bunndyrarter som regnes som sensitive for rotenon. Arter og
artsgrupper som ikke regnes som sensitive ble trolig lite påvirket. De fleste arter og grupper
som ble negativt påvirket av behandlingen var tilbake i normale tettheter innen et år etter
siste behandling, selv om noen enkeltarter ikke hadde reetablert seg (Kjærstad og Arnekleiv
2016).
To områder av selve elveløpet til Rauma ligger innenfor planområdet; Nordre Flatmark og
Jetmundhølen. Disse områdene har blitt kartlagt i forbindelse med dette planarbeidet. Ved
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Nordre Flatmark er det kartlagt skjulområde for laks og ørret langs dagens fylling (figur 21).
Oppstrøms Nordre Flatmark gård er det et kort strykparti. På brekket fra hølen til dette
stryket tilsier variasjon i substrat, vannhastighet og vanndyp at området er gunstig med
tanke på gyting. Nedstrøms Nordre Flatmark gård har elva et brekk før Kjerkjefossen som
har potensiale for gyting.

Figur 21. Flyfoto av tiltaksområdet ved Nordre Flatmark. Grønn: Potensielle gytelokaliteter. Blå: Fint
substrat (sand). Gul: Skjulområder. Kilde: Sweco 2019
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Ved Jetmundhølen nedstrøms Kjerkjefossen er det områder med godt potensiale som
oppvekstområder for ungfisk på grunn av gode skjulområde langs elvas høyre bredd
nedstrøms. Området for øvrig består i stor grad av sand, og ansees ikke som et egnet
gyteområde (figur 22).

Figur 22. Flyfoto av tiltaksområdet nedstrøms Kjerkjefossen. Blå: Fint substrat. Gul: Skjulområder.
Kilde: Sweco 2019.

Raumavassdraget er omfattet av flere vern. Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging
gjennom verneplan IV, er klassifisert som nasjonalt laksevassdrag i tillegg til at det ligger
innenfor vernegrensene til Romsdalen landskapsvernområdet. Vernene er beskrevet mer
utfyllende i kap 2.2.
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Verdivurdering: Delområde NM2 Raumavassdraget
Økologisk funksjonsområde for arter og landskapsøkologisk funksjonsområde.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
▲

Begrunnelse: Raumavassdraget er et vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag og har derfor
nasjonal betydning. Delområdet har svært stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse:

Flatmark - Skiri
Vegen trekkes for det meste av strekningen noe lenger vekk fra elva enn dagens situasjon.
Ved Midtre Flatmark har ny veg nærføring med Raumavassdraget, noe som også
innebærer at midlertidig anleggsbelte går ut i elveløpet. Kartlegging av funksjonsområder
for laksefisk viser potensielle gyteområder ved Nordre Flatmark, nedstrøms midlertidig
anleggsbelte. Rauma har imidlertid stor vannføring og avsetting av mindre mengder
sedimenter midlertidig forventes å ville skylles ut igjen på sikt. Det forventes derfor ikke
permanent påvirkning på vassdraget som følge av dette.

Skiri- Marstein
Mellom Skiri og Marstein føres vegen i tuneller og legges lengre fra Rauma elv enn i dag.
Dette vil være positivt for vannmiljøet da overvannet fra veg vil fordrøyes over en lengre
avstand enn i dag. Det antas allikevel ikke at den positive effekten vil være særlig stor da
forurensingen i overvannet ikke er spesielt stor med tanke på trafikkmengden på vegen.
Totalt sett vurderes påvirkningen å være ubetydelig.
2

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1.

3

▲
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Begrunnelse:

Flatmark- Skiri
Vegen legges i dette alternativet lenger fra elva enn i dagens situasjon mellom Flatmark
og Skiri.

Skiri- Marstein
Samme som for alternativ 1.
Totalt sett vurderes påvirkningen å være ubetydelig.
4

▲
Begrunnelse:

Flatmark – Skiri
Ved Flatmark blir det på grunn av nærføring til elva et midlertidig anleggsområde ut i
elveløpet. Det er sannsynlig at det vil bli behov for omkjøringsveg ute i Rauma forbi
landkaret til ny bru. Det blir ikke permanente inngrep, men omkjøringsveg med fylling ut i
elveløpet regnes som et stort midlertidig inngrep som vil ha konsekvenser for
gyteområder i denne delen av elva. Elvekanten vil midlertidig bli endret som følge av
omkjøringsvegen. Konsekvensene knyttet til dette er usikre da det ikke er gjort nærmere
hydrauliske undersøkelser for midlertidig situasjon. Hvis anlegget skal gjennomføres med
omkjøringsveg ut i elva må det gjøres slike undersøkelser i forbindelse med videre
søknadsprosesser. Forlengelse av brua kan være et skadereduserende tiltak for å unngå at
omkjøringsvegen kommer i konflikt med elva, men dette er ikke utredet i planarbeidet.

Skiri – Marstein
Samme som for alternativ 1.
Det vurderes at de midlertidige inngrepene kan påvirke elva lokalt, men at vesentlige
funksjoner opprettholdes. Totalt sett vurderes dette å gi noe forringelse.

Tiltakets konsekvens
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Alternativ

+++/++
++

1

+/++

0

-

--

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
2

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
3

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
4

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
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6.4 Delområde NM3 Vilttrekk
Det er en tett bestand av hjort i Rauma kommune. Mongesletta og Trømoen er sannsynligvis
viktige overvintringsområder for hjort. Romsdalen er en smal og bratt dal og hjortetrekkene
går naturlig nok langs med dalen på begge sider av Rauma elv. Trekkruta sør for Rauma elv
er regnet som en viktig trekkrute. Det antas at områdene nord for elva ikke er like viktige da
vilt vil foretrekke områder med mindre forstyrrelser. Krysningspunkter på tvers av elva
forekommer der elva og brattheten tillater det, spesielt ved Ytter- og Søre Monge, ved
Mongemoen og ved Skiri (figur 23). Rådyr er fåtallig, men noen holder til ved Skiri. Elg
forekommer kun som streifdyr.

Figur 23. Sammenstilling av kunnskapen om hjortens vandringsruter gjennom planområdet. Kilder:
informasjon fra grunneiere, registeringer i Møre og Romsdal fylkeskommunes database Gis Link og
fallvilt-data fra Hjorteviltregisteret.no

Det kan også nevnes at jerv streifer i området ved Skiri om vinteren. Den holder seg til
områdene nært fjellveggen i overgangen skog og fjell. Gaupe har blitt observert i området
tidligere, det samme har streifende ulv. Både gaupe og jerv er truet (EN) på norsk rødliste,
mens ulv er kritisk truet (CR).
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Verdivurdering: Delområde NM3 Vilttrekk
Landskapsøkologisk funksjonsområde
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse:
Vilttrekk av lokal til regional verdi gir middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
▲

