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FORORD
Statens vegvesen har startet arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for E136 mellom Stuguflåten
og Raudstøl i henholdsvis Lesja og Rauma kommune, i Oppland og Møre og Romsdal fylke. Nordplan
AS har fått i oppdrag å utarbeide konsekvensutredninger og Rådgivende Biologer AS har som
underleverandør utarbeidet en konsekvensutredning for naturmangfold, rapport 2385, datert 6. februar
2017.
Statens vegvesen har i etterkant av denne leveransen gjort justeringer av veglinjen og bedt om nye
konsekvensutredninger. Denne rapporten er derfor en revidert versjon av rapport 2385, der mye av
innholdet er det samme, men med noen endringer av virkning og konsekvens av tiltaket.
Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning, Torbjørg Bjelland er dr. scient. i botanikk og
Bjart Are Hellen er cand. scient. i zoologisk økologi. Rådgivende Biologer AS har de siste årene
utarbeidet over 400 konsekvensutredninger for ulike prosjekter som omfatter arealbeslag på land, vann
og i sjø. Rapporten bygger på befaring i tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 9. oktober 2016,
samt fotografier og skriftlige og muntlige kilder.

Bergen, 6. juli 2017
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SAMMENDRAG
Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen 2017.
E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal.
Konsekvensutredning for naturressurser. Rådgivende Biologer AS, rapport 2482, 35 sider.
ISBN 978-82-8308-389-7
Det planlegges en utvidelse av E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl i Lesja og Rauma kommune.
Strekningen utgjør 5 kilometer og formålet med planarbeidet er å etablere en 3-feltsveg med
forbikjøringsfelt. Planene krever utvidelse av eksisterende veg flere steder, etablering av
deponiområder og midlertidige anleggs/riggområder.

DATAGRUNNLAG
Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon og kontakt med lokal
forvaltning, dels på befaring av tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 9. oktober 2016.

VERDIVURDERING
Den aktuelle vegstrekningen går gjennom øvre del av Romsdalen. Vegen går langs østsiden av
Raumavassdraget, og influensområdet er preget av bratte, skogkledde dalsider, med små spredte
gårdsbruk. Det er først og fremst jord- og skogbruksarealer som utgjør verdiene for naturressurser i det
aktuelle influensområdet. Arealene med dyrka jord innenfor influensområdet er små, i Rauma ligger
de fleste på rundt 3 daa. I Lesja er det større arealer, det største ved Tangøye er på rundt 24 daa.
Overrflatedyrka arealer er også gjennomgående små og i snitt på rundt 3 daa. Arealer med fulldyrka
jord i tiltaksområdet har stor verdi og arealer med overflatedyrka jord har middels verdi. Øvrige
jordbruksarealer har liten verdi. Når det gjelder skog har arealer med høy bonitet fått middels verdi og
arealer med lavere bonitet fått liten verdi. Det er ikke skilt på om driftsforholdene er vanskelige eller
ikke. Influensområdet er sterkt påvirket av eksisterende inngrep og har liten betydning for
utmarksbeite, jakt- og fiskeinteresser. Det er heller ingen verdifulle forekomster av bergarter/malmer
eller løsmasser i influensområdet. Rauma er vurdert å ha middels verdi som vannressurs, og øvrige
elver og bekker som renner til hovedelva er gitt liten verdi.

VIRKNING OG KONSEKVENS AV UTVIDELSE AV VEG
Jordbruksområder
Langs den aktuelle strekningen av E136 ligger områder med dyrka mark helt inntil vegen. Dette
innebærer at selv om tiltaket i hovedsak omfatter en utvidelse av eksisterende veg, medfører dette en
del arealbeslag av dyrkbar jord. Virkningene for hvert enkelt gårdsbruk varierer, men utvidelsen av
vegen vil føre til tap av 1 dekar fulldyrka jord i Lesja og 3 dekar i Rauma. Det blir ikke tap av
overflatedyrka jord i Lesja, men i Rauma vil 5,5 dekar bli beslaglagt. Totalt tapt jordbruksareal som
følge av utvidet veg blir 9,5 dekar. Samlet vurderes virkningen for jordbruksområder å være liten
negativ.
Skogbruksområder
En utvidelse av E136 på den aktuelle strekningen vil føre til hogst av skog med høy bonitet.
Virkningen av dette vurderes samlet å være liten negativ fordi det i hovedsak dreier seg om arealer
med vanskelige driftsforhold, der det i dag ikke er skogsdrift. Unntaket er furuskogen vest for Brude,
som ligger i flatere terreng og lettere kan utnyttes. Samlet vurderes virkningen for skogbruksområder å
være liten negativ.
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Utmarksressurser
En utvidelse av eksisterende veg vil i liten grad legge beslag på arealer som utnyttes til jakt, fiske eller
utmarksbeite. Tiltaket vurderes å ha tilnærmet ingen virkning for utmarksressurser.
Områder med bergarter/malmer
Sprengningsarbeid i forbindelse med utvidelse av vegen vil medføre uttak og omplassering av stein.
Det er ingen spesielt verdifulle bergarter eller malmer som blir berørt og virkningen av dette vurderes
som ingen til liten negativ.
Områder med løsmasser
Uvidelse av veg kan medføre graving, omplassering og tildekking av de ulike løsmassene i
tiltaksområdet. Eneste forekomst med verdi i tiltaksområdet er ved Tangøye. Forekomstene her er
ganske store, men slik tiltaket er planlagt vil arealbeslagene i lokaliteten bli små.
Områder med overflatevann/grunnvann
Vegen krysser i dag flere små bekker som renner til Rauma. Disse bekkene vil fortsatt holdes åpne ved
en utvidelse av vegen. Ut i fra tiltaksplanene skal det ikke gjøres inngrep i selve Rauma, selv om
området der jernbanen krysser i dag inngår i tiltaksområdet. Forurensing fra trafikk i form av støv og
salt, vil i perioder renne til Rauma. Det er ikke kjent at dette er et problem for vassdraget fra før.
Tiltaket kan ha liten negativ virkning for områder med overflatevann/grunnvann.
Konsekvensen av utvidet E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl vurderes som liten negativ (-) for
naturressurser.
Fagtema

