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Sammendrag  
 

Naturgrunnlag 

De største strekningene langs fjordene (Strondafjorden, Ferisfjorden, Slidrefjorden i vest samt 
Sæbufjorden og Hovsfjorden i øst) består av skifrige bergarter tilhørende Kvitberg‐ 
Ørnbergformasjonen, med hovedinnslag av næringsrik fyllitt; partiet fra Hande/Reie og mot 
Fagernes samt strandsonen ved Ulnes/Strand består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer. 
Områdene rundt Fagernes består av leirskifer, sandstein, kalkstein med innslag av fyllitt og 
glimmerskifer (NGU Berggrunn).  

Løsmassene består av morene, med unntak av torvavsetninger (myr) i området ved Lomtjern 
(NGU Løsmasser).  

 

Vegetasjon 

Vegetasjonsgeografisk hører området til i sørboreal vegetasjonssone i dalbunnen langs fjordene, 
og ellers mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen, i dalsider og de høyere partiene 
(Moen 1998). Dalbunnen langs fjordene er godt egnet for jordbruk, mens det i lisidene er 
hovedsakelig barskogvegetasjon. Vestvendte lisider kan ha rikere løvtresamfunn.  

Det er ikke registrert INON-områder1 i nærheten av eller over trasealternativene  

Rett vest for Fagernes ligger Fodnesåsen naturreservat. Reservatet ble opprettet i 1993 og er et 
barskogreservat med en rekke varmekrevende planter og rikt planteliv. Verneområdet ligger på 
åsen like nord for Fagernes, og utgjør et slakt toppområde og bratte lier på fyllittskifer.  

 

Vilt 

Store deler av strekningene langs dagens E16 er beiteområder for hjortedyr (elg, hjort og rådyr). 
Det samme gjelder områdene fra nordenden av Sæbufjorden til Tuv hvor det kan være aktuelt med 
ny trase for E16. Det finnes flere trekkveier for storvilt i området, disse er omtalt nærmere under de 
enkelte delstrekningene. En rekke viltarter vil kunne bli påvirket av et tiltak selv om de ikke har 
direkte tilhold i tiltaksområdet, eller selv om deres funksjonsområder er store og bare mindre deler 
av funksjonsområdet berøres av tiltaket. Det er i naturbasen lagt inn flere viltområder. Disse er 
omtalt under delstrekningene.  

 

Vassdrag 

De største vannlokalitetene er Strondafjorden, Slidrefjorden (med Ferisfjorden) og Sæbufjorden. 
Valdres danner kildene til Begnavassdraget, og elva Begna renner gjennom store deler av dalen. 
Den fører hoveddelen av tilsiget til Strondafjorden og har utløp fra denne og til Aurdalsfjorden. Fra 
denne renner elva sydøstover til Sperillen og ut i Drammensvassdraget. Det finnes en rekke 
mindre sidebekker til innsjøene.  

 

                                                      
1 Inngrepsfrie naturområder i Norge 
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Fisk 

Ørret finnes i hele Begnavassdraget, og er generelt av god kvalitet. I Slidrefjorden finnes ørret og 
abbor. I Strondefjorden finnes det ørret, abbor og sik. Sik er den dominerende arten. Ørekyt finnes i 
begge fjorder.  I Neselve finnes ørret. Det er i Slidrefjorden og Strondefjorden noe regubueørret 
som stammer fra rømt fisk fra oppdrettsanleggene i området. I Sæbufjorden finnes ørret, abbor og 
ørekyt.  

 

Rødlistearter og sårbare arter 

Det er gjort observasjoner og registreringer av flere rødlistearter. En del av disse er fugler, hvor av 
noen arter har sitt leveområde eller et funksjonsområde knyttet til enkelte av de registrerte 
naturtypene eller til andre habitater. Noen er karplanter, lav, sopp som i hovedsak er knyttet til de 
registrerte naturtypene.  

 
 

Fagernes sentrum 

Verdifulle områder 

Det er naturlig nok begrenset med naturområder av verdi i dette området. Fagernes er tettbebygget 
med sentrum nær Strondefjorden og hovedsakelig eneboligbebyggelse rundt. Av betydning for 
naturmiljø er Strondefjorden og Neselve. Det er observert storlom (NT), fiskemåke (NT) og 
hettemåke (NT) i tilknytning til Strondefjorden.  

Neselve er registrert i Naturbase som beiteområde for fossekall, og det antas at det kan foregå 
hekking av noen få par fossekall også. Neselve har vekting 1 (viltvekt, dvs. lokal verdi). Neselve er 
den største tilløpselva til Strondefjorden, og kanskje den viktigste gyteelva for ørret til 
Strondefjorden. Fiskebestanden på disse områdene er svært stor, og har fine bunnforhold for 
oppvekst av ungfisk.  

 

Konsekvenser  

Alt.1, grønn alt. 2 og rød alt. 3: Tiltaket vil ikke forringe naturverdier i sentrum, men kan ha 
konsekvens ved anleggsgjennomføring rundt Neselve.  Ubetydelig til liten negativ konsekvens 
(0/-) 

Oransje alt. 4: Tiltaket kan påvirke vannmiljø og bunnforhold lokalt ved en evt. utfylling i 
Strondefjorde og kan ha konsekvens ved anleggsgjennomføring rundt Neselve. Liten negativ 
konsekvens (-)  

 

Nr Område Verdi KONSEKVENSER 

 Alternativ: 

1 

Alternativ: 

2 grønn 

Alternativ: 

3 rød 

Alternativ:

4 oransje 

 Samlet 
konsekvensvurdering

Middels 0 / - 0 / - 0 / - - 
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Fagernes – Hande via dagens E16 

Verdifulle områder 

Herunder omtales områder og lokaliteter som er registrert som viktige i databaser, rapporter eller 
andre foreliggende kunnskapsbaser. I noen tilfeller, der lokaliteten er habitat for rødlisteart, er 
artens rødlistestatus nevnt i parentes. Under følger kort omtale av verdifulle lokaliteter som ligger 
innenfor plan- og/eller influensområdet for traseene:  

 

Nord-Aurdal  

I kommunen er det registrert flere verdifulle områder, både knyttet til vannressursene og andre 
naturområder.  

Langs dagens E16, til dels på begge sider av vegen, men hovedsakelig på nordsiden, mellom 
Kviteberg, Skutberget og Haganøbbe, ligger det flere større område med skog som er 
sørvestvendt. Områdene består av bjørkeskog med høgstauder, alle vurdert som lokalt viktige. 
Området er habitat for blant annet grønnspett, dvergspett (VU), bøksanger (NT). Naturtypen er ved 
kartlegging gitt lokal verdi (verdi C), men grunnet flere registreringer av rødlistearter i høye 
kategorier er områdene gitt stor verdi. 

Vestre Slidre  

Ferisfjorden og Slidrefjorden er viktige naturområder med mange kvaliteter som må hensyntas i 
forbindelse med eventuell vegbygging.  

I Vestre Slidre er det flere registrerte naturlokaliteter i nær tilknytning til vegen. Ikke alle ligger inne i 
naturbase som naturtype, men verdien til de ulike områdene gjenspeiles i verdikartet. Ved Kvåle, 
rett nord for kommunegrensen mot Nord-Aurdal og rett øst for E16, ligger en gammel lauvskog 
hvor det også er registrert brun punktlav (VU). Områdebeskrivelsene er svært knapp, men 
lokaliteten er vurdert som svært viktig (verdi A), som tilsvarer stor verdi etter Hb 140.  

Ved Viste/Revne finnes et større område på østsiden av dagens E16 bestående av skog som er 
habitat for bl.a. vendehals, grønnspett, svartspett, flaggspett og dvergspett (VU). 
Rødlistekategoriene tilsvarer stor verdi.  

Ved Reie, rett sør for Hande er det registrert gammel lauvskog hvor det også er registrert brun 
punktlav (VU). Områdebeskrivelsen er svært knapp, men lokaliteten er vurdert som svært viktig 
(verdi A), som tilsvarer stor verdi etter Hb 140.  

Hande rundt gårdene Midtre Hande, Sør Hande og Nedre Hande. Naturbeitemark. Natureng med 
rikt plantediversitet, inkludert dragehode (VU) registrert, samt trolig vårveronika (VU). Verdi vurdert 
til (kategori B), men grunnet flere registreringer av rødlistearter i høye kategorier er området gitt 
stor verdi. 

 

Konsekvenser  

Strekningen Kvitberget – Haganøbbe:  Tiltaket kan medføre inngrep i naturtyper av lokal viktighet, 
samt yngleområde for fugl på rødlista.  Middels negativ konsekvens (- -) 

Strekningen kommunegrensa – Røn sør: Tiltaket kan påvirke naturtype ved Kvåle. Tiltaket kan i 
noen grad medføre inngrep i natur som fungerer som yngleområde for fugl. Liten til middels 
negativ konsekvens (- /- -) 
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En kortere strekning ved Røn nord, der Fensfjorden utvides til Slidrefjorden: Tiltaket kan påvirke 
viktig trekkvei for elg. Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 

Strekningen Reie – Midtre Hande: Tiltaket vil berøre lokalitet vurdert som svært viktig ved Reie, 
samt sannsynlig lokalitet med dragehode ved Midtre Hande. Middels negativ konsekvens (--) 

 

Alternativ 1: Samlet konsekvensutredning: Middels negativ konsekvens (- -) 
 

Fagernes-Hande via fv. 51 

Verdifulle områder 

Herunder omtales områder og lokaliteter som er registrert som viktige i databaser, rapporter eller 
andre foreliggende kunnskapsbaser. I noen tilfeller, der lokaliteten er habitat for rødlisteart, er 
artens rødlistestatus nevnt i parentes.  

Nord-Aurdal  

I kommunen er det registrert flere verdifulle områder, både knyttet til vannressursene og andre 
naturområder.  

Helt nord i Sæbufjorden er det et deltaområde kalt Føssahølen. Samme lokalitet er også registrert 
som rik sumpskog. Naturtypen er ved kartlegging gitt lokal verdi.  

Vestre Slidre 

I Vestre Slidre er det flere registrerte naturlokaliteter i nær tilknytning til vegen. Ikke alle ligger inne i 
naturbasen som naturtype, men verdien til de ulike områdene gjenspeiles i verdikartet. 

Rantrudberget ved fv. 51 og fv. 269 i begge kommuner. Området består av gammel granskog, flere 
bekkedrag. Nedre deler er grandominert, og furu på bratt berg i øvre deler. Skogen har ulik 
alderssammensetning, vindfellinger og har interessant feltsjikt. Området bærer preg av naturskog. 
Det er registrert krevende sopparter, de fleste knyttet til gran på kalkrikt jordsmonn. Dette er 
indikatorer for god kontinuitet. Verdi er vurdert til viktig. 

Lomtjedn vest, lokalitet rett vest for myrtjernet Lomtjedn øst for fv. 269. Gammel granskog med god 
fuktpåvirkning. Ikke registrert rødlistede karplanter, sopp eller lav, men indikatorer på skoglige 
naturverdier som skyldes lang kontinuitet. Området er trolig viktig funksjonsområde for 
småsalamander (NT). Verdi vurdert til lokalt viktig. 

Bekk til Hovdatjedn sør for Tuv, øst for fv. 269. Preg av naturskog, flersjiktig med løv- og bartrær av 
ulik alder. Ikke registrert rødlistede arter. Verdi vurdert til lokalt viktig. 

Tuv-Sørmo, ravinedal i delet mellom jordene til Tuv og Sørmo. Gammel granskog, grankledd 
bekkedal. Flere indikatorer på kalkrik, kontinuitetspreget skogsmark. Ikke registrert rødlistede arter. 
Verdi vurdert til lokalt viktig. 