1

Begrunnelse: Hjortetrekkene går for det meste oppe i lia ved fjellfoten. Vegen legges
gjennomgående lenger inn mot fjellveggen i forhold til dagens situasjon. Tunellpåslagene
med portaler vil skape punkter med smale områder å passere. Dyra vil bli tvunget lengre
opp i lia og kan bli nødt til å krysse elva i større grad enn i dag, men trekkrutene vil ikke
bli sperret. Det vil fremdeles finnes gode trekkmuligheter på andre siden av elva. Det
forventes at vesentlige funksjoner blir opprettholdt, men at viltrekkene blir noe forringet.
▲

2

Begrunnelse: Samme som for alternativ 1.
▲

3

Begrunnelse: Påvirkningen antas å være den samme som for de øvrige alternativ fra Skiri
til Marstein. Ved Flatmark vil veglinja legges lenger mot fjellfoten enn de andre
alternativene. Vilttrekken vurderes fortsatt å bli noe forringet, men noe høyere enn for de
foregående alternativene.
▲

4
Begrunnelse: Samme som alternativ 1.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

-▲

1
Noe miljøskade for delområdet (-)

▲

2
Noe miljøskade for delområdet (-)

▲

3
Noe miljøskade for delområdet (-)
▲

4
Noe miljøskade for delområdet (-)
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6.5 Delområde NM4 Rangågrinda
Delområdet består av den østligste delen av engene som omkranser Nordre Flatmark gård.
Den aktuelle delen av enga er avgrensa fra dyrka marka med gjerder.

Figur 24. Delområde NM4 Rangågrinda. Delområde NM5 og NM6 er også ekstensivt drevne enger som
tilhører Nordre Flatmark gård, men disse er uten betydning for tiltaket. Svart stiplet linje viser
planområdet.

Delområdet består av blomsterrik, seminaturlig eng som drives ekstensivt. Seminaturlig eng
er en sårbar (VU) naturtype på norsk rødliste for naturtyper. Området er ikke kartlagt etter
DN håndbok 13, men er tatt med som delområde da det har en artsrikdom og utforming
som tilsier at området har naturverdier. Lokaliteten ligger innenfor grensa til Romsdalen
landskapsvernområde, hvor all kulturmark regnes som verdifull. Det finnes en gammel

Figur 25. Rangågrinda. Foto: John Bjarne Jordal, Miljøfaglig utredning.
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registering (fra år 1960) av den sterkt truede (EN) sommerfuglarten stor bloddråpesvermer i
området. Det ble gjort søk etter arten i 2019, uten at det ble gjort nye funn. Registeringene
indikerer allikevel verdien engene har for blant annet insekter.
Verdivurdering: Delområde NM4 Rangågrinda
Økologisk funksjonsområde for arter og viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområdet er ikke kartlagt som naturtype ihht DN håndbok 13, men er en blomsterrik
seminaturlig eng. Det har tidligere vært registrert stor bloddråpesvermer (EN) på engene. Delområdet
vurderes å ha regional betydning og gis stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse:
Jernbanen blir flyttet inn i lokaliteten. Beslaglegger noe areal i nedre del av lokaliteten.
Tiltaket fører til forringelse av delområdet.

2

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1.

3

▲
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Begrunnelse: Vegen går her i bru over området og det blir ingen permanente beslag av
lokaliteten. Det vil foregå anleggsarbeid på området i forbindelse med etablering av bru.
Det er en forutsetning at det iverksettes avbøtende tiltak for å minske skadene på engene,
men det må allikevel regnes med restaureringstid før området har fått tilbake sin
artsrikdom (>10år). Tiltaket fører til noe forringelse av delområdet.

4

▲
Begrunnelse: Ny vegtrase legges utenfor lokaliteten. Anleggsområdet er samme som for
alternativ 3. Tiltaket fører til noe forringelse av delområdet.

Tiltakets konsekvens
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Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

--

1

---

----

▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
2

▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
3

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
4

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)

6.6 Delområde NM5 Flatmark og NM6 Gamle kors kirkegård
Delområdene består av to engarealer nord for Nordre Flatmark gård og rundt Gamle kors
kirkegård. Delområdene består av blomsterrik, seminaturlig eng som drives ekstensivt.
Områdene er markert med grått i verdikartet, da det ikke blir påvirka av vegtiltaket. For
verdikart, se kap 6.1.
Arealene vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og derfor vurdert å ikke være relevant for
konsekvensutredning.
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6.7 Delområde NM7 Rygg-Flatmark
Delområdet omfatter rasområdene mellom Rygg og Flatmark.

Figur 26. Delområde NM7 Rygg- Flatmark. Svart stiplet linje viser planområdet.

Området består av en type skredmateriale dominert av meget grov blokkmark som er nokså
sjelden i dalbunner i lavlandet i fylket. Det antas å ha vært to ulike ras som har forårsaket
det spesielle geologiske miljøet i området. Rasene antas å ha gått for rundt 5000 år siden.
Forekomsten er meget godt utviklet, og i stor grad intakt og urørt. Deformasjonene som
skredet skapte i underliggende løsmasser er uvanlige og et interessant geologisk fenomen.
Lignende formasjoner finnes i Vistdalen, Eikesdalen og Innerdalen, men de er ikke like godt
utviklet. Dette er derfor et geosted som i stor grad bidrar til regionens og landets geologiske
mangfold og karakter (Jordal 2006). Forvaltningsplanen for Romsdalen landskapsvernområde
fremhever fjellskredene ved Skiri – Flatmark som spesielle i norsk sammenheng.

Figur 27. Oversikt over den geologiske forekomsten Rygg- Flatmark. Dalbunnen består av rasområde
med sjeldent grovt skredmateriale. Foto: Statens vegvesen.

62

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

Verdivurdering: Delområde NM7 Rygg- Flatmark
Geosted
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
▲

Begrunnelse: Forekomsten vurderes å ha nasjonal betydning og settes til øvre sjikt av stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse: Kjerkjeura mellom Flatmark innehar større sammenhengende områder med
blokkmark. Det samme finnes på Skiri. Alternativet går inn i blokkemarka på Flatmark,
mens ved Skiri følger veglinja dagens veglinje. Det blir liten endring av geostedet som
helhet og delområdet blir noe forringet.

2

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1.

3

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1, men større beslag av blokkemark gjennom
Kjerkeura.

4

▲
Begrunnelse: Samme som for alternativ 1.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

1

-▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
2

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
3

▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
4

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
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6.8 Delområde NM8 Kjerkjeura
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Skirimoen – Kyrkjeura» i
Naturbase og består av omkring 200 dekar gammel boreal lauvskog.

Figur 28. Delområde NM8 Kjerkjeura. Svartstiplet linje viser planområde. Røde punkter viser
registeringer av rødlistede arter i tilknytning til delområdet.

Naturtypen er verdisatt til B (viktig) etter metodikk i DN Håndbok 13. Lokaliteten er variert
med fattigere blåbær- bærlyngskog, noe rikere mark i sørvest og sumplignende skog og
flomdammer i sør. Det finnes også åpne blokkemarkdominerte arealer. Området er stort og
komplekst med grove steinblokker og har derfor naturlige nok vært lite utnyttet til skogbruk.
Skogen har verdi for fuglelivet i tillegg til en rik mose– og lavflora. Rustdoggnål og
olivenfiltlav som er nær truede arter (NT) på rødlista er registrert innenfor lokaliteten.
Området er trukket frem som en viktig naturtype i forvaltningsplanen til Romsdalen
landskapsvernområde. I dag går både veg og jernbane gjennom deler av lokaliteten.