Virkning
Stor Middels
negativ

Konsekvens
Liten

Ingen

Liten

Middels

Stor
positiv

Jordbruksområder

------------------------------------------------------


Liten til middels
negativ (-/--)

Skogbruksområder

------------------------------------------------------


Liten negativ (-)

Utmarksressurser

------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Områder med bergarter/malmer

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Områder med løsmasser

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Områder med
overflatevann/grunnvann

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Samlet konsekvens

Liten negativ (-)

VIRKNING OG KONSEKVENS AV DEPONIOMRÅDER
Noe jordbruksareal vil gå tapt som følge av de foreslått deponiene og det nordligste deponiet kan også
gi avrenning til Rauma.

KONSEKVENSER AV ANLEGGSFASEN
Anleggsvirksomheten kan gi kortvarige problemer for jordbruket. Arealer kan bli benyttet som
midlertidig lagerområder, aktiviteten kan forstyrre dyr på beite eller forstyrre den daglige driften.
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Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det ikke slippes steinstøv til vassdraget i perioder
da naturen er ekstra sårbar for slikt. Eventuelle avløp bør ikke føres direkte til vassdraget, men gå via
sedimenteringsdammer. Deponier som plasseres nær vassdrag bør ha en buffersone mellom vassdraget
og for å redusere eventuelle tilførsler kan man legge duk i avrenningsretningen og dekke fyllmassene
med jord.

AVBØTENDE TILTAK
Det kan være aktuelt at tiltakshaver legger til rette for nydyrking for å begrense eller unngå tap av
dyrka jord. I influensområdet er det dessverre få arealer som er dyrkbare.
Utvidelse av veg kan skape ytterligere barrierer mellom fjøs og beiter og jord som benyttes som beite.
Det er viktig at eksisterende kulverter/overganger utvides eller at det etableres nye der det er
nødvendig.

USIKKERHET
Det er noe usikkerhet knyttet til arealberegningene. Grunnlagsdataene (AR5 og bonitetskart) kan være
litt unøyaktige og justeringer i tiltaksplaner kan medføre små endringer i arealene.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Siden anleggsperioden kan gi negative konsekvenser for landbruket må dette arbeidet planlegges i
samarbeid med de berørte grunneierne. Det bør utarbeides en YM-plan i forbindelse med
anleggsgjennomføringen for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt i anleggsfasen.
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E136 STUGUFLÅTEN - RAUDSTØL
Det planlegges en utvidelse av E136 mellom Stuguflåten i Lesja kommune, Oppland, til Raudstøl i
Rauma kommune, Møre og Romsdal. Strekningen utgjør 5 kilometer og er vist i figur 1. Det er
midtlinje og 80-sone på hele strekningen fra før, og formålet med planarbeidet er å etablere en 3feltsveg med forbikjøringsfelt. Det skal også vurderes om det er mulig å etablere en sammenhengende
sommertrase for myke trafikanter. Ved Stuguflåten vil det bli regulert ordinær gang- og sykkelveg
langs E136. Planene krever utvidelse av eksisterende veg flere steder, etablering av deponiområder og
midlertidige anleggs/riggområder. En oversikt over mulig anleggsområde er gitt i figur 2 og 3.

Figur 1. Aktuell strekning av E136 mellom Stuguflåten i Lesja og Raudstøl i Rauma kommune.

Figur 2. Rød stiplet linje viser mulig anleggsområde i sørlige del av strekningen.
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Figur 3. Rød stiplet linje viser mulig anleggsområde på nordlige del av strekningen.
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METODE OG DATAGRUNNLAG
UTREDNINGSPROGRAM
Utdrag fra planprogrammet om tema naturressurser, sist revidert 21. august 2016:
Utredningsbehov: Datagrunnlaget består av befaringer, eksisterende datakilder som kart, databaser,
publikasjoner, offentlige planer og ev. tidligere utredninger. I tillegg vil kontakt med
grunneier/rettighetshavere, kommunal landbruksforvaltning og aktuelle interesseorganisasjoner gi
viktig kunnskap.
Forhold som skal utdypes innenfor tema naturressurser er:
-

Arealbeslag og driftsulemper for landbruk
Ulemper for næringsinteresser av fiske og jakt
Eventuelle andre naturressurser innenfor området
Konsekvenser og ulemper i anleggsperioden
Ev. avbøtende tiltak

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG
Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaring av tiltaksområdet utført av Linn Eilertsen den 9. oktober 2016. Det er i tillegg sammenstilt resultater fra
foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med kommunal og statlig
forvaltning. Datagrunnlaget vurderes for de fleste deltemaene som godt: 3 (jf. tabell 1).
Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata
(etter Brodtkorb & Selboe 2007).
Klasse
0
1
2
3

Beskrivelse
Ingen data
Mangelfullt datagrunnlag
Middels datagrunnlag
Godt datagrunnlag

VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i
Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og
mer sammenlignbare.
TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema.
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Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):
Verdi

Liten

Middels

Stor

-----------------------------------------------------------


TRINN 2: TILTAKETS OMFANG
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang.
Inngrep som utføres i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring
av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir
vurdert langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 4).