 

Konsekvenser 

Alternativ 2a: Strekningen ved Osen inkludert portalområde øst: Tiltaket medfører ikke endringer i 
artsmangfold eller levevilkår e.l. Portalområde og dagsone der tunnelen kommer ut i vest: Tiltaket 
medfører ikke endringer i artsmangfold eller levevilkår e.l. På strekningen fra Ulnes til Hande har 
alternativet samme konsekvens som tilsvarende strekning i alt. 1.  Liten til middels negativ 
konsekvens (-/- -) 
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Alternativ 2ab til Røn: Strekningen Osen – Sæbuøygarden inkludert portalområde øst: Tiltaket 
medfører inngrep i naturmiljø ved Rantrudberget og deltaområde ved Sæbufjorden nord. 
Strekningen portalområde vest og dagsone med påkobling til dagens E16: Tiltaket medfører trolig 
ikke fragmentering av verdifullt viltområde, men ligger nær beite- og yngleområder i øst og vest. På 
strekningen fra Røn til Hande har alternativet samme konsekvens som tilsvarende strekning i alt. 1. 
Liten negativ konsekvens (-) 

 

Alternativ 2b til Hande: Strekningen kryss Fv. 51/Fv. 269 – Tuv inkludert portalområde øst: Tiltaket 
berører beiteområder for elg og rådyr, samt tjern med småsalamander. Strekningen portalområde 
vest og påkobling til dagens E16: Tiltaket har inngrep nær lokaliteter med natureng/ naturbeitemark 
med dragehode, natur med middels verdi.  På strekningen fra Osen til Sæbuøygarden har 
alternativet samme konsekvens som tilsvarende strekning i alt. 2ab Røn.   Liten til middels 
negativ konsekvens (-/- -). 

 

Nr Strekning Verdi KONSEKVENSER 

  Alternativ: 

1 

Alternativ: 

2a 

Alternativ:

2ab 

Alternativ:

2b 

 Kvitberget-Haganøbbe Stor - -    

 Kommunegrensa – Røn sør Stor - / - - -/ - -   

 Strekning ved Røn nord Middels 0 / - 0 / - 0 / -   

 Reie – Midtre Hande Stor - - - - - -  

 Fagernes – Osen, inkl. 
portalområde for 2a øst 

Liten  0 0 0 

 Portalområdet Røn Liten   -  

 Osen – Sæbuøygarden 
inkl. portalområde for 2ab 
øst 

Liten   - - 

 Fv51/Fv269 - Tuv Middels    - - 

 Portalområde Hande og 
påkobling til E16 

Middels    - 

 Samlet 
konsekvensvurdering 

 - - - / - - - -/- - 

 Rangering  4 3 1 2 
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1 Kort om prosjektet 
 

1.1 KOMMUNEDELPLAN FOR E16 – BAKGRUNN FOR TILTAKET 

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo 
(Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til Vestlandet som har best regularitet 
vinterstid.  

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse, 
blandet trafikk, relativt ulykkesbelastet og lav framkommelighet.  

I gjeldende NTP (2010-19) ligger utbygging av strekningene på begge sider av Bjørgo – Øye inne 
med oppstart i perioden 2010-13. Dette er prosjektene Fønhus, Bagn, Bjørgo og 
Filefjellutbyggingen. Videre er oppstart av strekningen Fagernes – Øye omtalt for oppstart i 
perioden 2014-19.  

Statens vegvesen utarbeidet i 2010/2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E16 mellom Bjørgo 
og Øye. Denne rapporten konkluderer med at det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til 
Øye.  

Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for kommunedelplan på strekningen E16 Fagernes syd – 
Hande, som går igjennom to kommuner. Det er utarbeidet ett forslag til planprogram for begge 
kommunene. Fastsatt planprogram legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning.  
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Figur 1 Alternativer i Fagernes. 

 

 

1.2 DE ULIKE ALTERNATIVENE I FAGERNES 

Alternativ 1 følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike trafikksikkerhetstiltak og 
utbedringer som vil gi bedre fremkommelighet. 

Alternativ A (grønn) har den korteste tunnelen og utnytter en vesentlig del av eksisterende E16 
gjennom sentrum fra øst og helt frem til Tveitavegen. Herfra blir det tunnel frem til Skrautvålvegen 
og bru over Neselve.  

Alternativ B (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen. Tunnelen kommer ut i dagen 
ved Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ A. I denne løsningen vil man få et separat 
lokalvegsystem som ikke berører ny E16.  

Alternativ C (oransje) vil få tunnel lenger øst, utenfor tettstedet. Dette blir den lengste tunnelen av 
de tre og gjennomgangstrafikken vil bli ledet helt utenom sentrum. Tunnelen kommer ut i dagen 
ved Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ A og B. 
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Figur 2  Alternativer Fagernes – Hande. 

 

 

1.3 DE ULIKE ALTERNATIVENE FRA FAGERNES TIL HANDE 

Alternativ 1 følger eksisterende E16 på hele strekningen. Tiltakene vil omfatte opprusting eller 
nybygging, inkludert tiltak for gående og syklende.  

Alternativ 2a med tunnel til Ulnes vil følge et kort stykke av Fv 51 ut fra Fagernes opp til Breiset 
og videre inn i en 5 km lang tunnel mellom Breiseth og Ulnes. Nord for Ulnes følges 10 km av 
eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i alternativ 1.  

Alternativ 2ab med tunnel til Røn vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med 
Fv 269 og ta inn i en 6,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen like nord for tettbebyggelsen i 
Røn. Nord for Røn følges 3,5 km av eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i 
alternativ 1. 

Alternativ 2b med tunnel til Hande vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med 
Fv 269. Herfra bygges 5 km ny veg oppover i lia fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Mellom 
Tuv og Hande blir det en 5,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen i nærheten av Hande.  

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5121013 
 Dokument nr.:       
Kommunedelplan  

E16 Fagernes-Hande | Konsekvensutredning Revisjon: 02 

 

 2012-12-21 | Side 12 av 46

 

2 Metode 
2.1 AVGRENSNING AV FAGOMRÅDET 

Naturmiljø kan omfatte mange forhold som er av betydning for økologiske miljøer og 
sammenhenger, men innebærer i denne sammenhengen mangfold av arter (primært med fokus på 
det som er lett å oppdage; karplanter, sopp, lav, moser og virveldyr) og deres livsmiljøer.  

 

2.2 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE MÅL OG RETNINGSLINJER FOR 
NATURMILJØ 

Naturen og dets økosystemtjenester er grunnlaget for vår egen og framtidige generasjoners 
eksistens. Naturen og dets biologiske mangfold må derfor forvaltes bærekraftig gjennom en 
fornuftig avveining mellom bevaring og bruk. Bevaring av naturmangfold/biologisk mangfold er et 
sentralt mål i forvaltningen. Det er en nasjonalt vedtatt målsetning å stanse tap av biologisk 
mangfold i Norge innen 2010. Dette er senest stedfestet i Soria Moria-erklæringen til den sittende 
regjeringen. For å ivareta biologisk mangfold må man ivareta truede og rødlistede arter og disse 
artenes leveområder. St.prp nr. 1 2007-2008 slår fast at hoveddelen av det biologiske mangfoldet 
finnes og vil alltid finnes utenfor de vernede områdene. Det er derfor viktig at hensyn til biologisk 
mangfold legges til grunn for all virksomhet og planlegging. 

I Stortingsmelding nr. 42 ”Biologisk mangfold” (Miljøverndepartementet 2001) er ansvaret for 
biologisk mangfold tillagt sektorene. Statens vegvesen har sektoransvar for miljø, herunder 
naturmiljø, ved planlegging, bygging og drift av alle Europa- og riksveier. Statens vegvesen sin 
miljøvisjon er at transport ikke skal gi alvorlige skade for mennesker eller miljø. 

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 står det at Regjeringen vil redusere de miljøskadelige 
virkningene av transport. Utslipp av klimagasser er en stor miljøutfordring i transportsektoren. 
Andre viktige utfordringer er tap av biologisk mangfold, forurensing av jord og vann, lokal 
luftforurensing, støy, og nedbygging og forringelse av kulturmiljøer og nedbygging av dyrket jord. 
Regjeringen foreslår i meldingen bl.a. et kraftig løft i jernbaneinvesteringer og utbygging av gang- 
og sykkelanlegg for å endre transportmiddelfordelingen og dermed redusere klimagassutslippene. 
Hensynet til biologisk mangfold og jordvern står sentralt i regjeringens arbeid med å utvikle 
transportsystemet. Regjeringen legger stor vekt på å begrense de negative virkningene transport 
har på miljøet. Forventet trafikkvekst og bygging av nye infrastrukturprosjekt som er nødvendige for 
å nå andre politiske mål, gjør imidlertid at det er krevende å komme så langt som ønsket på alle 
miljøområder.  

Under delkapittelet «Viktige naturområder og økologiske funksjoner» er det gitt et etappemål; M4: 
Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner. Indikatorer: 

M4.1 Antall daa inngrep i eller nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder 

M4.2 Antall daa inngrep i eller nærføring til naturreservater 

M4.3 Prosjekter med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø 

M4.4 Andel utbedrede registrerte konflikter mellom transportnettet og biologisk mangfold 

Norge har som mål å stoppe tapet av biologisk mangfold. Utbygging av samferdselsanlegg 
innebærer naturinngrep som i større eller mindre grad får konsekvenser for matjord, naturmiljø og 
biologisk mangfold. Regjeringen prioriterer høyt å ta vare på norsk natur og verne om 
naturmangfoldet. 

Etappemålet er både knyttet til å unngå inngrep i viktige naturområder og til å ivareta viktige 
økologiske funksjoner. Med den betydelige satsingen på infrastruktur som regjeringen foreslår i 
meldingen, vil det skje enkelte inngrep i viktige naturområder. Det vil bli iverksatt tiltak for å 
begrense og kompensere for inngrepene i hvert enkelt prosjekt. 
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2.3 PLANPROGRAMMET 

Utredningsbehov (tekst hentet fra planprogrammene) 

Naturmangfoldloven stiller krav om utredninger hvis det foreligger manglende kunnskap i et 
naturmiljø. 

Det skal skaffes informasjon om viktige naturtypeområder, rødlistede arter, samt øvrige sårbare 
arter (dyr og planter) som kan bli påvirket av tiltaket. Inkludert i dette er også offisielt vernede 
områder (naturreservat). Det finnes en rekke registrerte rødlistede arter innen planområdet. Disse 
må kartfestes og identifiseres i forhold til aktuelle korridorer. Det bør også gjøres undersøkelser  iht 
uønskede arter som kan tenkes å bli spredt gjennom arbeidet med ny veg (lupiner, 
kjempebjørnekjeks og andre arter). Det foreligger kartlegginger av biologisk mangfold som er 
registrert i DNs naturbase. Det forventes at disse blir lagt til grunn ved den videre planleggingen. 
(etter innspill fra Fylkesmannen i Oppland).  

Videre utredninger innen planområdet bør konsentreres omkring fisk og hvilken påvirkning 
eventuelle nye tiltak vil ha for både leveforhold, gyte- og oppvekstforhold for artene (støy, 
forurensning, tilslamming etc). Dette vil også gjelde for eventuelle sidebekker som drenerer ned til 
Strondefjorden. Kartlegging av viktige gytebekker må også omfattes av dette arbeidet. Det skal 
utredes hvordan en ytterligere direkte forurensning fra vegen kan påvirke vassdraget på grunn av 
manglende naturlig infiltrasjon, samt at det skal redegjøres for behovet for avbøtende tiltak. 

Det blir stadig større fokus på mindre dyrs muligheter til å krysse vegnettet som bygges ut, samt 
hvilken påvirkning ny veg/utvidelse av eksisterende veg vil og kan ha på amfibier, pattedyr og 
fugler (reproduksjon, livskvalitet, forurensingspåvirkning). Vurderinger omkring både 
amfibieforekomster, rovvilt og mindre pattedyr og disse dyrenes muligheter for kryssing av ny veg 
må kartlegges og eventuelle tiltak beskrives. 

Hjortevilt er først og fremst et trafikksikkerhetsproblem. Likevel bør både leve- og beiteområder, 
samt viktige trekkruter for hjortevilt kartlegges slik at det lettere kan iverksettes tiltak for å redusere 
vegens barriereeffekt og omfanget av trafikkulykker som skyldes påkjørsler av dyr.  