Figur 29. Variert skogmiljø med innslag av åpen blokkemark i Kjerkjeura. Foto: Bente Kjøll Øverbø, Statens vegvesen.
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Verdivurdering: Delområde NM8 Kjerkjeura
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Viktig naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse: Beslaglegger arealer i midtre og østre del av naturtypen. Veglinja følger i
stor grad dagens jernbane, men flytting av både jernbane og veg vil medføre store utslag i
ura. Olivenfiltlav (NT) er registrert ved Skiri og vil bli påvirket av tiltaket. Det vil fortsatt
bestå sammenhengende områder med skog nord for Flatmark og sør for Skiri. Delområdet
blir forringet.

Rødlisteartene olivenfiltlav (høyre) og rustdoggnål (venstre) er vist med rødt punkt.
2

▲
Begrunnelse: Samme som alternativ 1, med i vestre del blir arealbeslaget fokusert på
nordsiden av dagens jernbane.
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3

▲
Begrunnelse: Alternativet vil føre til en ytterligere oppsplitting og fragmentering av
lokaliteten. Beslaglegger områder av lokaliteten i øst, som er de delene som ikke er
påvirket av infrastruktur i dag. Olivenfiltlav (NT) blir påvirket av tiltaket. Delområdet blir

forringet, og i større grad enn for alt 1 og 2.

4

▲
Begrunnelse: Beslaglegger areal i østre del av lokaliteten, men mindre enn for alternativ 1
og 2, siden jernbanen ikke flyttes. Olivenfiltlav (NT) blir påvirket av tiltaket. Delområdet
blir noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

--

1

---

▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
2

▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
3

▲

Alvorlig miljøskade for delområdet (---)
4

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)

66

----

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

6.9 Delområde NM9 Bjønnahølen
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Ved Bjønnahølen» i Naturbase.
Området er markert med grått i verdikartet, da det ikke blir påvirka av vegtiltaket. For
verdikart, se kap 6.1.
Arealet vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og er derfor vurdert å ikke være relevant for
konsekvensutredning.

6.10 Delområde NM10 Skirihølen
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Skirihølen» i Naturbase og
består av totalt 31 dekar flommark.

Figur 30. Delområde NM10 Skirihølen. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområdet grenser mot
delområde NM11 i vest.

Området er verdisatt til B (viktig) i DN håndbok 13. Flomdammen oversvømmes periodevis
når vannstand er høy i Rauma elv, men er i perioder også tørrlagt. Vegetasjonen består av
sumpvegetasjon og pusleplanter. Flere våtmarksfugler registret i 2019, også hekkende fugl,
og området antas å ha lokal verdi for fuglelivet. Flomdammer finnes flere steder i nedre
deler av Rauma, men regnes som en sjelden naturtype ellers i fylket.
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Verdivurdering: Delområde NM10 Skirihølen
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Viktig naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten ligger nært anleggsområdet, men utenfor anleggsbeltet og vil
ikke påvirkes i permanent situasjon. Påvirkningen blir ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Alle

+/++

0

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
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6.11Delområde NM11 Skiri vest
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Skiri vest» i Naturbase og
består av et større område med gammel furuskog.

Figur 31. Delområde NM11 Skiri vest. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområdet ligger nært
delområde NM10 og NM13.

Lokaliteten består av furuskog med høyt innslag av store, grove steinblokker som følge av
skred. Verdiene i lokaliteten er knyttet til de gamle trærne som finnes i lokaliteten i tillegg til
steinblokkene. Det er funnet flere arter som indikerer gammel skog. Kort trollskjegg og
sprikeskjegg, begge nært truet (NT) på norsk rødliste, er registret i området i tillegg til flere
kravfulle lav, sopp og moser knyttet til gammelskog og bergvegger. Lokaliteten er verdisatt
til B (viktig) i DN håndbok 13.
Verdivurdering: Delområde NM11 Skiri vest
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Viktig naturtype med verdi B og registeringer av rødlistede arter gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten ligger inntil anleggsbeltet, men vil ikke påvirkes i permanent
situasjon. Påvirkningen blir ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Alle

+/++

0

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
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6.12 Delområde NM12 Skiri øst
Delområdet består av den viktige naturtypen med benevnelse «Skiri øst» i naturbase.
Området er markert med grått i verdikartet, da det ikke blir påvirka av vegtiltaket. For
verdikart, se kap. 6.1.
Arealet vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og er derfor vurdert å ikke være relevant for
konsekvensutredning.

6.13Delområde NM13 Kvernagrova
Delområdet omfatter den viktig naturtypen med benevnelse «Kvennagrova vest for Skiri» i
Naturbase og består av 11 dekar rik sumpskog med løvtrær.

Figur 32. Delområde NM13 Kvernagrova. Svart stiplet linje viser planområdet.

Lokaliteten var opprinnelig et gammelt elveløp til Rauma, som ble avsnevret da jernbanen
kom rundt 1920. Nå renner bekken Kvernagrova ned fra fjellet og ut i Rauma i det gamle
elveløpet. Høy grunnvannstand (og kanskje noe vann fra Rauma elv) gjør at det dannes rik
sumpskog bestående av gråor- heggeskog med innslag av alm og svartvier. Østre del er en
dam med mer stillestående vann, hvor det også ble observert fisk. Sumpskog er en regionalt
sjelden skogtype. Lokaliteten er verdisatt til B (viktig) i DN Håndbok 13. Området er viktig for
fugleliv, spesielt spettearter. Rødtuppsopp (Ramaria botrtis) (NT) er registrert lenger
oppstrøms i bekken Kvenngrova.

Figur 33. Dam (til venstre) og omkringliggende sumpskog (til høyre). Foto: Miljøfaglig utredning 2019
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Verdivurdering: Delområde NM13 Kvernagrova
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Viktig naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Det sørlige tunellpåhugget av Ryggtunellen kommer ut midt i lokaliteten.
Det skal gjøres rassikringstiltak rundt tunellportalen som øker omfanget av inngrep. Kun
en mindre del av lokaliteten i øst vil bestå. Tjernet mister imidlertid forbindelsen med
bekken som leder ned til Rauma elv og mister da ytterligere sin funksjon som et sideløp
til elva. Delområdet blir sterkt forringet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

--

---

----

▲

Alvorlig miljøskade for delområdet (---)

6.14Delområde NM14 Rygg
Delområdet består av den viktige naturtypen med benevnelse «Skiri- Monge» i Naturbase.
Området er markert med grått i verdikartet, da det ikke blir påvirka av vegtiltaket. For
verdikart, se kap 6.1. Arealet vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og er derfor vurdert å ikke
være relevant for konsekvensutredning.
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6.15Delområde NM15 Mongehjellen (Hjell-Lykkja)
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Mongehjellen» i Naturbase og
består av et lite areal med naturbeitemark som tidligere har vært slåttemark.

Figur 34. Delområde NM15 Mongehjellen (Hjell-Lykkja). Svart stiplet linje viser planområdet.
Delområdet omkranses av delområde NM16.