Figur 4. Skala for vurdering av omfang (fra Vegdirektoratet 2014).
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til nullalternativet. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til
meget stor positiv konsekvens (figur 5).
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser
er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten er
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en
rangering av konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning.
TRINN 4: SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
Dersom det foreligger flere utbyggingsalternativer, skal det gjøres en samlet konsekvensvurdering av
hvert alternativ. Den samlede vurderingen skal angis i en tabell der alle delområdene inngår. Delområder som ikke påvirkes av et alternativ skal synliggjøres. Sammenstilling av konsekvenser for et
alternativ skal ikke baseres på et gjennomsnitt, men en faglig vurdering skal ligge til grunn. Antall
berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til grunn
for vurderingen.
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Figur 5. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang (fra
Vegdirektoratet 2014).

KRITERIER FOR VERDISETTING
NATURRESSURS
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderinga av ressursgrunnlaget omfatter både mengde
og kvalitet. Vurderinga omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttinga av ressursen, dvs.
bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knytt til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske)
nytten/verdien av ressursene som her skal belyses.
Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser.
Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt deres
anvendelsesområde. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og
løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. Verdisettingen av naturressurser følger først og fremst
Statens vegvesen sin veileder V712 om konsekvensanalyser, men siden det i planprogrammet er
ønsket å belyse utmarksinteresser som jakt og fiske, er dette temaet inkludert med verdisetting fra
tidligere håndbok 140 (2006). Kriteriene for verdisetting er oppsummert i tabell 2.
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene.
Tema

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder
Kilder: Veidirektoratet (2014)

Innmarksbeite som ikke er
dyrkbar

Overflatedyrka jord som
ikke er dyrkbar

Fulldyrka jord,
overflatedyrka jord som er
dyrkbar. Innmarksbeite som
er dyrkbar. Andre områder
med dyrkbar jord. Se
inndeling i tabell 4.

Skogbruksområder
Kilder: Veidirektoratet (2014)

Skogarealer med lav
bonitet. Skogarealer med
middels bonitet og
vanskelige driftsforhold.

Større skogsarealer med
middels bonitet og gode
driftsforhold. Skogsarealer
med høy bonitet og vanlige
driftsforhold.

Større skogsarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold.

Områder med
utmarksressurser
Kilde: Statens Vegvesen
(2006)

Utmarksareal med liten
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt, eller lite
grunnlag for salg av
opplevelser.
Utmarksareal med lite
beitebruk.

Utmarksareal med middels
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt, eller middels
grunnlag for salg av
opplevelser.
Utmarksareal med middels
beitebruk.

Utmarksareal med stor
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt, eller stort
grunnlag for salg av
opplevelser.
Utmarksareal med mye
beitebruk.

Områder med
bergarter/malmer
Kilder: Veidirektoratet (2014)

Små forekomster av egnete
bergarter/malmer som er
vanlig forekommende.

Større forekomster av egnete
bergarter/malmer som er
vanlig forekommende og
godt egnet for mineral
utvinning eller til
bygningsstein/byggeråstoff
(pukk).

Store/rike forekomster av
bergarter/malmer som er av
nasjonal interesse.

Områder med løsmasser
Kilder: Veidirektoratet (2014)

Små forekomster av nyttbare
løsmasser som er vanlig
forekommende, større
forekomster av dårlig
kvalitet.

Større forekomster av
nyttbare løsmasser som er
vanlig forekommende og
meget godt egnet til
byggeråstoff
(grus/sand/leire).

Større løsmasseforekomster
som er av nasjonal interesse.

Områder med
overflatevann/grunnvann
Kilder: Veidirektoratet (2014)

Vannressurser som har
dårlig kvalitet eller liten
kapasitet. Vannressurser
som er egnet til
energiformål.

Vannressurser med middels
til god kvalitet og kapasitet
til flere husholdninger.
Vannressurser som er godt
egnet til energiformål.

Vannressurser med meget
god kvalitet, stor kapasitet
og som det er mangel på i
området. Vannressurser av
nasjonal interesse til
energiformål.

For jordbruksareal er det i veileder 712 satt opp tabell for å forenkle verdisettingen (tabell 2).
Tabell 3. Bedømmelse av verdi for jordbruksareal etter veileder 712 (Veidirektoratet 2014).
Verdi
Jordkvalitet
Størrelse

Liten verdi

Middels verdi

Innmarksbeite som ikke
er dyrkbar*

Mindre god
Små (<15 daa)

Stor verdi
God

Svært god

Middels og store (≥15 daa)

*Med «dyrkbar» menes «arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka
jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking».