Dersom det innen planområdet er definerte økologiske konfliktområder (jfr prosjekt "Kartlegging av 
økologiske konflikter langs eksisterende vegnett"), skal det vurderes om det er mulig å redusere 
konfliktnivået ved en utbygging av vegen. 

 

2.4 METODE OG DATAGRUNNLAG 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 2.3. Metodisk 
bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok 140, 2006. Trinn 1 i 
konsekvensutredning er innhenting av informasjon og karakteristikk av verdier, trinn 2 er 
omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderinger. Det er utarbeidet et verdikart for plan- og 
influensområdet for traseene.  

Arbeidet baserer seg på eksisterende informasjon og kunnskap om naturmiljøet. Informasjonen er 
hentet fra databaser med slik informasjon, relevante rapporter samt direkte kontakt med personer 
med kunnskap om områdene. Se kildeoversikten bakerst i rapporten for oversikt over 
informasjonssteder. Database for utvalgte naturtyper og prioriterte arter har ikke vært tilgjengelig, 
men informasjonen skal også være reflektert i naturbase eller miljøstatus. 

For naturmiljø vil usikkerhet primært gjelde utbredelse av rødlistearter (arter som er oppført på den 
nasjonale listen for truete arter i Norge) og viktige naturtyper. I Vestre Slidre er det gjort 
kartlegginger i områdene for aktuelle traseer nylig – så der foreligger en del informasjon om 
verdifulle områder, mens det i Nord-Aurdal er gjort lite nye registreringer, og grunnlaget er derfor 
tynnere.  

Basert på en vurdering av de gitte naturforholdene, forekomst av kjente naturtyper og andre 
registreringer, skal det imidlertid gjøres vurderinger av verdi, omfang og konsekvens av tiltakene. 
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Det er også usikkerhet knyttet til i hvilken grad en veg isolerer bestander, enten det er planlagt 
viltgjerde og overganger/vanngjennomløp eller fri kryssing i plan. 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den planlagte 
utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative anleggsveier, 
masseuttak, deponi og andre arealinngrep som er kjent på utredningstidspunktet. 

Influensområdet består av arealer som ligger utenfor tiltaksområdet, men som kan bli påvirket av 
tiltaket og må av den grunn være en del av utredningen. Eksempel på dette kan være 
hekkelokaliteter for forstyrrelsessårbare fuglearter eller viktige oppvekstområder for fisk lenger ned 
i et vassdrag. Influensområdet for fisk er definert til å omfatte alle bekker som drenerer gjennom 
tiltaksområdet, og omfatter i praksis alle større bekker som drenerer gjennom tiltaksområdet. 

Utredningsområdet er tiltaksområdet og influensområdet samlet, som er lagt til grunn for vurdering 
her. 

 

Vurdering av verdi 

Fagområdet naturmiljø/biologisk mangfold omhandler utredningsområdets verdi for det biologiske 
mangfoldet, hvor fokus er naturtyper med høy verdi, utvalgte naturtyper, viktige viltområder og arter 
som står oppført på den nasjonale rødlista.  

En verdisetting av naturmiljø foretas i forhold til følgende tre nivå: (i) enkeltlokaliteter, (ii) eventuelle 
områder med en viktig landskapsøkologisk funksjon og (iii) øvrig areal. Det viktigste nivået i 
utredningen er lokalitetsnivået og det er dette nivået som har verdi for naturmiljøet i 
utredningsområdet. 

Faktorer som spiller en rolle ved vurdering av verdi:  

- Funksjonsområder: Kantsoner, grønnstruktur, sammenhengende naturområder, og andre 
områder med betydning for biologisk mangfold etc. 

- Eksisterende inngrepssituasjon: Tilstedeværelse eller fravær av tekniske inngrep, støy og annen 
forurensing. 

- Kjente naturhistoriske/geologiske elementer: Viktige berggrunns- og kvartærgeologiske elementer 
som morenerygger, raviner, grytehull, fossilforekomster etc. 

Under vises en tabell hentet fra Statens vegvesens håndbok 140 og som presenterer 
verdivurderingskriterier. Tabellen er noe moderert for å tilpasses dagens begreper/kategorier.  
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 Tabell 1. Kriterier for naturmiljøets verdi etter Hb 140 (noe moderert). 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt 
andre 
landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder av ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Områder over 1 km fra 
nærmeste tyngre inngrep. 

Sammenhengende områder 
(over 3 km2) med et urørt preg. 

Områder med lokal eller regional 
landskapsøkologisk betydning.  

Områder over 3 km fra 
nærmeste tyngre inngrep.  

Områder med nasjonal 
landskapsøkologisk betydning. 

Naturtypeområder Områder med biologisk 
mangfold som er 
representativt for 
distriktet.  

Naturtyper i verdikategori B eller 
C for biologisk mangfold.  

Naturtyper i verdikategori A for 
biologisk mangfold. Utvalgte 
naturtyper.  

Områder med arts- 
/individmangfold 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for 
distriktet.  

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1.  

Områder med stort artsmangfold 
i lokal eller regional målestokk.  

Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet (NT) eller 
datamangel (DD).  

Leveområder for arter som står 
oppført på den fylkesvise 
rødlista.  

Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 2-3.  

Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk.  

Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet (CR), 
direkte truet (EN) eller sårbar 
(VU). Områder med forekomst 
av flere rødlistearter i lavere 
kategorier.  

Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5. 

Lokaliteter med prioriterte 
arter.  

Naturhistoriske 
områder (geologi, 
fossiler) 

Områder med 
geologiske forekomster 
som er vanlige for 
distriktets geologiske 
mangfold og karakter.  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til distriktets eller 
regionens geologiske mangfold 
og karakter.  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til landsdelens eller 
landets geologiske mangfold 
og karakter.  

 

Som for kommunedelplanen Bagn-Bjørgo temarapport naturmiljø er tabellen noe moderert i forhold 
til hvordan den er presentert i Hb 140. I denne temautredningen er begrepet vegetasjonsområder 
tatt ut, fordi det ikke finnes metodikk knyttet til vegetasjonsområder dermed heller ikke strukturerte 
registreringer og datasett for vegetasjonstyper. Videre er naturmangfoldlovens begreper tatt inn i 
tabellen, gjennom å inkludere utvalgte naturtyper i kategori stor verdi under Naturtyper, og 
prioriterte arter i kategori stor verdi under Områder med arts-/individmangfold.  

Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets verdi innenfor 
temaet. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi (se eksempel 
under).  

 

 

 

 
  

Liten Middels Stor 
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Kriterier for omfang 

Omfangsvurderingene er et utrykk for hvilke negative tiltak som vil påvirke naturmiljøet og hvilket 
omfang disse tiltakene vil ha. Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i Statens vegvesens 
håndbok 140.  

 

 

 

 

 

Omfanget angis på en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang (se figur). 
Omfang vurderes for de samme områder som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-
alternativet som er dagens situasjon inkludert forventede endringer langs eksisterende trase i 
analyseperioden. 

 

Kriterier for konsekvenser 

Del tre av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
konsekvensene for slik å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil få på naturmiljøet. Konsekvenser 
er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede 
konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til svært 
positiv konsekvens.  

Konsekvensanalysen er både gjort mot den aktuelle trasés påvirkning på naturmiljø gjennom 
beslag og påvirkning av natur, men også mulige store påvirkninger en anleggsfase kan medføre. 
Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vite hvor store konsekvenser en anleggsfase vil bety, 
men det anses som faglig mest korrekt å konsekvensvurdere anleggsfasen sammen med 
byggefasen. Det samme forhold som nevnt over gjelder også omfangsvurderingen. 

 

 

2.5 SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET I ANALYSEN - ALTERNATIV 0 

Omfang og konsekvens av tiltaket (de ulike alternativene) skal vurderes opp mot et 
sammenligningsgrunnlag, som oftest et alternativ 0 som er dagens situasjon inkludert vedtatte 
planer. 

Alternativ 0 er å beholde dagens E16, men med en forventet trafikkutvikling i henhold til offisielle 
trafikkprognoser.  Nødvendige trafikksikkerhetstiltak og vedlikeholdstiltak er forutsatt gjennomført 
innenfor årlige budsjettrammer.  

Av planlagte tiltak i alternativ 0 er oppgradering av en strekning gjennom Fagernes og en ca. 600 
m lang strekning med nytt fortau og oppstramming av vegbanen forbi Valdres Folkemuseum. 

 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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3 Beskrivelse av utredningsområdet 
 

3.1 GENERELT 

Utredningsområdene dekker i stor grad bebygd areal eller andre former for menneskepåvirket 
areal, og kun i noen grad større sammenhengende naturområder. De ulike alternativene følger for 
en stor del eksisterende veger i området, bortsett fra en strekning av alt. 2b Hande som også går 
gjennom skogområder. Langs store deler av dagens E16 og mindre deler av fv. 51 ligger det dyrket 
mark, men med restbiotoper innimellom. I tillegg til Fagernes er det flere mindre tettsteder som kan 
bli berørt langs dagens E16.  

 

 

3.2 NATURFORHOLD I OMRÅDET 

3.2.1 Naturgrunnlag 

De største strekningene langs fjordene (Strondefjorden, Ferisfjorden, Slidrefjorden i vest samt 
Sæbufjorden og Hovsfjorden i øst) består av skifrige bergarter tilhørende Kvitberg‐ 
Ørnbergformasjonen, med hovedinnslag av næringsrik fyllitt; partiet fra Hande/Reie og mot 
Fagernes samt strandsonen ved Ulnes/Strand består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer. 
Områdene rundt Fagernes består av leirskifer, sandstein, kalkstein med innslag av fyllitt og 
glimmerskifer (NGU Berggrunn).  

Løsmassene består av morene, med unntak av torvavsetninger (myr) i området ved Lomtjern 
(NGU Løsmasser).  

Omtrent 50% av Nord-Aurdal kommune ligger over 900 meter over havet. Fagernes ligger rett 
ovenfor Strondefjorden som ved normalvannstand er på 355 meter over havet. Slidrefjorden og 
Strondefjorden, som er en del av Begnavassdraget, deler Vestre Slidre kommune i to. På østsida 
stiger terrenget opp mot de høyeste barskogkledde områdene i Norge. 

 

 

3.2.2 Vegetasjon 

Vegetasjonsgeografisk hører området til i sørboreal vegetasjonssone i dalbunnen langs fjordene, 
og ellers mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen, i dalsider og de høyere partiene 
(Moen 1998). Dalbunnen langs fjordene er godt egnet for jordbruk, mens det i lisidene er 
hovedsakelig barskogvegetasjon. Vestvendte lisider kan ha rikere løvtresamfunn.  

Det er ikke registrert INON-områder i, i nærheten av eller over trasealternativene. INON er 
inngrepsfrie naturområder med mer enn 1 km til nærmeste tyngre tekniske inngrep.  

Rett vest for Fagernes ligger Fodnesåsen naturreservat. Reservatet ble opprettet i 1993 og er et 
barskogreservat med en rekke varmekrevende planter og rikt planteliv. Verneområdet ligger på 
åsen like nord for Fagernes, og utgjør et slakt toppområde og bratte lier på fyllittskifer. Reservatet 
inneholder granskog med en stor andel av rike vegetasjonstyper, bl.a. mye lågurtgranskog 
dominerer. Vi finner et rikt planteliv med innslag av varmekrevende arter. Formålet med fredningen 
er å bevare et relativt lite påvirket barskogområde med en stor andel rike vegetasjonstyper og et 
meget rikt planteliv. Naturreservatet berøres ikke av noen av de foreslåtte traseene.  
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3.2.3 Vilt 

Store deler av strekningene langs dagens E16 er beiteområder for hjortedyr (elg, hjort og rådyr). 
Det samme gjelder områdene fra nordenden av Sæbufjorden til Tuv hvor det kan være aktuelt med 
ny trase for E16. Det finnes flere trekkveier for storvilt i området, disse er omtalt nærmere under 
dagens situasjon og verdier. Mindre vilt er, der det finnes kjent kunnskap, omtalt nærmere under 
dagens situasjon og verdier. Spesielt for vilt er det viktig at hele influensområdet blir beskrevet og 
ikke bare planområdet. En rekke viltarter vil kunne bli påvirket av et tiltak selv om de ikke har 
direkte tilhold i tiltaksområdet, eller selv om deres funksjonsområder er store og bare mindre deler 
av funksjonsområdet berøres av tiltaket.  