Lokaliteten er verdisatt til C (lokalt viktig) i DN Håndbok 13. Lutvokssopp, som er nær truet
(NT), er registrert i lokaliteten. Det er også registrert beitemarksopp og andre arter knyttet til
semi-naturlig eng. Lokaliteten bærer preg av å være i gjengroing. Tidligere har det foregått
beite på lokaliteten, men det var et problem at dyrene brøt gjennom gjerdet og gikk ned på
europavegen. I 2019 bar området preg av opphør av skjøtsel. Lokaliteten ligger inntil
europavegen hvor det ble fjernet masser i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak.
Verdivurdering: Delområde NM15 Mongehjellen (Hjell-Lykkja)
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi C gir middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten ligger utenfor anleggsbeltet og vil ikke påvirket permanent. Det
kan bli lettere å ha dyr på beite her når vegen flyttes lengre fra lokaliteten enn dagens
veg. Dette ville vært positivt for artsmangfoldet i lokaliteten. Dette er imidlertid avhengig
av at det finnes bønder som ønsker å ta området i bruk til beite. Den eventuelle positive
effekten av gjenopptatt beite kan derfor ikke telle inn i konsekvensvurderingen og
påvirkningen settes til ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Alle

+/++

0

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
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6.16Delområde NM16 Mongehjellen
Delområdet består av det store sammenhengende skogsområdet på Mongehjellen. Området
har kvaliteter både som økologisk funksjonsområde for flere arter og som geosted med
interessant geologi.

Figur 35. Delområde NM16 Mongehjellen. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområdet grenser mot
delområde NM15, NM17 og NM18.

Mongehjellen er et åpent, flatt og skogdekt område. Hjellen er tilholdssted for hjortevilt.
Området er også viktig for fugl og en rekke andre vanlige arter. Skogstypene i området
egner seg for hakkespetter og andre skogtilknyttede fuglearter med godt innslag av død ved
og ellers gammel skog av furu, bjørk og osp. Ask og alm, begge sårbare (VU) finnes også i
tresjiktet.

Figur 36. Skogsområdet på Mongehjellen. Foto: Marte Dalen Johansen, Statens vegvesen
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Mongehjellen er en breelvavsetning hvor det er avsatt sedimenter etter siste istid. Området
er derfor også å regne som et geosted med interessant geologisk historie. Breelvavsetningen
er av en størrelse som ikke er vanlig i distriktet.

Figur 37. Breelvavsetning på Mongehjellen. Kilde: Kommunekart 3D fra Norkart
Verdivurdering: Delområde NM16 Monghjellen
Økologisk funksjonsområde og geosted
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Skogsområde som er levested for en rekke arter og lokal til regional verdi som geosted
gir middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Vegen krysser tvers gjennom lokaliteten og vil fragmentere skogsområdet
og beslaglegge relativt store arealer. Den nye vegen vil skape en ny situasjon i området
med ny barriere, økt forstyrrelser i form av lys og trafikkstøy og vegrelatert forurensing.
Vegen graver seg inn i moreneryggen som representerer geostedet. Dagens veg går riktig
nok allerede gjennom geostedet, men ny veg vil medføre en graving og forandring i
avsetningene og ytterligere forringe forekomsten. Både levesteder for arter og geostedet
vil bli påvirket av ny veg og delområdet blir forringet av tiltaket.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

--

--▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
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6.17Delområde NM17 Mongeelva
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Mongehjellen» i Naturbase og
består av omkring 10 dekar flommarksskog.

Figur 38. Delområde NM17. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområdet omkranses av delområde
NM16 og grenser til NM18

Lokaliteten består av flommarksskog som domineres av gråor. I tillegg en flomdam med noe
våtmarksarter som sennegras, veikveronika, hengeaks og enghumleblom. Flommarksskog er
en truet naturtype (VU) etter norsk rødliste for naturtyper. Romsdalen er en av
kjerneområdene for flommarkskog i Møre og Romsdal, hvor denne lokaliteten utgjør en del
av nettverket. Lokaliteten er verdisatt til B (viktig) i DN håndbok 13.

Figur 39. Skogen på Mongehjellen er flompåvirket av Mongeelva. Foto: Miljøfaglig utredning 2019

75

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

Verdivurdering: Delområde NM17 Mongeelva
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten ligger innenfor anleggsbeltet med et lite areal. Det vil ikke bli
arealbeslag i lokaliteten, men det kan bli behov for midlertidig fjerning av skog i og rundt
lokaliteten som kan ha noe negativ kanteffekt. Mongeelva som går gjennom lokaliteten og
driver flomprosessen blir ikke påvirket her av tiltaket. Delområdet blir noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

--

---

----

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)

6.18 Delområde NM18 Mongehamrane
Delområdet består av den viktige naturtypen med benevnelse «Mongehamrane» i Naturbase.
Området er markert med grått i verdikartet, da det ikke blir påvirka av vegtiltaket. For
verdikart, se kap. 6.1. Areala vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og er derfor vurdert ikke
relevant for konsekvensutredning.
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6.19Delområde NM19 Remmem
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Remmem nord» i Naturbase
og består av et mindre område med rik edellauvskog. Lokaliteten ble kartlagt første gang i
forbindelse med denne planen.

Figur 40. Delområde NM19 Remmem. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområde NM16 vises i øst.

Lokaliteten består av lågurtskog med innslag av varmekjære treslag. Noe ask og alm som er
sårbar (VU) på norsk rødliste står nært dagens veg. Det ble funnet skogfaks og noe myske,
men lokaliteten har potensiale for å være levested for flere kravfulle marklevende sopp. Det
er lite død ved eller gamle trær. Hagelupin vokser i vegkanten inntil lokaliteten. Lokaliteten
er verdisatt til C (lokalt viktig) i DN Håndbok 13.

Figur 41. Rik edellauvskog ved Remmem. Foto: Miljøfaglig utredning 2019
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Verdivurdering: Delområde NM19 Remmem
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi C gir middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Tunellpåhugget Mongehammartunellen beslaglegger store deler av
lokaliteten. Kun en mindre del i vest vil bestå, og delområdet vil bli sterkt forringet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

--

--▲

Betydelig miljøskade for delområdet (--)
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6.20Delområde NM20 Monge
Lokaliteten består av den viktige naturtypen med benevnelse «Ytre Monge nord» i Naturbase
og består av omkring 15 dekar med gammel sump- og kildeskog.

Figur 42. Delomårde NM20 Monge. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområde NM21 vises i vest.
Delomårdet er omkranset av delområde NM24.

Lokaliteten består av en blanding av sumpskog og fastmarkskog med innslag av store
steinblokker. Verdisatt til B (viktig) i DN Håndbok 13. Lokaliteten innehar noe eldre skog og
er en del av et større nettverk av svartorsumpskoger på Nordvestlandet. Vegetasjonen er stor
sett fattig, med innslag av rikere områder. Potensiale for funn av krevende arter.