AREALBEREGNINGER
I utredningen er det beregnet bortfall av areal med dyrka mark. Grunnlagsdataene er en kombinasjon
av AR5 og bonitetskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Beregningene er gjort i ArcGIS
(ESRI-programvare). Med dyrka mark menes her fulldyrka og overflatedyrka jord, slik den er definert
og avgrenset i AR5.
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der
tiltaket vil kunne ha en effekt. I denne rapporten er anleggsområdet vurdert som en del av
influensområdet, siden disse arealene ikke omfatter permanente arealbeslag.
Tiltaksområdet for dette prosjektet omfatter områder for utvidelse av eksisterende vei og
deponiområder.
Influensområdet. Når det gjelder naturressurser vil influensområdet variere en del fra tema til tema, og
virkningene av tiltaket vil også være ulikt i anleggsfasen og i driftsfasen. For jordbruks- og skogsareal,
områder med bergarter/malmer og løsmasser, vil influensområdet normalt ikke omfatte særlig større
areal enn tiltaksområdet (permanente arealbeslag) og anleggsområdet. For områder med
overflatevann/grunnvann, regnes en sone på 100 meter rundt tiltakene som influensområde.
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING
GENERELLE TREKK VED INFLUENSOMRÅDET
Den aktuelle vegstrekningen går gjennom Romsdalen, og omfatter to kommuner i to fylker: Lesja i
Oppland og Rauma i Møre og Romsdal. Dalen er bratt og smal i nedre del av strekningen og flater mer
ut på vestsiden i øvre del. Gjennom dalen renner elva Rauma og E136 går langs østsiden av denne. Det
er ingen større tettsteder på strekningen og spredt bebyggelse i form av små gårdsbruk og
fritidsboliger. Jernbanen går også gjennom dalen og krysser elva rett sør for fylkesgrensa. I tillegg går
det flere mindre veger til gårdsbrukene. Typisk for E136 på denne strekningen er store skjæringer mot
øst (figur 7) og utfyllinger i vest.

Figur 6. Den aktuelle vegstrekningen sett fra sør mot nord (fra www.norgei3d.no).

Figur 7. Øverst: Jernbanen ved Øvre Kleiva. Typisk parti av E136 på den aktuelle strekningen med
store skjæringer på østsiden av vegen (t.h.).
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Markslagskart viser at det meste av skogen i influensområdet har høy bonitet, men inntil Rauma og
særlig i sør, er det partier med skog av lav og middels bonitet (figur 8). I de bratteste fjellsidene er det
uproduktiv skog. Langs veistrekningen er det noen få områder med fulldyrka og overflatedyrka jord
(figur 8) og innmarksbeite.

Figur 8. Oversikt over markslagene i influensområdet. Kilde: www.ngu.no/arealis.

Rådgivende Biologer AS

16

Rapport 2482

JORDBRUKSOMRÅDER
I både Lesja og Rauma er jordbruket en viktig næring. I Rauma var det i august 2016 totalt 164 bruk i
drift på til sammen 33 889 dekar (www.ssb.no). Hovednæringa i Lesja er landbruk og nær 30 % av de
yrkesaktive i kommunen arbeider innen jordbruket (www.lesja.kommune.no).
Men langs den aktuelle veistrekningen er det i all hovedsak små gårdsbruk som ligger spredt. I Lesja
er det to aktive gårdsbruk innenfor influensområdet; Stuguflåten (forsidefoto) og Tangøye (figur 9).
På Stuguflåten har de sau og dyrka mark som benyttes til grasproduksjon. På Tangøye driver de også
grasproduksjon og har geiter. Geitene beiter på østsida av vegen og krysser vegen hver dag i sesongen.
Kryssingen skjer i dag gjennom en kulvert under vegen.
I Rauma er det tre bruk i influensområdet som kan regnes som aktive, dvs. at de mottar
produksjonstilskudd. På Brude er det to aktive bruk, og på andre sida av elva for Raudstøl, er det et
aktivt bruk, Brulia. Disse tre brukene driver til sammen den dyrka jorda på Nedre Kleiva, Brude,
Raudstøl og Staurset (figur 10). Sau og grasproduksjon er hovedaktiviteten også her. Det er ukjent om
det fortsatt er drift på bruket på Øvre Kleiva (Gerd Dale, pers. medd.).
Det som kjennetegner de fleste brukene er at de har små arealer med dyrka mark. Særlig på Raumasiden er terrenget svært bratt og brukene er nokså tungdrevne. Det er mange små jordbruksarealer på
begge sider av E136, noe som vanskeliggjør den daglige driften.
Med dyrka mark menes her fulldyrka og overflatedyrka jord slik det er avgrenset og definert i AR5.
Ingen av flatene med fulldyrka jord i Rauma er større enn 15 daa, de fleste ligger på rundt 3 daa. I
Lesja er det større arealer, det største ved Tangøye er på rundt 24 daa. Når det gjelder overflatedyrka
arealer er disse også gjennomgående små og i snitt på rundt 3 daa. Arealer med fulldyrka jord i
tiltaksområdet er gitt stor verdi og arealer med overflatedyrka jord er gitt middels verdi.
Samlet vurderes jordbruksområder å ha stor til middels verdi.

Figur 9. Dyrka mark ved Tangøye.
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Figur 10. Øverst: Nedre Kleiva (t.v.). Utsikt mot brokryssing ved Staurset og Raudstøl (t.h.). Nederst:
E136 ved Staurset (t.v). E136 ved Brustua, og omtrent ved driftavkjørsel til gårdsbrukene på Brude
som ligger lenger opp i terrenget. Bolig inntil vegen er ubebodd. (t.h.).