Det er registrert en rekke hendelser med vilt både på dagens E16 og på fv. 51. I løpet av de siste 
fem år er det i hjorteviltregisteret registrert 22 ulykker vilt (rådyr/hjort/elg)/bil på dagens E16, og 6 
tilsvarende ulykker på fv. 51. Se vedlagte kartutsnitt for oversikt over ulykkespunktene.  

 

Figur 3   Oversikt over påkjørsler av vilt i perioden desember 2007 - desember 2012. Rødt rundt 
punkt = rådyr, blått rundt punkt = elg, grønt rundt punkt = hjort (kilde: 
www.hjorteviltregisteret.no). 

 

De to strekningene trekkes frem som særlig utsatt for viltpåkjørsler i denne delen av Valdres er E16 
nord for Fagernes og fv. 51 mot Øystre Slidre.  

 

 

3.2.4 Vassdrag 

De største vannlokalitetene er Strondefjorden, Slidrefjorden (med Ferisfjorden) og Sæbufjorden. 
Valdres danner kildene til Begnavassdraget, og elva Begna renner gjennom store deler av dalen. 
Den fører hoveddelen av tilsiget til Strondefjorden og har utløp fra denne og til Aurdalsfjorden. Fra 
Aurdalsfjorden renner elva sydøstover til Sperillen og ut i Drammensvassdraget. Det finnes en 
rekke mindre sidebekker og sideelver til innsjøene.  

Begnavassdraget dekker et areal på 4 875 km² og er en del av Drammensvassdraget. Hovedelva 
Begna er 213 km lang og har en høydeforskell på ca. 1 850 m. Begna renner i sørlig retning fra 
Filefjell, gjennom Valdres og innsjøene Vangsmjøsi, Slidrefjorden, Strondefjorden og 
Aurdalsfjorden, ned Begnadalen til Nes i Ådal og innsjøen Sperillen via Ådalselva og videre ned til 
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Hønefoss, der den renner sammen med Randselva og danner Storelva som renner ut i Tyrifjorden. 
Herfra renner vassdraget ut i Drammenselva, som ender i Drammensfjorden. 

Slidrefjorden er i Vann-nett (http://vann-nett.nve.no/portal/) klassifisert som stor, kalkfattig, klar og 
dyp innsjø, og økologisk tilstand er antatt moderat. Biologiske parametere er vurdert til moderat til 
god, mens fysisk-kjemiske parametere er ikke kjent/udefinert. Fjorden er vurdert til å være lite-
middels påvirket og ha stor grad av fysiske inngrep. Slidrefjorden er del av det regulerte 
Begnavassdraget, og er et av seks regulerte magasin.  

Slidrefjorden strekker seg fra Lomen i nord til Fosheim i sør, og er vel 2 mil lang. Vassdraget er 
kjent for godt fiske og høy kvalitet på fisken. Det drives kultiveringsarbeid i fjorden. Det er rik 
naturlig tilvekst i fjorden. 

Strondefjorden er i Vann-nett klassifisert som stor, kalkfattig, klar og dyp innsjø, og økologisk 
tilstand er antatt moderat. Tilstanden til biologiske parametere er antatt moderat til god. Fjorden er 
vurdert til å være middels påvirket men ha stor grad av fysiske inngrep. Strondefjorden er del av 
det regulerte Begnavassdraget, og er et av seks regulerte magasin. 

Vannkvaliteten i Strondefjorden er godt dokumentert gjennom flerårige undersøkelser utført av 
NIVA. Vannkvaliteten ved hovedstasjonen er meget god (= klasse 1) når det gjelder fosfor, mens 
den stort sett er i klasse 2 (=god) mht. nitrogen. Begnavassdraget er av de reineste vassdraga i 
Oppland, men det har vært enkelte episoder i Strondefjorden med uønsket algeoppblomstring, 
luktproblemer, fiskedød, mm. 

Neselve er i Vann-nett klassifisert som stor, kalkfattig, klar elv, økologisk tilstand er antatt moderat. 
Tilstanden for ulike parametere er ikke oppgitt. Elva er vurdert til å være middels påvirket men ha 
stor grad av fysiske inngrep. Det er gitt konsesjon til kraftproduksjon i Kvitvellafossen i Neselve, og 
det er fra tidligere vært etablert dam/terskel og produsert kraft her.  

Sæbufjorden er i Vann-nett klassifisert som middels, kalkfattig, klar og dyp innsjø, og økologisk 
tilstand er antatt god. Tilstanden til biologiske parametere er for planteplankton vurdert til å være 
svært god, andre biologiske parametere ikke vurdert. Fysisk-kjemiske parametere er for 
næringsforhold vurdert til moderat, andre ikke er kjent/definert. Fjorden er vurdert til å være 
middels påvirket og ha middels grad av fysiske inngrep. Sæbufjorden er nedre del av det regulerte 
Øystre Slidre vassdraget som renner ut i Strondefjorden. Sæbufjorden er ikke regulert.  

Sideelver til Strondefjorden og Slidrefjorden, sidebekker til Sæbufjorden, samt Hovsfjorden og 
Østre Slidreåne bekkefelt som drenerer østover til Hovsfjorden fra trase for alt. 2b til Hande, har 
alle antatt god økologisk tilstand. Ulike parametere for tilstand er ikke vurdert. Elvene/bekkene er 
vurdert til å ha lite-middels grad av påvirkning.  

 

 

3.2.5 Fisk 

Ørret finnes i hele Begnavassdraget, og er generelt av god kvalitet. I Slidrefjorden og 
Strondefjorden er det noe regnbueørret som stammer fra rømt fisk fra oppdrettsanleggene i 
området.  

I prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i Oppland» er sidebekker til Slidrefjorden (2008) og 
Strondefjorden (1996) gjennomgått, og det er pekt på bekker hvor forholdene bør bedres for å øke 
naturlig produksjon. Det er ikke kjent at det er gjort registreringer av gytebekker til Sæbufjorden.  

Slidrefjorden 

Fiskeartene i Slidrefjorden er ørret, abbor og ørekyt, samt noe rømt regnbueørret. I Slidrefjorden er 
ørretens rekrutteringsforhold redusert etter reguleringen. Gjentatte undersøkelser har vist at det er 
få gytebekker til Slidrefjorden og at innløps- og utløpselv Begna var meget viktig før reguleringen. I 
dag er det på innløpet man hovedsakelig forventer at hovedrekrutteringen foregår. Ørretbestanden 
i Slidrefjorden kan i dag betegnes som moderat, og fangstutbyttet har gått sterkt tilbake etter 
reguleringen. Undersøkelser og fangstregistreringer i perioden 1997- 2005 gir et entydig bilde av 
fiskesamfunnet i Slidrefjorden slik det fremstår i dag. Ørreten er av meget god kvalitet.  



 Oppdragsnr.: 5121013 
 Dokument nr.:       
Kommunedelplan  

E16 Fagernes-Hande | Konsekvensutredning Revisjon: 02 

 

 2012-12-21 | Side 20 av 46

 

Abborbestanden økte kraftig utover 1990-tallet og er blitt et problem for ørreten (Eriksen m.fl. 
1998). I dag pågår utfiskingsprosjekter i Slidrefjorden med storruse. En rapport fra 2005 peker også 
på at det er noen bekker der forholdene bør bedres, og som vil øke den naturlige fiskeproduksjon i 
Slidrefjorden. Fiske i vassdraget administreres av to grunneierlag, et i Begna elv og ett i 
Slidrefjorden. Garnfiske er forbeholdt grunneierne, mens sportsfiske er åpent for alle ved kjøp av 
fiskekort.  

Prosjektet med kartlegging av gytebekker til Slidrefjorden, med vurdering av potensial og tiltak, ble 
gjennomført i 2008. 

To gytebekker er registrert på østsiden av fjorden og innenfor planområdet, det vil si som kan bli 
berørt av en eventuell vegbygging. Det er andre bekker som har større betydning for rekrutteringen 
til Slidrefjorden, men de to bekkene må hensyntas i forbindelse med bygging av ny veg/tilhørende 
anlegg.  

Fystrobekken: Det foreligger ingen opplysninger fra tidligere undersøkelser. Fystrobekken er en 
liten bekk, 1 m bred, med begrenset potensial. Fisken kan vandre ca 300 meter opp til E16 der den 
møter en foss (UTM 502689 6767485). Det er greit gytesubstrat i bekken, men den har trolig meget 
lav vannstand om sommeren og total arealet er lite.  

Handebekken: Det foreligger ingen opplysninger fra tidligere undersøkelser. Handebekken er en 
liten bekk, 1 m bred, med begrensetpotensial. Fisken kan vandre ca 200 meter opp til E16 der den 
møter en kulvert (UTM 501505 6769951). Her er det et fall på to meter som stanser fisken. Det er 
ingen kantvegetasjon her. Det er moderat gytesubstrat i bekken og den har trolig meget lav 
vannstand om sommeren og totalarealet er lite.  

 

 

Figur 4  Oversikt over vannlokaliteter, gytebekker og oppdrettsanlegg.  
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Strondefjorden 

For å undersøke gyteforholdene for ørret i Strondefjorden, ble det i1995 foretatt en befaring med 
elektrisk fiskeapparat. Forut for befaringen hadde det vært en lang periode med tørke, og flere av 
tilløpsbekkene var mer eller mindre uttørket. Innenfor planområdet på østsiden av fjorden er det 
bare Neselve som er registrert som gyteelv/bekk, og som må hensyntas ved bygging av veg. 
Gyting for ørret i Strondefjorden ser ut til å foregå i flere bekker/elver, og produksjonsarealer ser 
ikke ut til å være begrensende. 

Neselve: Avfisket strekning: Fra Fagernesbrua og opp mot fossen (vandringshinder), ca 300 m. 
Fiskebestand: God bestand av ørret ved alder 0+, 1+ og 2+. Noe ørekyt ble observert. Bunn- og 
strømforhold: Elva er forholdsvis stor, og har rimelig gode gyte- og oppvekstforhold for ørret. 
Neselve er den største tilløpselva til Strondefjorden, og kanskje den viktigste gyteelva for ørret. 
Fiskebestanden på disse områdene var på avfiskingstidspunktet svært stor, og hadde fine 
bunnforhold for oppvekst av ungfisk. 

 

Oppdrettsanlegg  

Det finnes flere aktive oppdrettsanlegg langs fjordene. De to som ligger nær planområdet er 
kartfestet i figur 3; Hande og Valdres ørretoppdrett. Det ligger et anlegg i nordenden av 
Slidrefjorden nær E16, et på vestsiden av Slidrefjorden og to nedstrøms Strondefjorden. Oppland 
fylkeskommune skal i gang med kartlegging og innhenting av mer detaljert kunnskap om 
anleggene.  

 

3.2.6 Rødlistearter 

Definisjoner 

Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk 
natur. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale 
naturvernorganisasjonen (IUCN, the International Union for Conservation of Nature). Den siste 
norske rødlista er fra 2010. Rødlista opererer med begrepet truet art, og det brukes om arter som 
er vurdert til å ha en bestandssituasjon som gjør at det er over 10 % sannsynlig at de vil være borte 
fra norske områder om 100 år. Dette inkluderer kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og 
sårbar (VU), og 2398 arter på fastlands-Norge er vurdert til å tilhøre en av disse kategoriene. 

 

Kategorier 

IUCN sitt kategorisett for bruk ved rødlisting av arter inkluderer 11 kategorier, hvorav åtte av disse 
gir plassering på rødlista. Arter som klassifiseres til en av kategoriene utdødd (EX), utdødd i vill 
tilstand (EW), regionalt utdødd (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT) 
eller datamangel (DD) benevnes som rødlistearter, mens de som klassifiseres til kategoriene CR, 
EN eller VU benevnes som truete arter. De øvrige IUCN-kategoriene er livskraftig (LC), ikke egnet 
(NA) og ikke vurdert (NE). Arter i kategorien LC er arter som er vurdert til å ha mindre enn 5 % 
risiko for utdøing i kommende 100-års periode. 