Figur 43. Sumskog på Monge. Foto: Marte Dalen Johansen, Statens vegvesen
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Verdivurdering: Delområde NM20 Monge
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: 1/3 av arealet blir beslaglagt av rassikringsvoll. Denne delen av området
består av sumpskog og er i så måte en viktig del av lokaliteten. I tillegg vil det bli
midlertidige inngrep som følge av anleggsarbeid. Det er vanskelig å restaurere slike
områder, og man må i det minste vente en lengre restaureringstid. Det er også en risiko
for drenering av restarealer. Delområdet regnes å bli forringet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

--

--▲

Alvorlig miljøskade for delområdet (---)
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6.21 Delområde NM21 Ytter Monge
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Ytste Monge» i Naturbase og
består av 5 dekar rik sumo- og kildeskog.

Figur 44. Delomårde NM21 Ytter Monge. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområde NM22 vises i
vest og NM20 i vest. Delområdet er omkranset av delområde NM24.

Lokaliteten er verdisatt til C (lokalt viktig) i DN Håndbok 13. Romsdalen er det viktigste
området for svartorsumpskoger på Nordvestlandet. Denne lokaliteten inngår i et nettverk av
denne naturtypen selv om denne lokaliteten ikke er den viktigste. Noe eldre trær, men lite
død ved. Typiske arter for naturtypen, slik som bekkeblom og mannasøtgras finnes i
lokaliteten.
Verdivurdering: Delområde NM21 Ytter Monge
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi C gir middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten grenser mot anleggsområdet. Lokaliteten vil ikke påvirkes i
permanent situasjon, men det forventes noe negative kanteffekter når skog må
midlertidig fjernes i anleggstiden. Lokaliteten dreneres ikke. Påvirkningen forventes å bli

ubetydelig.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Alle

+/++

0

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
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6.22 Delområde NM22 Kors kirkegård
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Ytre Monge» i Naturbase og
omfatter slåttemarka som omkranser Kors kirkegård.

Figur 45. Delomårde NM22 Kors kirkegård. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområde NM21 er
vist i øst og grenser til NM24.

Lokaliteten er verdisatt til A (svært viktig) i DN håndbok 13. Slåttemark er utvalgt naturtype
jmf naturmangfoldloven § 52. Stor bloddråpesvermer (Zygaena lonicerae), som er sterkt
truet (EN) på norsk rødliste for arter, er registrert både på lokaliteten og i en hage på
naboeiendommen. Siste observasjon er fra 2006 og det ble ikke gjort funn ved kartlegging i
2019. Slåttemarka på Ytre Monge er en av mange i Romsdalen og er derfor del av et
helhetlig kulturlandskap.
Verdivurdering: Delområde NM22 Kors kirkegård
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
▲

Begrunnelse: Naturtype med verdi A som også er utvalgt naturtype gir svært stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Ny veglinje bli liggende rett i underkant av 100 meter fra lokaliteten. Et belte
med skog vil bestå i området mellom veglinja og slåttemarka og det forventes ikke
avrenning fra vegen og ned på marka som vil påvirke slåttemarka negativt. Det forventes
derfor at påvirkningen på lokaliteten blir ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Alle

+/++

0

▲

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)
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6.23Delområde NM23 Medalen
Delområdet omfatter den viktige naturtypen med benevnelse «Marstein: Medalen» i
Naturbase og består av 15 dekar gammel boreal lauvskog.

Figur 46. Delomårde NM23 Medalen. Svart stiplet linje viser planområdet. Delområde grenser til NM24.

Lokaliteten er verdisatt til B (viktig) i DN Håndbok 13. Det er store steinblokker med
interessant lavflora innenfor lokaliteten. Kort trollskjegg, sprikeskjegg, olivenlav og
skoddelav som alle er nært truet (NT) på norsk rødliste ble registrert under kartleggingen i
2019. Det er også potensiale for flere krevende arter innenfor lokaliteten.
Verdivurdering: Delområde NM23 Medalen
Viktig naturtype
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Naturtype med verdi B gir stor verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Alle

▲
Begrunnelse: Lokaliteten vil ikke påvirkes i permanent situasjon, men det forventes noe
negative kanteffekter når skog må midlertidig fjernes i anleggstiden. Delområdet blir noe

forringet.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Alle

-▲

Noe miljøskade for delområdet (-)
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6.24Delområde NM24 Trømoen
Delområdet består av det store sammenhengende skogsområdet på Trømoen bak Marstein.
Området har kvaliteter som økologisk funksjonsområde for flere arter.

Figur 47. Delomårde NM24 Trømoen. Svart stiplet linje viser planområdet.

Området består i hovedsak av furuskog, men med mye innslag av lauvtrær. I midtre deler
preges skogen av tidligere hogst, mens det mot lifoten er blokker og våtere områder som er
mer urørt. Sammenhengende skogområder er leveområde for en rekke vanlige arter.
Hjortevilt oppholder seg i området.

Figur 48. Sammenhengende skogområde på Trømoen. Foto: Miljøfaglig utredning 2019
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Verdivurdering: Delområde NM24 Trømoen
Økologisk funksjonsområde
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Funksjonsområde for arter, inkludert hjortevilt gir noe verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
1

▲
Begrunnelse: Veglinja går rett gjennom skogsområder og fragmenterer og beslaglegger et
større areal. Den nye vegen vil skape en ny situasjon i området med ny barriere, økt
forstyrrelser i form av lys og trafikkstøy og vegrelatert forurensing. Delområdet blir

forringet.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

1

--

---

----

▲

Noe miljøskade for delområdet (-)

6.25 Delområde NM24 Marstein stasjon
Delområdet består av den viktige naturtypen med benevnelse «Marstein stasjon» i Naturbase
og består av engpregede erstatningsbiotoper. Området er markert med grått i verdikartet, da
det ikke blir påvirka av vegtiltaket. Arealet vil ikke blir påvirka av vegtiltaket, og er derfor
vurdert å ikke være relevant for konsekvensutredning.
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7 Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele
utbyggingsalternativer. Utbyggingsalternativene som inngår i konsekvensutredningen, er
beskrevet i kapittel 3.