SKOGBRUKSOMRÅDER
Skogen i tiltaksområdet har varierende bonitet (figur 8). På østsiden av elva er det noe høyere bonitet
enn på vestsida. Vegetasjonstypene varierer og det finnes både lavskog, bærlyngskog, blåbærskog,
gråor-heggeskog og høystaudeskog (Fremstad 1997) i tiltaksområdet. Mye av skogen har bjørk som
dominerende treslag, eller er en blanding av bjørk og furu, med innslag av andre løvtreslag som
gråselje, gråor og rogn. Langs Rauma er det mest furuskog. Deler av furuskogen inntil Rauma er
gammel med svært storvokste furuer (figur 11), men det meste av skogen i tiltaksområdet er nokså
ung, og det har nok vært en omfattende plukkhogst i området tidligere. Det er også små partier med
plantet gran inne i mellom.
Terrenget er bratt og stort sett er det dårlige forhold for skogsdrift, både med tanke på skogressursene
og driftsforholdene. Det er ingen skogsdrift av betydning innenfor tiltaksområdet i dag, men det vil
være behov for uttak av en del hogstmoden granskog i nær framtid, i hvert fall på Lesja-siden (Mats
Heidsve, pers.medd.).
Samlet vurderes skogbruksområder å ha middels til liten verdi.
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Figur 11. Øverst: Typisk blandingsskog med dominans av bjørk på middels bonitet i midtre del av
den aktuelle vegstrekningen (t.v.). Eldre furuskog på lav bonitet inntil Rauma på øvre del av
strekningen (t.h.). Nederst: Furuskog på høy bonitet mellom Brude og E136 (t.v.). Gråor-heggeskog
inntil bekk nordvest for Brude (t.h.).

OMRÅDER MED UTMARKSRESSURSER
Fiske
Rauma har vært en av landets beste laks- og sjøaureelver, med årsfangster på over ti tonn laks. På
grunn av lakseparasitten Gyrodactulus salaris er laksebestanden i dag sterkt redusert. Elva ble
rotenonbehandlet sist i 2014, og selv om det ikke er registrert smitte etter dette, er den fortsatt ikke
erklært friskmeldt. Det er likevel et omfattende fiske i Rauma på anadrom strekning som er omtrent
opp til Verma. I partiet mellom Stuguflåten og Raudstøl drives det mindre fiske, og det er ikke kjent at
det selges fiskekort her. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte fisker i elva på aktuell strekning.
Jakt
Det drives ikke jakt på hjortevilt innenfor det aktuelle tiltaksområdet, som består av eksisterende veg,
spredte gårdsbruk og for det meste vanskelig tilgjengelige skogsområder. Dette skyldes ikke mangel
på ressurser, det finnes både hjort, elg og rådyr i influensområdet, men som jaktterreng er
tiltaksområdet dårlig egnet.
Utmarksbeite
Tiltaksområdet omfatter i all hovedsak innmarksbeite og ingen utmarksområder med beitebruk.
Samlet vurderes områder med utmarksressurser å ha liten verdi.
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OMRÅDER MED BERGARTER/MALMER
Influensområdet har lite variasjon i berggrunn og dypbergarter som granitt dominerer i hele
influensområdet. Det er ikke avgrenset forekomster med mineralressurser innenfor influensområdet
(http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/).
Områder med bergarter/malmer har liten verdi.

Figur 12. Løsmassene i influensområdet for utvidelse av E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl. Kart
fra www.ngu.no/arealis.

OMRÅDER MED LØSMASSER
Av løsmasser finnes både morenemasser, skredmateriale, humus-/torvdekke, breelvavsetninger og
elveavsetninger (figur 12). Ved Tangøye er det avgrenset en grusforekomst vurdert som lite viktig
(figur 13).

Rådgivende Biologer AS

20

Rapport 2482

Faktaark for NGU har følgende informasjon om lokaliteten: Liten sandur eller muligens fluvialt
modifisert morene. Siktekurvene fra Vegvesenets rapport (se litteratur) viser dårlig sortert grus.
Grusen var meget fast lagret og inneholdt en del blokk. Siltinnholdet var fra 2-5%, noe som begrenser
materialets anvendbarhet til enkelte høyverdige formål. Liten mektighet over grunnvannsnivået
begrenser i stor grad forekomsten. Det har vært et massetak i drift i sørlige del av denne lokaliteten,
vest for E136 og på vestsiden av Rauma, men nå er denne nedlagt. Ellers er det lite verdifulle
løsmasseressurser i influensområdet og ingen massetak i drift.
Områder med løsmasser har liten verdi.

Figur 13. Grusforekomst i influensområdet for utvidelse av E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl,
vurdert som lite viktig. Kart fra www.ngu.no/arealis.