Det er registrert flere rødlistearter i utredningsområdet. Disse er omtalt under delstrekningene i 
kap. 4.  

 

 

3.2.7 Fremmede skadelige arter 

IUCNs definisjon av fremmede arter er: ”Fremmede arter er arter, underarter eller lavere taxa som 
har fått menneskets hjelp til å spre seg utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og 
spredningspotensial”. 
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Rapporten Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 (Artsdatabanken, 2012) 
omhandler vurderinger av økologisk risiko, andre konsekvenser er holdt utenfor. Produktet 
inneholder også vedlegg som gir en helhetlig oversikt over fremmede arter som er påvist i Norge. I 
Norge er det nå påvist 2320 fremmede arter. 1180 av disse reproduserer i norsk natur, eller er 
antatt å gjøre det de kommende 50 år. De økologiske risikovurderingene er delt opp i fem 
kategorier: Ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko (HI) og svært høy risiko 
(SE). Det er kun artene i de to høyeste kategoriene som havner på svartelista. Dette omfatter 217 
arter. Svartelista er altså en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko 
på stedegent naturmangfold, og er ingen vurdering av om artene er uønskede i Norge. 

Statens vegvesen har laget en regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter (Statens 
vegvesen Region øst 2011). I handlingsplanen er det skissert en foreløpig skjøtselstrategi (2008): 
Skjøtselstrategien omhandler et utvalg av karplantene som er kategorisert til høy risiko i Norsk 
Svarteliste 2007. Denne strategien ble utarbeidet 2008 sammen med en informasjonsbrosjyre om 
de samme artene. 

Vegdirektoratet har laget en risikovurdering (2008) over potensiell spredning av fremmede 
skadelige arter til omgivelsene knyttet til vegvesenets aktiviteter. Risikovurderingen kan brukes 
som rettesnor i arbeidet med Ytre miljøplan.  

Vegdirektoratet har utarbeidet en veileder for arbeidet med de fremmede skadelige artene (2009). 
Veilederen kan brukes i arbeidet med Ytre miljøplan både ved utbygging, drift- og 
vedlikeholdsprosjekter.  

Det er et mål at i oversiktsplaner (som denne), reguleringsplaner og tilhørende 
konsekvensutredninger skal det skaffes oversikt over forekomster av relevante fremmede 
skadelige arter på et tidlig tidspunkt, slik at nødvendige tiltak kan settes i verk. 

Samtidig sier handlingsplanen at «Generelt ansees forekomster av fremmede skadelige arter som 
lite beslutningsrelevant for oversiktsplaner for større vegprosjekter. Problemstillingen vil kun 
unntaksvis behandles i konsekvensutredninger, selv om dette kan være relevant på steder med 
særlig store problemer. Derimot skal fremmede skadelige arter kartlegges og stedfestes i 
forbindelse med reguleringsplan…»  

Masser som kan inneholde frø og plantedeler for videre spredning må holdes separat fra andre 
masser, dette kan være aktuelt hvis det ikke lar seg gjøre å fjerne massene med en gang. Hvis 
driftsområdet eller utbyggingsområde har følgende egenskaper, er sannsynligheten stor for å finne 
fremmede skadelige arter: 

 Ved innkjøp av planter til grøntanlegg: Fremmede skadelige arter kan være 
blindpassasjerer. 

 I tettbebygd strøk: De fleste fremmede skadelige karplantene er hagerømlinger. 
Sannsynligheten til å finne fremmede skadelige arter er derfor stor i nærheten av 
hager. 

 Utvidelse av eksisterende veg: Samferdselsårer er effektive spredningskorridorer for 
en del fremmede arter. Selv langt fra tettbebygd strøk, kan fremmede arter opptre. 
For eksempel har vi spredt en del arter ved frøblandinger og ved masseforflytninger i 
tidligere vegprosjekter. 
 

Før rullering av en driftskontrakt skal omfanget av fremmede skadelige arter kartlegges i felt, og det 
skal utarbeides kart og lister med stedfestet informasjon om ulike arter. 

Det er ikke registrert fremmede arter i regi av Statens vegvesen langs E16 mellom Fagernes og 
Hande. Rullering av driftskontraktene for Valdres vil skje i 2015, og kartlegging som del av rullering 
vil først bli gjennomført da. Dersom reguleringsarbeid for ny E16 starter før 2015 anbefales det at 
kartlegging av skadelige fremmede arter utføres i forbindelse med planarbeidet, slik at man har 
kjent kunnskap som kan innarbeides i YM-plan og eventuelt reguleringsbestemmelser.  

Det er i miljøstatus (www.miljostatus.no) lagt inn enkelte observasjoner av fremmede arter i de 
aktuelle traseene for ny E16. Disse er listet opp i tabell under. Observasjonene er for en stor del 
gjort før ny svarteliste (2012) var tilgjengelig, så observasjonene kan være mangelfulle.  
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Sist gang det er registrert floghavre på de aktuelle vegstrekningene er i 1985. Hvor vidt det dyrkes 
havre i nærheten av utredningsområde, og det kan ha vært registrert floghavre mer nylig, må 
undersøkes i forbindelse med reguleringsplanfasen/YM-plan.  

Det vises også til forskrift om floghavre (Lovdata, FOR-1988-03-25-251).  

 

Tabell 2. Oversikt over observerte fremmede arter i plan og influensområdet 
(www.miljostatus.no). Kategorier: svært høy (SE), høy (HI), potensielt høy (PH), lav (LO) eller 
ingen kjent risiko (NK). Svartelistede arter er en oversikt over de fremmede artene som utgjør 
høyest økologisk risiko på stedegent naturmangfold, og er ingen vurdering av om artene er 
uønskede i Norge. 

Norsk navn Latinsk navn Kategori Oppført i svarteliste 
2012 

Sandskrinneblom  PH  

Ugrasklokke  PH  

Tysk mure  PH  

Blålusern  LO  

Rødhyll Sambucus racemosa HI X 

Bladfaks Bromopsis inermis HI X 

Vårpengeurt  PH  

Klistersvineblom Senecio viscosus HI X 

Sibirbergknapp Phedimus hybridus SE X 

Engsyre  LO  

Italiaraigras  LO  

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE X 

Gråbergknapp Phedimus spurius SE X 

Filtarve Cerastium tomentosum SE X 

Rakbergknapp  PH  

Alperanke Clematis alpina SE X 

Furubarskålrust  LO  

Tunbalderbrå  LO  

Kanadagås  SE X 

Mink  SE X 

Regnbueørret  SE X 
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4 Dagens situasjon og verdier 
4.1 FAGERNES SENTRUM 

4.1.1 Verdifulle områder 

Det er naturlig nok begrenset med naturområder av verdi i dette området. Fagernes er tettbebygget 
med sentrum nær Strondefjorden og hovedsakelig eneboligbebyggelse rundt. Av betydning for 
naturmiljø er Strondefjorden og Neselve. Det er observert storlom (NT), fiskemåke (NT) og 
hettemåke (NT) i tilknytning til Strondefjorden.  

Neselve er registrert i naturbase som beiteområde for fossekall, og det antas at det kan foregå 
hekking av noen få par fossekall også. Fossekallen foretrekker å ha hekkeplass der det fosser 
mest, men er også kjent for å kunne legge reir på for eksempel hyller under eldre bruer. Matsøk 
foregår i grunne og relativt rolige stryk i elva, dvs. her nedstrøms Kvitvellafossen, og oppstrøms 
fossen til Hunkevike. Neselve har vekting 1 (viltvekt, dvs. lokal verdi). Neselve er også viktig som 
gyteområde for ørret. Neselve er den største tilløpselva til Strondefjorden, og kanskje den viktigste 
gyteelva for ørret til Strondefjorden. Fiskebestanden i disse områdene er svært stor, og har fine 
bunnforhold for oppvekst av ungfisk.  

Øst for sentrum er det registrert en naturtype: Sessiberget bestående av bjørkeskog med 
høgstauder. Naturtypen er ved kartlegging gitt lokal verdi (verdi C), som tilsvarer middels verdi etter 
Hb 140.  

Rett sørvest for sentrum er det registrert naturtype ved Fagernes camping, også bjørkeskog med 
høgstauder. Naturtypen er ved kartlegging gitt lokal verdi (verdi C), som tilsvarer middels verdi etter 
Hb 140.  

Informasjonen er hentet fra naturbase og artsdatabanken.  

 

4.1.2 Rødlistearter og andre arter på IUCNs liste 

Det er gjort noen observasjoner av rødlistearter i og rundt Fagernes sentrum, som også faller inn 
under plan- og influensområdet.  

Observasjoner/registreringer er midlertidig få og kun fugl. Det er altså ikke registrert rødlistede 
karplanter, lav, moser eller sopp i og rundt sentrum. Fossekall har status LC i hht. Artsdatabanken, 
og er således ikke en rødlisteart, men står på IUCNs liste. Av de registrerte fuglene er det fossekall 
og dens betingelser i Neselve som vil likevel ha størst verdi, først om fremst fordi den er knyttet til 
elva som habitat, og fordi de andre observerte artene i det foreliggende grunnlagsmateriale ikke er 
knyttet til et bestemt område/lokalitet.  

 

4.1.3 Verdivurdering av områder i Fagernes sentrum 

Lokalitetene Strondefjorden og Neselve er, både som vannlokaliteter, som leveområder for arter og 
for sine økologiske funksjoner, viktige lokaliteter å ta hensyn til i forbindelse med valg av løsning, 
og ikke minst i forhold til hensyn som må innarbeides ved anleggsmessig gjennomføring. Neselve 
som viktigste gyteelv for ørret i Strondefjorden vurderes til middels verdi, det samme gjelder de to 
lokalitetene nær sentrum, Sessiberget og Fargernes camping. Strondefjorden vurderes til liten 
verdi.   

 

 

 

Liten Middels Stor 
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4.2 STREKNINGEN FAGERNES – HANDE VIA DAGENS E16 

4.2.1 Verdifulle områder 

Herunder omtales områder og lokaliteter som er registrert som viktige i databaser, rapporter eller 
andre foreliggende kunnskapsbaser. I noen tilfeller, der lokaliteten er habitat for rødlisteart, er 
artens rødlistestatus nevnt i parentes. Nærmere definisjon av rødlistekategorier er gitt i kap. 3.2.6. 

  

Nord-Aurdal  

 
Figur 5  Utsnitt fra Naturbase som viser registrerte naturtyper i midtre del av Nord-Aurdal. 
Fodnesåsen naturreservat er vist i rød skravur. Grønne polygoner med hel linje er naturtyper 
vurdert som viktige eller svært viktige; grønne polygoner med stiplet linje er naturtyper vurdert 
som lokalt viktige.  

 

Langs dagens E16, til dels på begge sider av vegen, men hovedsakelig på nordsiden, mellom 
Kviteberg, Skutberget og Haganøbbe, ligger det flere større områder med sørvestvendt skog. 
Områdene består av bjørkeskog med høgstauder, alle vurdert som lokalt viktige. Bjørkeskogen er 
habitat for blant annet grønnspett, dvergspett (VU), bøksanger (NT), og det er i tillegg registrert 
dundå (EN), hengepiggfrø (NT) og dragehode (VU) her. Naturtypen er ved kartlegging gitt lokal 
verdi (verdi C), men grunnet flere registreringer av rødlistearter i høye kategorier er områdene her 
gitt stor verdi. Informasjonen er hentet fra naturbase og artsdatabanken.  

 

Det er i naturbase lagt inn flere viltområder: 

Neselve – beiteområde for fossekall, viltvekt 1.  

Fodnesåsen – yngleområde grønnspett, bøksanger og dvergspett, viltvekt opp til 3.  

Strønd – beiteområde hjort, viltvekt 1.  
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Kattøyni – trekkvei elg, viltvekt 1.  

Bøsei – beiteområde elg, viltvekt 1.  