7.1 Sammenstilling av konsekvenser
Tabell 13 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen
(kap. 6). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert
utbyggingsalternativ. Noen av delområdene blir ikke påvirket og er derfor vist i grått.
Alternativene er ulike på strekningen mellom Flatmark og Skiri (delområde NM1-NM8). I
dette område ligger også alternativene innenfor Romsdalen landskapsvernområde. Alternativ
3 ansees å ha størst negativ påvirkning i dette området, da det vil medføre store inngrep i
Kjerkjeura. Kjerkjeura er viktig både som naturtype og geosted. Alternativet vil fragmentere
området ytterligere og beslaglegge arealer med viktig vegetasjon og steinblokker. Alternativ
1 og 2 vil også medføre inngrep i Kjerkjeura, men skadene er mindre da disse alternativene i
større grad følger trase for dagens jernbane. Alternativ 4 ansees som det alternativet som
medfører minst ødeleggelser i Kjerkjeura, siden arealbeslaget blir noe mindre da jernbanen
ikke legges om. Engene rundt Flatmark er verdifulle semi-naturlige enger. Ingen av
alternativene vil gjøre store skader på engene, men alternativ 1 og 2 innebærer flytting av
jernbanen inn i nedre deler av engene, noe som vil beslaglegge og forringe noe areal.
Med unntak av alternativ 3 som utpeker seg som det alternativet med mest negative
konsekvenser, er det små nyanser som skiller alternativ 1,2 og 4 i området Flatmark – Skiri.
Totalt sett vurderes alternativ 4 som noe bedre enn alternativ 1 og 2, da alternativet ikke
medfører jernbaneflytting og arealbeslag som følger med det. Alternativ 4 medfører
midlertidige inngrep i Rauma elv, men i den samlede vurderingen er permanente tiltak
tyngre vektet enn midlertidige.
Fra Skiri til Marstein (NM9- NM25) er alle alternativene like og har lik konsekvens. Ved
Kvernagrova og tunellportalen til Ryggtunellen går vegen gjennom en viktig naturtype som
blir oppsplittet og området mister i stor grad verdien sin. Ved Monge krysser alternativene
over Mongehjellen. Mongehjellen er et økologisk funksjonsområde og geosted hvor det
beslaglegges en del areal i tillegg til at området fragmenteres. Beiteområdet for vilt forringes
og det vil også bli tap av en del skog som kan få konsekvenser for fugl og dyreliv.
Ved østre tunellportal til Mongehammartunellen beslaglegger vegen størstedelen av en
lokalitet med rik edellauvskog ved Remmem. Lokaliteten blir ødelagt som følge av tiltaket.
Ved vestre tunellportal ved Marstein blir en lokalitet med sumpskog beslaglagt av skredvoll i
forbindelse med tunellportalen. Trømoen er et større sammenhengende skogsområde som
fungerer som økologisk funksjonsområde for blant annet fugl og hjortevilt. Veglinja splitter
opp og beslaglegger arealer her, noe som vil forringe funksjonene til området.
Totalt sett medfører den nye vegen negative konsekvenser da den går gjennom verdifulle
naturområder. Enkelte av områdene vegen går gjennom er i dag lite preget av inngrep og
vegen vil medføre en fragmentering av området.
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Tabell 13. Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene
NATURMANGFOLD
Delområde

Alt. 0

NM1 Romsdalen lvo

0

----

----

----

----

NM2 Raumavassdraget

0

0

0

0

-

NM3 Vilttrekk

0

-

-

-

-

NM4 Rangågrinda

0

--

--

-

-

NM5 Flatmark

0

NM6 Kors gamle kirkegård

0

NM7 Rygg- Flatmark

0

-

-

--

-

NM8 Kjerkjeura

0

--

--

---

-

NM9 Bjønnahølen

0

NM10 Skirihølen

0

0

0

0

0

NM11 Skiri vest

0

0

0

0

0

NM12 Skiri øst

0

NM13 Kvernagrova

0

---

---

---

---

NM14 Rygg

0

NM15 Mongehjellen (Hjell-Lykkja)

0

0

0

0

0

NM16 Mongehjellen

0

--

--

--

--

NM17 Mongeelva

0

-

-

-

-

NM18 Mongehamran

0

NM19 Remmen

0

--

--

--

--

NM20 Monge

0

---

---

---

---

NM21 Ytter Monge

0

0

0

0

0

NM22 Kors kirkegård

0

0

0

0

0

NM23 Medalen

0

-

-

-

-

NM24 Trømoen

0

-

-

-

-

NM25 Marstein stasjon

0

Avveining

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Området i Kjerkjeura (NM1, NM7 og NM8) er tillagt
spesiell vekt i avveiingen mellom alternativene.

SUM konsekvenser

0

Stor

Stor

Stor

Stor

negativ

negativ

negativ

negativ

konsekvens

konsekvens

konsekvens

konsekvens

3

3

5

2

Rangering

1

Forklaring til rangering

Samlet sett medfører alle utbyggingsalternativ stor negativ
konsekvens for naturmangfoldet i området, men alternativ 3
medfører størst negative konsekvenser.
Alternativ 1 og 2 har svært lik konsekvens, forskjellene er så
små at det ikke er hensiktmessing å skille de. Av
utbyggingsalternativene ansees alternativ 4 å ha minst
negative konsekvenser på grunn mindre inngrep i Kjerkjeura
og på Nordre Flatmark da jernbanen ikke må å flyttes. På
strekingen Skiri- Marstein er alle alternativene like og
medfører på enkelte steder store miljøskader.

87

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge - Marstein – Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold

7.2 Konsekvenser i anleggsperioden
Det vil foregå mye anleggsarbeid nært elva i anleggsperioden, spesielt på strekingen
Flatmark til Skiri. Aktivitet i anleggsfasen kan medføre forurensning som skader vassdrag
ved uhellsutslipp fra maskiner og drivstofftanker, utslipp av drivevann fra tunnel, avrenning
fra rigg/anleggsområder. Rauma har høy sårbarhet for avrenning og det må settes inn tiltak i
anleggsperioden for å hindre skader på vannmiljøet. Det ligger som en forutsetning at dette
håndteres i videre detaljering av prosjektet i byggefasen.
Tiltaket vil i større eller mindre grad gi arealbeslag i naturtypelokaliteter. I anleggsfasen er
det viktig å sikre arealer mot unødvendig inngrep. Dette kan for eksempel gjøres med
fysiske merkinger i terrenget for å vise anleggsgrensen. Anleggsarbeidet vil foregå i et
verdifullt naturområde og det vil være viktig å unngå unødvendig kjøring i terrenget
generelt, ikke bare i områder som er avmerket som spesielt viktige. I den videre
deltajeringen av prosjektet må det lages en rigg – og marksikringsplan som er restriktiv med
tanke på hvilke områder som er tilgjengelige for anleggsmaskiner.
I anleggsfasen vil byggeaktiviteten medføre forstyrrelser. Spesielt sprengningsaktivitet og
transport og bearbeiding av tunge masser som medfører kraftig støy som vil føre til at fugl
og vilt skremmes unna.
Det er påvist fremmede arter i området. Anleggsaktivitet og massehåndtering kan spre
uønskede fremmede arter. Arter som kan spres og medfører en risiko for naturmangfoldet
må kartlegges før anleggsstart og det lages Ytre miljøplan som tar hensyn til fremmede
arter.

7.3 Vurdering av masselager
Det er ikke planlagt permanente masselager i prosjektet. Det vil gå med store mengder
masser i å bygge rassikringsvoller og det regnes derfor ikke å bli masseoverskudd. Deler av
planområdet ligger innenfor Romsdalen landskapsvernområde. Det er i verneforskrift for gitt
forbud mot uttak, mellomlagring og deponering av masser innenfor verneområdet (§3, pkt
1.1). For sone B er det åpnet for at forvaltningsmyndighet kan gi tillatelse til dette etter
søknad (§3, pkt 1.3, o). Med bakgrunn i dette er det i planen lagt opp til at mellomlagring av
masser i all hovedsak skal skje utenfor vernegrensene, på Monge og Marstein. Driving av
Ryggtunellen med tilhørende krav til rigg er også planlagt fra Monge. Det vil allikevel være
behov for å mellomlagre mindre mengder masser på Skiri og Flatmark av hensyn til
anleggsgjennomføringen. Midlertidig lagring innenfor verneområde må inngå som del av
dispensasjonssøknad som skal behandles av forvaltningsmyndighet.
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7.4 Vurderinger av særlovverk og retningslinjer
7.4.1

Vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8- 12

§§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var -prinsippet)
Naturmangfoldlovens § 8 lyder:
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. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Naturmangfoldlovens § 9 lyder:
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.