OMRÅDER MED OVERFLATEVANN/GRUNNVANN
Rauma er eneste større vannforekomst innenfor influensområdet. Elva er etter Vanndirektivet definert
som en middels til stor, kalkfattig og klar elv (www.vannmiljø.no). Det er lite data om den aktuelle
strekningen av Rauma i databasen Vannmiljø, og den er derfor antatt å ha god økologisk tilstand. Flere
mindre sideelver renner til Rauma og er alle definert som små, svært kalkfattige og klare, med antatt
god økologisk status. Noen av disse utnyttes til vannuttak for landbruket.
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Ved gårdsbruket Tangøye er det en brønn som gir vannforsyning (300 meter nord for eiendom) (figur
14). Ved Stuguflåten er det tre brønner, men bare den sørligste er i bruk.
Rauma har potensiale til energiproduksjon, men er et verna vassdrag og kan med nåværende regelverk
ikke utnyttes til dette formålet. Elva er likevel vurdert å ha middels verdi, fordi den har kapasitet for
flere husholdninger og antas å ha god vannkvalitet. Øvrige vannforekomster er små og har liten verdi.
Samlet vurderes områder med overflatevann/grunnvann å ha middels verdi.

Figur 14. Oversikt over registrerte grunnvannsforekomster i influensområdet.
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OPPSUMMERING AV VERDIER
Det er først og fremst jord- og skogbruksarealer som utgjør verdiene for naturressurser i det aktuelle
influensområdet. Ingen av flatene med fulldyrka jord innenfor influensområdet/mulig anleggsområde i
Rauma er større enn 15 daa, de fleste ligger på rundt 3 daa. I Lesja er det større arealer, det største ved
Tangøye er på rundt 24 daa. Når det gjelder overflatedyrka arealer er disse også gjennomgående små
og i snitt på rundt 3 daa. Arealer med fulldyrka jord innenfor influensområdet/mulig anleggsområde er
gitt stor verdi og arealer med overflatedyrka jord er gitt middels verdi. Dette er illustrert på egne
temakart for jordbruk i figur 17 og 18. Øvrige jordbruksarealer har liten verdi. Når det gjelder skog
har arealer med høy bonitet fått middels verdi og arealer med lavere bonitet fått liten verdi. Det er ikke
skilt på om driftsforholdene er vanskelige eller ikke. Rauma er vurdert å ha middels verdi som
vannressurs, og øvrige elver og bekker får liten verdi. Utmarksressurser og områder med
bergarter/malmer og løsmasser har alle liten verdi.
Verdikart for alle deltema som utgjør naturressurser er vist i figur 15 og 16. Her fremgår mulig
anleggsområde og tiltaksområdet (utvidelse av E136), inkludert deponi- og riggområder.
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Figur 15. Sammenfattet verdikart for naturrressurser i/langs nordlige del av strekningen StuguflåtenRaudstøl. Her fremgår tiltaksområdet for utvidelse av E136, deponi- og riggområder og mulig
anleggsområde.
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Figur 16. Sammenfattet verdikart for naturressurser i/langs sørlige del av strekningen StuguflåtenRaudstøl. Her fremgår tiltaksområdet for utvidelse av E136, deponi- og riggområder og mulig
anleggsområde.
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I DRIFTSFASE
VIRKNING OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET
Som «kontroll» for denne konsekvensvurderingen er det presentert en sannsynlig utvikling for
influensområdet. Det må imidlertid påpekes at deler av influensområdet allerede er påvirket av
tekniske inngrep, og at 0-alternativet her defineres som influensområdets tilstand på tidspunkt for
utarbeidelse av konsekvensvurderingen. Vi kjenner ikke til at det planlegges andre tekniske inngrep
innenfor influensområdet til utvidet E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl. 0-alternativet vurderes
samlet å ha ubetydelig konsekvens (0) for naturressursene knyttet til influensområdet.

VIRKNING OG KONSEKVENS AV UTVIDELSE AV VEG
Her omtales kun virkninger av den utvidete vegen i driftsfase, altså mer eller mindre permanente
arealbeslag.
JORDBRUKSOMRÅDER
Langs den aktuelle strekningen av E136 ligger områder med dyrka mark helt inntil vegen. Dette
innebærer at selv om tiltaket i hovedsak omfatter en utvidelse av eksisterende veg, medfører dette en
del arealbeslag av dyrkbar jord. En oppsummering av beregnet bortfall for områdene med dyrka mark
innenfor tiltaksområdet er gitt i tabell 4 og 5. Med tiltaksområdet menes her arealer som blir
permanent beslaglagt, ikke arealer som kan bli midlertidig berørt i anleggsperioden. Arealbeslagene er
illustrert på kart i figur 17 og 18.
I Lesja kommune vil gårdsbruket Stuguflåten (gnr/bnr 1/1) miste 0,3 dekar med fulldyrka jord. I følge
Gårdskart har dette bruket 67,9 dekar med fulldyrka jord og det relative tapet blir derfor nokså lite.
Gårdsbruket på Tangøye (gnr/bnr 1/11,13) har ifølge Gårdskart 89,7 dekar med fulldyrka jord og vil
tape 0,7 dekar som følge av tiltaket.
De små jordbruksområdene innenfor influensområdet i Rauma vil miste en større andel av
jordbruksarealene. Jorda på Staurset (gnr/bnr 79/8), Raudstøl (gnr/bnr 78/2) og Nedre Kleiven (gnr/bnr
80/2) blir drevet av bruket på Brulia (gnr/bnr 84/1). Gårdsbruket på Brulia driver 2-3 bruk til, så det
relative tapet blir nokså lite. Det er ukjent om bruket på Øvre Kleiven (gnr/bnr 80/1) fortsatt er i drift
(Gerd Dale, pers. medd.). Her vil det gå tapt knapt 1 dekar med overflatedyrka jord (tabell 5). Det ene
gårdsbruket på Brude (gnr/bnr 79/1,2,40) vil miste 2,7 dekar fulldyrka jord, en relativt liten andel av
gårdens 113 dekar med fulldyrka jord (jf. Gårdskart).
Virkningene for hvert enkelt gårdsbruk varierer, men utvidelsen av vegen vil føre til tap av 1 dekar
fulldyrka jord i Lesja og 3 dekar i Rauma. Det blir ikke tap av overflatedyrka jord i Lesja, men i
Rauma vil 5,5 dekar bli beslaglagt. Totalt tapt jordbruksareal som følge av utvidet veg blir 9,5 dekar.
Samlet vurderes virkningen for jordbruksområder å være liten negativ.
•