 

Vestre Slidre  

Ferisfjorden og Slidrefjorden er viktige naturområder med mange kvaliteter som må hensyntas i 
forbindelse med eventuell vegbygging. Det er blant annet observert følgende fugler i fjordene: 
sangsvane (NT), sjøorre (NT), kvinand, laksand og fossekall.  

I Vestre Slidre er det flere registrerte naturlokaliteter i nær tilknytning til vegen. Ikke alle ligger inne i 
naturbase som naturtype, men verdien til de ulike områdene gjenspeiles i verdikartet. Ved Kvåle, 
rett nord for kommunegrensen med Nord-Aurdal og rett øst for E16, ligger en gammel lauvskog 
hvor det også er registrert brun punktlav (VU). Områdebeskrivelsene er svært knapp, men 
lokaliteten er vurdert som svært viktig (verdi A), som tilsvarer stor verdi etter Hb 140.  

 

 
Figur 6   Utsnitt fra Naturbase som viser registrerte naturtyper i søndre del av Vestre Slidre. 
Grønne polygoner med hel linje er naturtyper vurdert som viktige eller svært viktige; grønne 
polygoner med stiplet linje er naturtyper vurdert som lokalt viktige.  

 

Ved Viste/Revne finnes et større område på østsiden av dagens E16 bestående av skog som er 
habitat for bl.a. vendehals (LC), grønnspett (VU), svartspett (LC), flaggspett (LC) og dvergspett 
(VU). I tillegg er det her registrert gråhegre (LC), storlom (NT), fiskeørn (NT), myrhauk  (VU), 
kongeørn (LC), perleugle (LC), spurvehauk (LC), svartglente (NA), hønsehauk (NT), skogdue (LC) 
samt sommerfuglen engurtefly (VU).   

Disse artene oppholder seg i et større omland, og en del av dem er fjordtilknyttet.  
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Figur 7   Utsnitt fra Naturbase som viser registrerte naturtyper i midtre del av Vestre Slidre. 
Grønne polygoner med hel  linje er naturtyper vurdert som viktige eller svært viktige; grønne 
polygoner med stiplet linje er naturtyper vurdert som lokalt viktige.  

 

Ved Reie, rett sør for Hande er det registrert en gammel lauvskog hvor det også er registrert brun 
punktlav (VU). Områdebeskrivelsen er svært knapp, men lokaliteten er vurdert som svært viktig 
(verdi A), som tilsvarer stor verdi etter Hb 140. Det er også registrert rødlistearter som dragehode 
(VU), hengepiggfrø (NT), smånøkkel (NT) og grannsiv (DD) her.  

Ved Hande rundt gårdene Midtre Hande, Sør Hande og Nedre Hande er det registrert 
naturbeitemark og natureng med rik plantediversitet, inkludert dragehode (VU) registrert, samt 
trolig vårveronika (VU) og smalfrøstjerne (NT). Naturtypens verdi er vurdert til (kategori B), men 
grunnet flere registreringer av rødlistearter i høye kategorier er områdene her gitt stor verdi. 

Informasjonen er hentet fra samme kilder som nevnt under Nord-Aurdal kommune, i tillegg til 
kartleggingsrapport botanikk/naturtyper i aktuelle vegtraseer (Enzenberger, 2011). 

 

Det er i naturbase lagt inn flere viltområder. Disse overlapper til dels med hverandre og med 
naturtyper, og verdikartet viser høyeste verdi som er registrert: 

Viste/Revne – yngleområde vendehals (LC), grønnspett (VU), svartspett (LC), flaggspett (LC), 
dvergspett (VU), viltvekt opp til 4.  

Ferisfjorden – beiteområde sangsvane (NT), stokkand, sjøorre (NT), kvinand, laksand, fossekall 
(LC), viltvekt opp til 4. 

Røn – trekkvei elg, viltvekt 3.  

Fauske – beiteområde elg og rådyr, viltvekt 3.  
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4.2.2 Rødlistearter og andre arter på IUCNs liste 

Nord-Aurdal kommune 

Det er registrert en rekke rødlistearter og andre arter innenfor eller nær utredningsområdet. Disse 
er tatt med ved verdisetting av området. Det er ikke kjent at det er gjort nylig kartleggingsarbeid av 
naturtyper i Nord-Aurdal. Registreringene er hentet fra både naturbase, artsdatabanken og 
miljøstatus.  

 

Tabell 3. Oversikt over registrerte arter på IUCNs liste i og nær utredningsområdet  

i Nord-Aurdal.  

Art Observasjonssted Status 

Fossekall Neselve LC 

Vandrefalk Strekningen Fagernes-Strand LC 

Grønnspett Fodnesåsen sørvestvendt li VU 

Dvergspett Fodnesåsen sørvestvendt li VU 

Bøksanger Fodnesåsen sørvestvendt li NT 

Storlom Sæbufjorden og Strondefjorden VU 

Hettemåke Flere steder (NT) 

Fiskemåke Flere steder (NT) 

Dragehode Slettin VU 

Dundå Flere steder EN 

Hengepiggfrø Slettin NT 

Elfenbenslav Hommannberg EN 

Åkerrikse Svennes nordre CR 

Stær Svennes nordre NT 

Nordflaggermus Hele strekningen LC 

Vannflaggermus Hele strekningen LC 

 

 

4.2.3 Andre arter 

Det er ved arbeid med registreringer av flaggermus i Oppland i 2001-2003 (Isaksen, 2005) 
registrert sportegn av flaggermus i Strand kirke, samt en rekke registreringer av nordflaggermus og 
noen av vannflaggermus i dalføret langs E16.  
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Vestre Slidre kommune 

Tabellen under viser registrerte rødlistearter og andre arter i Vestre Slidre.  

 

Tabell 4. Oversikt over registrerte arter på IUCNs liste i og nær utredningsområdet  

i Vestre Slidre.  

Art Observasjonssted Status 

Dvergspett Viste/Revne VU 

Gråhegre Viste  LC 

Myrhauk Viste VU 

Kongeørn Viste LC 

Perleugle Viste LC 

Spurvehauk Viste LC 

Svartglente Viste NA 

Hønsehauk Viste NT 

Skogdue Viste LC 

Engurtefly Viste VU 

Sangsvane Ferisfjorden NT 

Sjøorre Ferisfjorden NT 

Fossekall Ferisfjorden LC 

Vipe Ferisfjorden NT 

Storspove Ferisfjorden EN 

Fiskeørn Viste, Ferisfjorden NT 

Tårnseiler Ferisfjorden EN 

Hettemåke Ferisfjorden NT 

Fiskemåke Ferisfjorden NT 

Storlom Viste, Ferisfjorden NT 

Strandsnipe Ferisfjorden NT 

Brun punktlav Reie NT 

Smalfrøstjerne Hande NT 

Dragehode Reie, Midtre Hande VU 

Hengepiggfrø Reie NT 
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Smånøkkel Reie NT 

Grannsiv Reie DD 

Vedkorallsopp  Røn i lia øst for E16 NT 

 

 

4.2.4 Verdivurdering av områder mellom Fagernes og Hande via E16 

Det er registrert en rekke naturtyper av ulik verdi tett inntil dagens E16, og det er også viltområder 
med ulike funksjoner og vektinger langs store deler av vegen. Det er derfor naturlig å dele inn 
strekningen i mindre delstrekninger som er relativt homogene når det gjelder verdi.  

 

Strekningen Kvitberget-Haganøbbe har naturtyper med vurdering som tilsier middels verdi. 
Registreringer av flere rødlistearter i kategori opp til sårbar (VU) i disse naturtypene tilsier høy 
verdi. Strekningen har nærføring til Strondefjorden som er viktig i en landskapsøkologisk 
sammenheng, og som stor innsjø som er del av ørretførende vassdrag.  

 

 

 

Strekningen kommunegrensa (Kvåle) – Røn sør har viltområde med høy vekting samt en registrert 
naturtype av høyeste verdi (gammel lauvskog ved Kvåle). Områdene er habitater for rødlistearter i 
kategori opp til sårbar (VU). 

.  

 

 

En kortere strekning ved Røn nord, der Ferisfjorden utvides til Slidrefjorden tilsier viltkartleggingen 
middels verdi. To av rødlisteartene tilknyttet Ferisfjorden er i kategorien direkte truet (EN) 
(storspove og tårnseiler), men utbyggingstiltaket berører ikke Ferisfjorden, og artene må eventuelt 
tas hensyn til gjennom andre tiltak.  

 

 

 

Strekningen Reie – Midtre Hande er det naturtyperegistreringer som tilsier middels verdi i hht. Hb 
140, mens det er registrert flere rødlistearter i kategori opp til sårbar (VU) som tilsier stor verdi.  

 

 

 

Deler av strekningen Fagernes – Hande som dekker strandsonen langs Strondefjorden og 
Slidrefjorden er viktige som landskapsøkologiske elementer, og store innsjøer som del av 
ørretførende vassdrag har en naturverdi.  

 

 

 

 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 
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4.3 STREKNINGEN FAGERNES-HANDE VIA FV. 51 

4.3.1 Verdifulle områder 

Herunder omtales områder og lokaliteter som er registrert som viktige i databaser, rapporter eller 
andre foreliggende kunnskapsdatabaser. I noen tilfeller, der lokaliteten er habitat for rødlisteart, er 
artens rødlistestatus nevnt i parentes. Nærmere definisjon av rødlistekategorier er gitt i kap. 3.2.6.  

 

Nord-Aurdal  

Helt nord i Sæbufjorden er det et deltaområde kalt Føssahølen, registrert som rik sumpskog. 
Naturtypen er ved kartlegging gitt lokal verdi (verdi C), som tilsvarer middels verdi etter Hb 140. 

 

Det er i naturbase lagt inn flere viltområder, alle områdene tilsier liten verdi i hht. Hb 140: 

Neselve – beiteområde for fossekall, viltvekt 1.  

Spikarmoen kryss elv til Osen/Hyllene vest for elva – trekkvei elg, viltvekt 1.  

Sebuøyagarden, nord for Sæbufjorden – beiteområde rådyr, viltvekt 1. 

Sebuøygarden – trekkvei elg, viltvekt 1. 

Sebufjorden – beiteområde storlom, viltvekt 1.  

 

Vestre Slidre 

I Vestre Slidre er det flere registrerte naturlokaliteter i nær tilknytning til vegen, se figur 6, 7 og 8. 
Noen ligger inne i naturbase som naturtype, og det er også gjort registreringer nylig i aktuelle 
traseer for E16 (Enzenberger, 2011). Følgende lokaliteter er trukket fram som viktige:  

Rantrudberget ved fv. 51 og fv. 269 i begge kommuner. Gammel granskog, flere bekkedrag, nedre 
deler grandominert, furu på bratt berg i øvre deler. Ulik alderssammensetning, vindfellinger og 
interessant feltsjikt, preg av naturskog. Registrert krevende sopparter, flest knyttet til gran på 
kalkrikt jordsmonn, indikatorer for god kontinuitet. Verdi er vurdert til viktig (kategori B), som 
tilsvarer middels verdi etter Hb 140. 

Lomtjedn vest, lokalitet rett vest for myrtjernet Lomtjedn øst for fv. 269, vises i figur 6. Gammel 
granskog med god fuktpåvirkning. Ikke registrert rødlistede karplanter, sopp eller lav, men 
indikatorer på skoglige naturverdier som skyldes lang kontinuitet. Området er trolig viktig 
funksjonsområde for småsalamander (NT). Verdi vurdert til lokalt viktig (kategori C), som tilsvarer 
middels verdi etter Hb 140. 

Bekk til Hovdatjedn sør for Tuv, øst for fv. 269. Preg av naturskog, flersjiktig med løv- og bartrær av 
ulik alder. Ikke registrert rødlistede arter. Verdi vurdert til lokalt viktig (kategori C), som tilsvarer 
middels verdi etter Hb 140. 

Tuv-Sørmo, ravinedal i delet mellom jordene til Tuv og Sørmo. Gammel granskog, grankledd 
bekkedal. Flere indikatorer på kalkrik, kontinuitetspreget skogsmark. Ikke registrert rødlistede arter. 
Verdi vurdert til lokalt viktig (kategori C), som tilsvarer middels verdi etter Hb 140. 