Kunnskapsgrunnlaget i den aktuelle planen vurderes som godt (§8). Det består av
registeringer fra Naturbase, Artsdatabanken og Vann-Nett, informasjon fra ulike
kartlegginger, utredninger og undersøkelser. Det er gjort egne kartlegginger av naturtyper
utført av Miljøfaglig utredning, undersøkelser av funksjonsområder for fisk utført av Sweco
og kartlegging av hubro utført av Kistefoss skogtjenester. Kunnskapen om det planlagte
tiltaket er også god siden dette er en detaljreguleringsplan. Siden kunnskapsgrunnlaget er
godt, får føre-var-prinsippet (§9) liten vekt i vurderingen av planen.

§10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Naturmangfoldlovens § 10 lyder:
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

En omlegging og utviding av E136 mellom Flatmark og Marstein er planlagt i et område som
fra før er påvirket av eksisterende veg, jernbane og bebyggelse. Den samle belastningen for
økosystemet vil øke som følge av ny veg og flere viktige naturtyper og habitater vil gå tapt
(§10).
Planen som fremmes er spesiell da det foreslås veg gjennom et landskapsvernområde vernet
etter naturmangfoldloven. Områdene innenfor verneområdet som bli negativt påvirket
omfatter i hovedsak skogsområder som er preget av det geologiske området de ligger i.
Skogen inneholder store steinblokken som følge av skred og flomdammer til Rauma elv som
ligger nært. Skogene er tydelig påvirket av eksisterende E136 og Raumabanen som skaper
en barriere langs med Romsdalen og som også har isolert flomdammer som tidligere var
sideløp til elva. Den nye vegen forsterker denne påvirkningen og vil øke den samlede
belastningen på verneområdet. Av tidligere tiltak innenfor verneområdet er det kjent at det
ble gjort trafikksikkerhetstiltak mellom Skiri og Monge i 2016 som medførte fjerning av noe
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skog og utsprenging av stein i vegen sidearealer. Skogsrydding og vedlikehold foregår også
jevnlig langs kraftlinje og jernbane som går gjennom verneområdet. Det er ikke kjent andre
planlagte eller vedtatte tiltak innenfor verneområdet.

§§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 (miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder)
Naturmangfoldlovens § 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.

Naturmangfoldlovens § 12 lyder:
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.

Gjennom videre planlegging skal det iverksettes tiltak for å begrense skade på
naturmangfold. En restriktiv ytre miljø- plan og rigg og marksirkingsplan skal utarbeides.
Kostnaden ved disse tiltakene bæres av tiltakshaver (§§ 11 - 12).

7.4.2

Forholdet til vannressursloven, vannforskriften og verneplan for vassdrag

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann
(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med
rammedirektivet for vann er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann,
grunnvann og kystnære områder. Forskriften fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand … […]

I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep heter det:
Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at
miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes
c)

nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå
i en grunnvannsforekomst, eller

d)

ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst
fra svært god tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
b)

alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og
c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

Alle alternativer krysser sidebekker til Raumavassdraget. Ny veg vil medføre forurensing i
form av avrenning fra veg. Dette er imidlertid også situasjonen i dag. Totalt sett vil
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belastningen på Rauma elv avta siden ny veg legges i større avstand fra elva. Det forutsettes
at vaskevann fra tunnelene renses før utslipp til resipient. I anleggsfasen vil drivevann for
tunnel være den største risikoen for forurensning av vassdrag. Drivevannet har høyt
partikkelinnhold, høy pH og høyt nitrogeninnhold. Detaljer rundt anleggsgjennomføring og
søknader knyttet til dette tas i senere faser. Vi vurderer at tiltaket ikke skal være til hinder
for å nå målsetningene i vanndirektivet.
Vassdragstiltak i nasjonale laksevassdrag reguleres av vannressursloven § 35 a og presiseres
i Stortingsproposisjon nr. 79 (2001 – 2002) «Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder». Der går det frem at utfyllinger i nasjonale laksevassdrag kun kan
gjennomføres dersom dette ikke medfører en endring av elveløpet. Tiltaket fører ikke til
permanent endring av elveløpet og det vurderes derfor at elvas status som nasjonalt
laksevassdrag ikke påvirkes. Det vil bli midlertidige inngrep i elva i forbindelse med
anleggsgjennomføring og det forutsettes at disse midlertidige tiltakene gjennomføres
skånsomt og uten at elveløpet i Rauma nedstrøms anlegget endres.
Raumavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan IV fra 1993.
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gir generell veiledning for planleggingen i
tilknytning til vernede vassdrag. Retningslinjene er stenge og forutsetter at vassdraget
påvirkes i så liten grad som mulig. Planen ansees å ikke ha negative påvirkninger av verdiene
som ligger til grunn for vernet, selv om alternativ 4 innebærer noe midlertidige inngrep.
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir forbud om mot å sette i verk tiltak som kan medføre
fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer.
Alternativ 4 medfører midlertidig inngrep som kan medføre slik skade. Det må derfor
innhentes tillatelse etter forskrift før anleggsstart. For de andre alternativene må det
eventuelt avklares som det kreves søknad.