Stor til middels verdi og liten negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens (-/--).
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Figur 17. Arealbeslag i jordbruksarealer langs nordlige del av strekningen Stuguflåten-Raudstøl.
Arealer med stor verdi er fulldyrka mark, middels verdi er overflatedyrka mark.
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Figur 18. Arealbeslag i jordbruksarealer langs sørlige del av strekningen Stuguflåten-Raudstøl.
Arealer med stor verdi er fulldyrka mark, middels verdi er overflatedyrka mark.
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Tabell 4. Beregnet bortfall av dyrka mark for arealer innenfor tiltaksområdet i Lesja kommune. Areal
er oppgitt i kvadratmeter.
Gnr/Bnr
1/1
1/11,13
Samlet

Bortfall fulldyrka jord

Bortfall overflatedyrka jord
305
748
1053

0
0
0

Tabell 5. Beregnet bortfall av dyrka mark for arealer innenfor tiltaksområdet i Rauma kommune.
Areal er oppgitt i kvadratmeter.
Gnr/Bnr
78/2
79/2
79/4
79/16
79/8
79/40
80/1
80/2
Samlet

Bortfall fulldyrka jord

Bortfall overflatedyrka jord
61
1681

2220
1868

375
330
1041
956
523
5567

3488

SKOGBRUKSOMRÅDER
En utvidelse av E136 på den aktuelle strekningen vil føre til hogst av skog med høy bonitet.
Virkningen av dette vurderes samlet å være liten negativ fordi det i hovedsak dreier seg om arealer
med vanskelige driftsforhold, der det i dag ikke er skogsdrift. Unntaket er furuskogen vest for Brude,
som ligger i flatere terreng og lettere kan utnyttes. Samlet vurderes virkningen for skogbruksområder å
være liten negativ.
•

Middels til liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for
skogbruksområder.

UTMARKSRESSURSER
En utvidelse av eksisterende veg vil i liten grad legge beslag på arealer som utnyttes til jakt, fiske eller
utmarksbeite. Tiltaket vurderes å ha tilnærmet ingen virkning for utmarksressurser.
•

Liten verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens (0) for utmarksressurser.

OMRÅDER MED BERGARTER/MALMER
Sprengningsarbeid i forbindelse med utvidelse av vegen vil medføre uttak og omplassering av stein.
Det er ingen spesielt verdifulle bergarter eller malmer som blir berørt og virkningen av dette vurderes
som ingen til liten negativ.
•

Middels verdi og ingen til liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for områder
med bergarter/malmer.

OMRÅDER MED LØSMASSER
Uvidelse av veg kan medføre graving, omplassering og tildekking av de ulike løsmassene i
tiltaksområdet. Eneste forekomst med verdi i tiltaksområdet er ved Tangøye. Forekomstene her er
ganske store, men slik tiltaket er planlagt vil arealbeslagene i lokaliteten bli små.
•

Liten verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for områder med
løsmasser.
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OMRÅDER MED OVERFLATEVANN/GRUNNVANN
Vegen krysser i dag flere små bekker som renner til Rauma. Disse bekkene vil fortsatt holdes åpne ved
en utvidelse av vegen. Ut i fra tiltaksplanene skal det ikke gjøres inngrep i selve Rauma, selv om
området der jernbanen krysser i dag inngår i tiltaksområdet. Forurensing fra trafikk i form av støv og
salt, vil i perioder renne til Rauma. Det er ikke kjent at dette er et problem for vassdraget fra før.
•

Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-) for områder med
overflatevann/grunnvann.

SAMLET KONSEKVENS AV UTVIDELSE AV VEG
Siden tiltaket består i å utvide eksisterende veg, har det stort sett små negative konsekvenser for de
fleste fagtemaene som er vurdert. Unntaket er for de som driver jordbruk i området, som vil miste en
del dyrka mark. En oversikt over virkning og konsekvens for de ulike fagtemaene er vist i tabell 6.
•

Konsekvensen av utvidet E136 mellom Stuguflåten og Raudstøl vurderes samlet som
liten negativ (-) for naturressurser.