 

Det er i naturbase lagt inn flere viltområder; disse viktige viltområdene bidrar til verdivurderingen for 
nordre del av denne strekningen:  

Rebnisåsen/Snorteisåsen – beite elg og rådyr, viltvekt 3.  
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Figur 8   Utsnitt fra Naturbase som viser registrerte naturtyper i nordre del av Nord-Aurdal. 
Grønne polygoner med hel linje er naturtyper vurdert som viktige eller svært viktige; grønne 
polygoner med stiplet linje er naturtyper vurdert som lokalt viktige.  

 

4.3.2 Rødlistearter og sårbare arter 

Vestre Slidre kommune 

Det er ved nylig gjennomført feltarbeid (Enzenberger, 2011) registrert naturtyper og rødlistearter som 
bidrar til en sikrere vurdering av områdenes verdi.  

 

Tabell 5. Oversikt over registrerte arter på IUCNs liste i og nær utredningsområdet  

i Vestre Slidre.  

Art Observasjonssted Status 

Småskjellet 
musserong 

Rantrudberget NT 

Stor bananslørsopp Rantrudberget NT 

Sprikeskjegg Rantrudberget NT 

Småsalamander Lomtjern NT 

 

 

4.3.3 Verdivurdering av områder mellom Fagernes og Hande via fv. 51 

Det er registrert en rekke naturområder av ulik verdi tett inntil dagens fv. 51 og i aktuelle traseer for 
ny E16, og som for strekningen langs E16 deles denne traseen inn i mindre delstrekninger som er 
relativt homogene når det gjelder verdi.  
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Strekningen Fagernes – Osen er viltområder av lav vekting, inkludert trekkveg for elg, som tilsier 
liten verdi.  

 

 

 

Strekningen Osen – Odden/Sebuøygarden er ikke registrert med spesielle verdier, men 
Sæbufjorden og dens kantsone er viktige som landskapsøkologisk element, en større innsjø som 
del av ørretførende vassdrag har en naturverdi.  

 

 

 

Strekningen Odden/Sebuøygarden – Rognstad har verdi både som beiteområde og med trekkveg 
for elg, samt som naturtyper, deltaområde, med funksjoner som tilsier middels verdi, og 
Randtrudberget som strekker seg helt til fv. og er vurdert som viktig, dvs. middels verdi. 

 

 

 

 

Strekningen kryss fv. 51/fv. 269 – Tuv er del av større viltområder, beiteområder for elg og rådyr. I 
tillegg er det registrert naturtyper som gammel granskog, bekkedal som er kategorisert til lokalt 
viktig og viktig, som tilsier middels verdi.  

 

 

 

 

4.4 MASSEDEPONIER 

Det er foreløpig gjort vurderinger av fire aktuelle lokaliteter for massedeponi. Disse er omtalt kort 
og verdivurdert under.  

Utfylling i Strondefjorden på en strekning mellom Tingnesøddin og dagens Shellstasjon ved 
innkjøring til Stasjonsvegen. Strondefjorden er vurdert til å ha liten verdi.  

Utfylling i Strondefjorden utenfor dagens parkeringsplass og hotell. Strondefjorden er vurdert til å 
ha liten verdi. 

Utfylling i Strondefjorden øst for Neselves utløp. Strondefjorden er vurdert til å ha liten verdi. 

Ved Rebne i Vestre Slidre, på område øst for avfallsanlegget. Området er vurdert til å ha middels 
verdi grunnet områdets funksjon som viltområde.  

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 

Liten Middels Stor 
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5 Vurdering av omfang og konsekvenser 
5.1 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

       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.  

Foreliggende informasjon om naturverdier og registeringer i databaser og i rapporter 
utarbeidet i tidligere prosjekter dekker i ulik grad de forskjellige traseene. I Vestre Slidre er det gjort 
et arbeid nylig med registreringer av naturtyper og rødlistearter i de aktuelle traseene (2011), og 
kunnskapsgrunnlaget her vurderes i stor grad å være tilstrekkelig. I Nord-Aurdal finnes det mer 
spredt informasjon, og det er ikke gjort systematisk registreringer i aktuelle traseer. Tiltaket kan 
berøre naturområder av verdi.  

Det kan være behov for å detaljere kunnskapsnivået på strekningen Slettin-Haganøbbe, ved 
østre portal for alt. 2a Ulnes, ved østre portal for alt. 2 ab Røn samt ved vestre portal og 
dagstrekning ved alt. 2b Hande. Tiltaket kan ha en indirekte påvirkning i form av avrenning til 
bekker. Gytebekker/elver er kjent, og det er mulig å håndtere eventuelle konflikter med disse ved å 
gjøre tiltak i anleggsfase. Dersom det er aktuelt med deponi i Strondefjorden er kunnskap om 
forholdene i, oppholds- og funksjonsområder i innsjøen, mangelfulle. Det bør redegjøres for 
nærmere kunnskap om fossekallens bruk av aktuell elvestrekning, for å kunne stille krav til 
nødvendige avbøtende tiltak rundt både hekkeområder og fôringsområder. 

Eventuelle supplerende registreringer bør gjøres når valg av alternativ er klart, og i hovedsak 
for å kunne finjustere tekniske løsninger for å unngå eller redusere konsekvenser for eventuelt 
sårbare områder og arealer med rødlistearter. Dersom et av tunnelalternativene velges (alternativ 
2a, 2ab eller 2b), bør det vurderes behov for å gjøre registreringer over valgt tunneltrasé i 
forbindelsen med reguleringsplanen for å avdekke eventuelle forekomster av prioriterte naturtyper 
og viktige viltområder som kan påvirkes dersom det oppstår en senking av grunnvann eller 
overflatevannstand.  

 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

       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.  

Kjent kunnskap er relativt stor, og det er også kjent i hvilke områder det kan være potensiale 
for naturmangfold. De verdifulle områdene er vurdert etter DNs håndbok for kartlegging av 
naturtyper ved feltarbeid.  

Høgstaudebjørkeskogen ved Kvitberget-Haganøbbe er vurdert til lokalt viktig. Dette er en 
naturtype med relativt god utbredelse, og tap av naturtypen lokalt vil trolig ikke være kritisk. Inngrep 
i lokalitetene vil likevel, grunnet områdets topografi, medføre høye skjæringer og relativt stort 
inngrep i de avgrensede naturtypene, og det er sannsynlig at biotopene vil forringes vesentlig som 
leveområde for for eksempel fugl.  
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Naturtypene rundt Reie/Hande, med hovedsakelig gammel løvskog, er ved kartlegging 
vurdert til viktig til svært viktig, dvs. regional til nasjonal verdi. Tap av disse vil ha stor betydning.   

Viltområdene ved Rebne og Tuv er viktige beiteområder for elg og rådyr. Ny veg vil være en 
vesentlig barriere i dette området.  

Plannivået tilsier at en beslutning om å gå videre med et eller to av de beskrevne 
alternativene vil kunne medføre skade, og det vises til kommentar til § 8 om detaljering av 
kunnskapsgrunnlaget i aktuell(e) alternativ(er). 

 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

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

Det vurderes at planforslagets løsninger kan bidra til å øke belastningen på enkelte 
omkringliggende økosystemer; og dette gjelder først og fremst Neselve som viktig gyteelv og 
biotop for vannfugl, og på eng/beitemark med rødlistearter ved Hande. Bedre kunnskapsgrunnlag 
samt bevisst valg av avbøtende tiltak vil trolig bidra til at belastningen reduseres. Det vises for øvrig 
til kommentarer til §§ 8 og 9.  

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

       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.  

Tiltakshaver vil, gjennom å foreta kartlegging i enkeltområder, være åpen for finjustering av 
løsninger og ved avbøtende tiltak i nærheten av vannmiljøer, ta initiativ til å dekke de kostnader 
som måtte oppstå for å hindre eller begrense skade på naturmiljøet, jf. kommentar til § 12.  

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

       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.  

Det vises til kommentar til § 11.  

 

 

5.2 FAGERNES SENTRUM 

Tiltaket vil medføre alternative løsninger gjennom sentrum, samt kryssing av Neselve og 
kryssløsning med fv. 51.  Alt.1, grønn alt. 2 og rød alt. 3: Tiltaket vil i liten grad påvirke biologiske 
verdier eller endre artsmangfoldet men krever at nødvendige hensyn blir tatt i forbindelse med 
Neselve. Oransje alt. 4 kan medføre lite negativt omfang ved utfylling i Strondefjorden ved å 
påvirke lokale forhold i fjorden samt endre bunnforhold lokalt.  

 

 

 

 

 

Alt.1, grønn alt. 2 og rød alt. 3: Tiltaket vil ikke forringe naturverdier i sentrum, men kan ha 
konsekvens ved anleggsgjennomføring rundt Neselve.  

Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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Oransje alt. 4: Tiltaket kan påvirke vannmiljø og bunnforhold lokalt ved en evt. utfylling i 
Strondefjorde og kan ha konsekvens ved anleggsgjennomføring rundt Neselve.  

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)  

 

Tabell 6. Oversikt over konsekvenser Fagernes sentrum. 

Område Verdi KONSEKVENSER 

Fagernes sentrum  Alternativ: 

1 

Alternativ: 

2 grønn 

Alternativ: 

3 rød 

Alternativ:

4 oransje 

 Samlet 
konsekvensvurdering

Middels 0 / - 0 / - 0 / - - 

 

 

5.3 STREKNINGEN FAGERNES – HANDE ALT. 1 

Strekningen Kvitberget-Haganøbbe: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden 
eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering. 
Tiltaket vil trolig medføre inngrep i naturtype, og kan ha konsekvens for de registrerte 
rødlisteartene. Det vurderes at tiltaket vil skape større barriere for, men ikke avskjære trekkvei for 
vilt. Omfang er vurdert til middels negativ.  

 

 

 

 

 

Tiltaket kan medføre inngrep i naturtyper av lokal viktighet, samt yngleområde for fugl på rødlista.  

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--) 

 

Strekningen kommunegrensa (Kvåle) – Røn sør: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i 
terreng på utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe 
avkjørselssanering. Det forventes at, at det er mulig å gjøre tiltak for å unngå inngrep i naturtype av 
høy verdi eller at evt. inngrep vil være lite negativt av omfang. Omfang er vurdert til å være lite 
negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaket kan påvirke naturtype ved Kvåle. Tiltaket kan i noen grad medføre inngrep i natur som 
fungerer som yngleområde for fugl. 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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En kortere strekning ved Røn nord, der Ferisfjorden utvides til Slidrefjorden: Tiltaket vil medføre et 
relativt stort inngrep i terreng på utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, 
skjæring/fylling. Tiltaket forventes ikke å ha direkte innvirkning på Ferisfjorden som leveområde. 
Tiltaket vil kunne påvirke trekkvei for elg av stor viktighet trolig ved større barriereeffekt enn dagens 
veg, men ingen avskjæring. Omfanget er vurdert til intet til lite negativt.  

 

 

 

 

Tiltaket kan påvirke viktig trekkvei for elg.  

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens (0/-) 

 

Strekningen Reie – Midtre Hande: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden 
eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling. Tiltaket antas å medføre 
inngrep i verdifulle lokaliteter og kan medføre endring i deres vekst- og levevilkår o.l. Omfang er 
vurdert til middels negativt.  

 

 

 

 

Tiltaket vil berøre lokalitet vurdert som svært viktig ved Reie, samt sannsynlig lokalitet med 
dragehode ved Midtre Hande. 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--) 

 

Samlet omfangsvurdering for alt. 1  

Omtrent halvparten av strekningen består ikke av naturmiljø og vil ikke oppleve inngrep som har 
omfang som sies å berøre naturverdier. For de deler som består av naturmiljø med noe verdi 
vurderes omfanget stort sett å bli intet til lite negativt, mens et område vurderes til middels negativt. 
Totalt omfangsvurdering vurderes til lite til middels negativt.  