7.4.3

Forholdet til forskrift om Romsdalen landskapsvernområde

Alle alternativ medfører inngrep i Romsdalen landskapsvernområde som er av et slikt
omfang at det kan være i strid med verneformålet i verneforskriften. Reguleringsplanen må
derfor behandles av Reinheimen nasjonalparkstyre som er vernemyndighet. Tillatelse fra
vernemyndighet må foreligge før reguleringsplan kan vedtas etter plan og bygningsloven.
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7.5 Usikkerhet
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en konsekvensutredning. Det kan være
kunnskapsmangel om verdiene, måten tiltaket påvirker delområdene eller usikkerheter ved
utforming eller lokalisering av tiltaket. Selv om kunnskapsgrunnlaget i prosjektet regnes som
godt vil det være usikkerheter som er viktige å være klar over i analysen. Det vil kunne være
arter som ikke blir fanget opp i kartlegginger. Kartlegging av naturtyper ble gjort i løpet av
tre dager 16. mai, 22 mai og 9. august 2019. Dette er noe tidlig for å fange opp blant annet
en del sopparter, det kan være arter som ikke har blitt oppdaget under feltarbeidet. Et
område som er tatt inn i konsekvensutredningen selv om det ikke ble registrert under
naturtypekartleggingen er engene rundt Nordre Flatmark gård. Områdene ble omtalt som
viktige i forbindelse med kartlegging av stor bloddråpesvermer (Jordal 2019) og utformingen
og artsrikdommen i området tilsier at disse områdene skal konsekvensutredes selv om de
ikke er kartlagt som en viktig naturtype etter DN håndbok 13.
Det vil også alltid være knyttet usikkerhet til hvor stor permanent skade anleggsperioden vil
påføre naturmangfoldet i nærliggende arealer. Vurdering av indirekte påvirkninger som
forurensning et stykke unna tiltaket, støy og forstyrrelser er oftest skjønnspregete. Rett
massehåndtering er også en viktig forutsetning for god reetablering og restaurering av
arealer som blir midlertidig påvirket av anlegget, og som det er usikkerhet rundt på dette
tidspunktet.
Et annet forhold det er knyttet usikkerhet til er de langsiktige konsekvensene for
kulturlandskapet rundt Nordre Flatmark gård ved innløsing av gården og opphør av
gårdsdriften. Nordre Flatmark gård har områder som drives ekstensivt på en måte som
fremmer artsmangfold. Når et gårdsbruk i drift opphører, vil enten marka bli liggende brakk
eller bli tatt i bruk av andre nabobruk. Dette kan ha negativ påvirkning på naturmangfoldet i
form av gjengroing eller mer intensiv bruk. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hva
den faktiske konsekvensen i dette tilfellet blir. Kanskje er de som tar over driften vel så
interessert i ekstensiv drift. Det er også en generell trend i dagens samfunn av gårdsbruk,
spesielt de små, legges ned. Det er derfor ikke mulig å forutse hvor lenge det vil foregå
gårdsdrift på bruket uavhengig av dette vegprosjektet. Slike usikkerhetsfaktorer gjør at det
kun er de direkte konsekvensene av vegprosjektet, fysiske beslag av arealer og permanente
skader som følge av midlertidig anleggsarbeid, som kan konsekvensvurderes under dette
fagtemaet.
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8 Skadereduserende tiltak
I videre detaljering av tiltaket skal det utarbeides en ytre miljø- plan (YM – plan) som
beskriver miljømål, krav, miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet. Det skal også
utarbeides en rigg- og marksikringsplan som beskriver massehåndtering samt sikring og
retningslinjer for anleggsområdet. Aktuelle skadereduserende tiltak som forutsettes
videreført i ytre miljø planen er listet opp i listen under. En mer omfattende beskrivelse av
tiltakene er gitt i planbeskrivelsens kapittel 8.3 «Ytre miljøplan (YM-plan) for byggefasen» og
krav er satt i reguleringsbestemmelsene.
Problemstilling

Tiltak

Bevaring av

Før anleggsstart gjøres det en detaljkartlegging i samarbeid med

vegetasjon

entreprenør for å finne enkelte trær (inkludert døde trær) og
steinblokker som kan bevares innenfor anleggsbeltet. Disse trærne og
blokkene merkes og bevares gjennom hele anleggstiden. Døde trær som
skal bevares flyttes til egnet sted innenfor naturtypen.
Kantsoner langs elver og bekker er spesielt viktige for naturmangfoldet
og skal opprettholdes så langt som mulig. Der kantsoner må fjernes
midlertidig skal de revegeteres med stedlige masser. På nye fyllinger i
kantsonen til Rauma skal det legges til rette for revegetering av den nye
kantsonen.

Plastring og

Fyllingsfot langs Rauma elv skal konstrueres som en uryddig kant. Det

erosjonssikring

skal legges ut stein i varierende størrelse for å øke skjultilgangen for

langs Rauma

fisk i elva. Egnet stein formet av naturen, skal tas vare på og brukes ved
restaurering og steinutlegg. Sprengstein skal ikke benyttes.

Tilbakeføring

Bekker som blir berørt av tiltaket skal tilbakeføres med samme

av bekker

utforming og dimensjon som dagens situasjon. Masser fra dagens
bekkebunn skal tas vare på og legges tilbake ved reetablering av bekk.
Eventuell erosjonssikring skal være naturlik med ru steinsetting og ikke
glatt plastring.

Hjortevilt

Ved enkelte plasser må hjortvilt passere på smale og trange punkter. I
utgangspunktet er det gunstig om viltet får trekke «der de vil», men på
spesielt utsatte punkter kan det være fornuftig å bruke gjerder som
ledelinjer. Passasjen som blir tilgjengelig for vilt vil være smalere enn
det man ideelt kunne ønske. Det bør derfor gjøres tiltak som forsøker å
gjøre passasjen mer attraktiv for viltet. Viltgjerdene plasseres på kanten
av vollene og kombineres med vegetasjon som gir skjul fra
tunellportalen. Hjort krever minimum 2,2 m høyt gjerde. Der hvor
skredvoll eller naturlige ledelinjer leder viltet er ikke viltgjerder
nødvendig. Planlegging av krysningspunktene over tunnelportalene må
gjøres i samarbeid mellom viltkompetanse og landskapsarkitekt.

Sikring av

Tiltaket vil i større eller mindre grad gi arealbeslag i naturtypelokaliteter.

viktige

For å begrense faren for unødvendige inngrep/påvirkning avmerkes

naturområder

anleggsgrensen mot naturtypelokalitetene i terrenget med et fysisk
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anleggsgjerde for å unngå unødvendig inngrep og redusere faren for
uønskede hendelser.
Hogst

Der det skal gjennomføres hogst bør dette skjer utenfor hekkesesong
(april til juli).
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9 Miljøoppfølging
Det er registrert fremmede skadelige arter i planområdet. Spesielt nevnes hagelupin og
sandlupin som er registrert langs dagens veg og jernbane på Skiri, Monge og Marstein.
Parkslirekne er registret på Monge. På Skiri finnes både hagelupin og kjempespringfrø.
Forskrift om fremmede organismer skal hindre spredning av fremmede organismer som
medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Ved håndtering av masser
skal det gjøres en økologisk risikovurdering av spredning av fremmede arter som følge av
anleggsvirksomheten. Før byggestart gjøres det en detaljkartlegging av fremmede arter. Det
utarbeides en tiltaksplan for håndtering av masser som er infisert med fremmede arter som
en del av prosjektets Ytre miljøplan.
Tabell 14. Registrerte fremmede plantearter i området på Fremmedartslista 2018. Kilde: Artskart.

Art

Vitenskapelig navn

Kategori*

Registret år

Høstberberis

Berberis thunbergii

SE

2008

Sandlupin

Lupinus nootkatensis

SE

2011

Vårpengeurt

Noccaea caerulescens

PH

2002

Buevinterkarse

Barbarea vulgaris arcuata

SE

2004

Tunbalderbrå

Lepidotheca suaveolens

PH

2004

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

SE

2004

Skogskjegg

Aruncus dioicus

SE

2004

Hagelupin

Lupinus polyphyllus

SE

2017

Klistersvineblom

Senecio viscosus

SE

2019

Svensk skrinneblom

Arabidopsis suecica

PH

2015

Platanlønn

Acer pseudoplatanus

SE

2020

*Kategorier i Fremmedartslista 2018: svært høy risiko (SE), høy risiko (HI), potensiell høy risiko (PH), lav
risiko (LO)

I forbindelse med planarbeidet ble det utført lytting etter hubro uten at det ble gjort nye
registeringer. Før anleggsstart gjennomføres ny hubrolytting etter samme metodikk.
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