Tabell 6. Virkning og konsekvens av utvidelse av E136 for naturressurser.
Fagtema

Virkning
Stor Middels
negativ

Konsekvens
Liten

Ingen

Liten

Middels

Stor
positiv

Jordbruksområder

------------------------------------------------------


Liten til middels
negativ (-/--)

Skogbruksområder

------------------------------------------------------


Liten negativ (-)

Utmarksressurser

------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Områder med bergarter/malmer

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Områder med løsmasser

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Områder med
overflatevann/grunnvann

------------------------------------------------------


Liten
negativ (-)

Samlet konsekvens

Liten negativ (-)

VIRKNING OG KONSEKVENS AV DEPONIER
Her omtales kun kort virkninger av eventuelle deponiområder i driftsfasen. Det er ikke oppgitt en
samlet konsekvens, siden det ikke er avgjort hvilke og hvor mange deponier som vil bli benyttet.
JORDBRUKSOMRÅDER
Tre av fire mulige deponiområder vil medføre små arealbeslag i dyrka mark (figur 17 og 18). Dette
vurderes å ha liten negativ konsekvens (-) for jordbruksormådet.
SKOGBRUKSOMRÅDER
Ingen av deponiområdene vil beslaglegge skogbruksområder.
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UTMARKSRESSURSER
Deponiområdene er alle planlagt nær eksisterende veg og i områder som er lite i bruk til utmarksbeite,
jakt og fiske. Deponiområder vurderes å ha ubetydelig konsekvens (0) for skogbruksområder.
OMRÅDER MED BERGARTER/MALMER
Ingen av deponiområdene vil beslaglegge viktige områder med bergarter/malmer.
OMRÅDER MED LØSMASSER
Ingen av deponiområdene vil beslaglegge viktige områder med løsmasser.
OMRÅDER MED OVERFLATEVANN/GRUNNVANN
Et av deponiene er planlagt på nedsiden av vegen og kan medføre avrenning til Rauma. Dette vil trolig
ha svært liten negativ virkning på Rauma som naturressurs. Det er ingen kjente
grunnvannsforekomster som kan bli påvirket av avrenning nær de aktuelle deponiene. Deponiområder
vurderes å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) for områder med overflatevann/grunnvann.
OPPSUMMERING DEPONIER
Deponiområdene vil ha svært små negative konsekvenser for naturressurser. Noe jordbruksareal vil gå
tapt og det nordligste deponiet kan gi avrenning til Rauma.

VIRKNINGER OG KONSEKVENSER I ANLEGGSFASE
Mange av de negative virkningene kan ha samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i
enkelte tilfeller kan det negative omfanget være større i anleggsfasen. Det som i hovedsak skiller
anleggs- og driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en avgrenset periode kan medføre betydelig
forstyrrelser i form av økt trafikk, grave- og sprengningsarbeid. Direkte virkninger av anleggstrafikk
vil avhenge av hvor og hvordan anleggsmaskiner kjører til og fra i tiltaksområdet, for eksempel om
midlertidige veiforbindelser blir etablert.
Anleggsvirksomheten kan gi kortvarige problemer for jordbruket. Arealer kan bli benyttet som
midlertidig lagerområder, aktiviteten kan forstyrre dyr på beite eller forstyrre den daglige driften.
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det ikke slippes steinstøv til vassdraget i perioder
da naturen er ekstra sårbar for slikt. Eventuelle avløp bør ikke føres direkte til vassdraget, men gå via
sedimenteringsdammer. Det er viktig at disse har tilstrekkelig størrelse/oppholdstid på vannet og kan
tømmes ved behov. Ofte vil det settes større krav til konsentrasjonene av partikkelutslipp enn det som
er realistisk å få til med sedimenteringsdammer. Det vil da være aktuelt å bygge ut med flere
rensetrinn som filtrering og/eller utfellingsteknikker (for eksempel sandfilter, felling, syklon). Videre
bør man begrense direkte arealbeslag i vassdragene så langt det lar seg gjøre. I forbindelse med
bygging av broer eller fyllinger som berører vassdrag, må en sørge for at vassdragets funksjon som
vandringsvei blir opprettholdt. Dette betyr bl.a. at man ikke lager vandringshindringer i elvene.
Dersom man i forbindelse med anleggsarbeidet er tvunget til å etablere midlertidige vandringshindre i
anadrome vassdrag, bør disse etableres i en periode da det ikke er oppvandring i vassdraget (oktobermai). Deponier som plasseres nær vassdrag bør ha en buffersone mellom vassdraget og for å redusere
eventuelle tilførsler kan man legge duk i avrenningsretningen og dekke fyllmassene med jord. En
etappevis og lagvis tildekking av steinmassene vil redusere avrenningen fra deponiene.
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AVBØTENDE TILTAK
NYDYRKING
Det kan være aktuelt at tiltakshaver legger til rette for nydyrking for å begrense eller unngå tap av
dyrka jord. I influensområdet er det dessverre få arealer som er dyrkbare.
HUSDYRKRYSSING
Utvidelse av veg kan skape ytterligere barrierer mellom fjøs og beiter og jord som benyttes som beite.
Det er viktig at eksisterende kulverter/overganger utvides eller at det etableres nye der det er
nødvendig.

USIKKERHET
Det er noe usikkerhet knyttet til arealberegningene. Grunnlagsdataene (AR5 og bonitetskart) kan være
litt unøyaktige og justeringer i tiltaksplaner kan medføre små endringer i arealene.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Siden anleggsperioden kan gi negative konsekvenser for landbruket må dette arbeidet planlegges i
samarbeid med de berørte grunneierne. Det bør utarbeides en YM-plan i forbindelse med
anleggsgjennomføringen for å sikre at nødvendige hensyn blir tatt i anleggsfasen.
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