 

 

 

 

 

Samlet konsekvensutredning for alternativ 1: Middels negativ konsekvens (--) 

 

 
  

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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5.4 STREKNINGEN FAGERNES – HANDE ALT. 2A TIL ULNES 

Strekningen ved Osen inkludert portalområde øst: Tunnelportal med tilhørende arbeider. Tiltaket 
antas å ikke endre artsmangfold eller levevilkår for arter. Omfang er vurdert til lite/intet omfang.  

 

 

 

 

 

 

Tiltaket medfører ikke endringer i artsmangfold eller levevilkår e.l. 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Portalområde og dagsone der tunnelen kommer ut i vest: Tiltaket medfører inngrep i areal som ikke 
har naturmessig verdi, men som grenser til beiteområde for elg med lav vekting. Omfang er vurdert 
til intet omfang.  

 

 

 

 

 

Tiltaket medfører ikke endringer i artsmangfold eller levevilkår e.l. 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Strekningen fra Ulnes til Hande har alternativet samme omfang som tilsvarende strekning i alt. 1.  

 

Samlet omfangsvurdering for alt. 2a Ulnes 

Omtrent halvparten av strekningen består ikke av naturmiljø og vil ikke oppleve inngrep som har 
omfang som sies å berøre naturverdier. For de deler som består av naturmiljø med noe verdi 
vurderes omfanget stort sett å bli intet til lite negativt, mens et område vurderes til middels negativt. 
Totalt omfangsvurdering vurderes til lite til middels negativt.  

 

 

 

 

 

Samlet konsekvensutredning for alternativ 2a Ulnes:  

Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

 

 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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5.5 STREKNINGEN FAGERNES – HANDE ALT. 2AB RØN 

Strekningen Osen – Sæbuøygarden inkludert portalområde øst: Tiltaket vil medføre et relativt stort 
inngrep i terreng på utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling. 
Tiltaket kan ha noe innvirkning på Sæbufjorden som leveområde samt lokaliteter med middels 
verdi på dagstrekning før østre portalområde (Randtrudberget). Omfang er vurdert til lite til middels 
negativt.  

 

 

 

 

 

Tiltaket medfører trolig inngrep i naturmiljø ved Rantrudberget og deltaområde ved Sæbufjorden 
nord. 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

Strekningen portalområde vest og dagsone med påkobling til dagens E16: Tiltaket vil medføre et 
relativt stort inngrep i terreng ved både portalområdet og kryss. Medfører inngrep tett opp til 
lokalitet for vilt med middels verdi. Omfang er vurdert til lite negativt.  

 

 

 

 

 

Tiltaket medfører trolig ikke fragmentering av verdifullt viltområde, men ligger nær beite- og 
yngleområder i øst og vest. 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

På strekningen fra Røn til Hande har alternativet samme omfang som tilsvarende strekning i alt. 1.  

 

Samlet omfang for alt. 2ab Røn 

Mesteparten av dagstrekningene går i terreng som har betydning for naturmiljø.  Omfanget 
vurderes stort sett å bli lite negativt, mens et område vurderes til middels negativt. Totalt 
omfangsvurdering vurderes til lite til middels negativt.  

 

 

 

 

 

Samlet konsekvensutredning for alternativ 2ab Røn:  

Liten negativ konsekvens (-) 

 

 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos
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5.6 STREKNINGEN FAGERNES – HANDE ALT. 2B HANDE 

Strekningen kryss fv. 51/fv. 269 – Tuv inkludert portalområde øst: Tiltaket vil medføre et relativt 
stort inngrep i i nytt terreng med etablering av helt ny vegstrekning med, skjæring/fylling. Tiltaket 
går igjennom viltområde av middels verdi samt gjennom et tjern med stor verdi. Omfang vurderes 
til middels negativt.  

 

 

 

 

 

 

Tiltaket berører beiteområder for elg og rådyr, leveområde for storfugl, samt tjern med 
småsalamander.  

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--) 

 

Strekningen portalområde vest og påkobling til dagens E16: Tiltaket vil medføre et relativt stort 
inngrep i terreng ved både portalområdet og kryss. Medfører inngrep tett opp til naturtypelokalitet 
med middels verdi. Omfang er vurdert til lite negativt.  

 

 

 

 

 

Tiltaket berører trolig ikke natureng/naturbeitemark med dragehode. 

Konsekvens: Lite negativt (-) 

 

På strekningen fra Osen til Sæbuøygarden har alternativet samme omfang som tilsvarende 
strekning i alt. 2ab Røn.  

 

Samlet omfang for alt. 2b Hande  

Mesteparten av dagstrekningene går i terreng som har betydning for naturmiljø.  Omfanget 
vurderes stort sett å bli lite negativt, mens et område vurderes til middels negativt. Totalt 
omfangsvurdering vurderes til lite til middels negativt.  

 

 

 

 

 

Samlet konsekvensutredning for alternativ 2b Hande:  

Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 

 

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
positivt 

Middels
positivt 

Stort 
negativt 

Lite  
neg/
pos

Middels
negativt 

Stort 
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5.7 MASSEDEPONIER 

Utfylling i Strondefjorden på en strekning mellom Tingnesøddin og dagens Shellstasjon ved 
innkjøring til Stasjonsvegen.  

Strondefjorden har verdi som landskapsøkologisk element, som oppvekstområde for ørret og 
annen fisk. Fjordens økologiske og kjemiske tilstand er antatt moderat til god, generelt et reint 
vassdrag med gode betingelser for både fisk og annet akvatisk liv. Ørretens oppholdsområder i 
fjorden er ikke undersøkt. En utfylling i fjorden vurderes å ha lite til middels negativt omfang, og 
konsekvensen blir deretter liten negativ konsekvens.  

Utfylling i Strondefjorden utenfor dagens parkeringsplass og hotell.  

En utfylling i dette området vil ha samme vurdering som for lokalisering mellom Tingnesødding og 
Shellstasjonen.  

Utfylling i Strondefjorden øst for Neselves utløp 

Utfylling i dette området ligger allerede inne i kommuneplanen, og er således ikke et område som 
skal avsettes i plankartet eller konsekvensutredes her. Det gis likevel en kort kommentar knyttet til 
lokaliseringen: Det er sannsynlig at en utfylling her vil ha konsekvenser for ørretens bruk av elva og 
elva som viktig gyteområde.  

Ved Rebne i Vestre Slidre, på område øst for avfallsanlegget. Området er vurdert til å ha middels 
verdi grunnet områdets funksjon som viltområde. Deponering i dette området lokaliseres nær 
eksisterende infrastruktur og bebygd areal. I fht naturtyper vil omfanget være intet til lite, men i 
forhold til områdets funksjon som leveområde for vilt vil omfanget være lite negativt. Konsekvens 
blir liten negativ.  

 

Transport av masser og konsekvenser knyttet til forurensning er ikke vurdert her, men er omtalt 
under nærmiljø og friluftsliv. Alle lokaliseringene vil kunne medføre konflikt med vilt som følge av 
økt og periodevis hyppig transport mellom tunnelområder og aktuelle massedeponier.  
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5.8 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER 

Tabell 7. Oversikt over konsekvenser på strekningen mellom Fagerne og Hande. 

Nr Strekning Verdi KONSEKVENSER 

  Alternativ: 

1 

Alternativ: 

2a 

Alternativ: 

2ab 

Alternativ:

2b 

 Kvitberget-Haganøbbe Stor - -    

 Kommunegrensa – Røn sør Stor - / - - -/ - -   

 Strekning ved Røn nord Middels 0 / - 0 / - 0 / -   

 Reie – Midtre Hande Stor - - - - - -  

 Fagernes – Osen, inkl. 
portalområde for 2a øst 

Liten  0 0 0 

 Portalområdet Røn Liten   -  

 Osen – Sæbuøygarden 
inkl. portalområde for 2ab 
øst 

Liten   - - 

 Fv51/Fv269 - Tuv Middels    - - 

 Portalområde Hande og 
påkobling til E16 

Middels    - 

 Samlet 
konsekvensvurdering 

 - - - / - - - -/- - 

 Rangering  4 3 1 2 
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6 Avbøtende tiltak 
 

6.1 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSPERIODEN 

Den største potensielle negative konsekvens i anleggsperioden vil være eventuell ødeleggelse av 
habitat samt tilslamming av Neselve og gytebekker langs dagens E16.  

Viltområder med forekomst av hekkende rovfugl, spesielt vandrefalk langs dagens E16,  
er sårbare for forstyrrelser og aktiviteter tett opp mot hekkeområdet i perioden april-juli/august. I 
tillegg er det annen hekkende fugl som vendehals og spettefugler ved Viste, samt mulig flere 
rovfugler, som er sårbare i hekkeperioder. Det er behov for mer kunnskap om sårbare fuglers bruk 
av områdene rundt Viste og Ferisfjorden for å kunne ta hensyn i anleggsperioden.  

De andre naturtypeområdene og viltområdene anses som lite sårbare for konsekvenser i 
anleggsfasen. 

Det er viktig at man i størst mulig grad unngår hogst og inngrep i kantsoner mot bekker og elv. 
Kantsoner er et viktig livsmiljø for mange arter og kan bufre forurensninger. 
 
Mellomlagring av masser må ikke legges til områder som er viktig for naturmiljøet. Areal for 
mellomlagring, både tiltakshavers og entreprenørens områder, må vises og vurderes i 
reguleringsplanfasen for å redusere eventuelle konflikter med naturmiljø.  

 
Eventuelt påkjørte masser kan være forurenset av fremmede arter. På samme måte er det viktig at 
eventuell fjerning av masser fra dagens veiskulder/grøfter som inneholder forurenset masse i form 
av fremmede arter blir fraktet til et mottak som kan destruere dette på forsvarlig måte.  
 
 

6.2 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK I TILKNYTNING TIL PERMANENTE 
TILTAK 

For kryssing av Neselve må eventuell plassering av brukar i elv vurderes i forhold til strekninger for 
gyting. Bygging av brukar vil kunne medføre omfattende inngrep i samt tilslamming av gyte- og 
fôrområder. Tilslamming vil kunne føre til at gytegrus dekkes, noe som vil kunne forhindre gyting av 
ørret og vil også kunne redusere mattilgangen for ørret og annen fisk. 
 
Vannkilder til oppdrettsanlegg bør kartlegges slik at hensyn for å unngå tilslamming av disse 
unngås.  
 
Krav til vintervedlikehold av brustrekning over elv med hekkende fossekall må vurderes. 

Det bør redegjøres for nærmere kunnskap om fossekallens bruk av aktuell elvestrekning, for å 
kunne stille krav til nødvendige avbøtende tiltak rundt både hekkeområder og fôringsområder. 

 
Nybygde grøfter og skuldre vil rask bli revegetert. Det er viktig at man hindrer en revegetering 
(selvsådd eller aktivt sådd) som fører til oppslag av fremmede arter. Det beste er å la naturen 
revegetere selv, med lokalt forekommende arter. Plantesanitære forhold bør sjekkes ut i 
reguleringsplanfasen.  
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Ved utbygging av dagens E16 bør det vurderes tiltak som reduserer faren for viltpåkjørsler. Det 
antas at viltgjerde ikke er aktuelt på hele eller større deler av strekningen mellom Fagernes/Strand 
og Røn, men andre tiltak som bedrer sikten og generelt ikke tiltrekker seg vilt til vegkant bør 
fremheves. Ved bruk av midtrekkverk bør lange strekker med rekkverk unngås på strekninger hvor 
den ene vegkanten er svært bratt, for å unngå at vilt «hoper seg opp» langs rekkverket.  
 
For strekningen mellom Reie og Midtre Hande bør utvidelse av veglinja skje med fokus på å 
minimere inngrep i de rike naturengarealene, samt med varsom behandling av masser i dette 
området.  
 
Både massehåndtering og massedeponier må omtales og konsekvenser synliggjøres i 
reguleringsplanfase. Dette gjelder både tiltakshavers og entreprenørs områder. For eventuelle 
deponier i Strondefjorden bør det redegjøres for bunnforhold, lokal virkning på fisk, virkning på 
gyteområder og gytevandringer.  
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7 Kilder 
 Naturbase.no 

 Artsdatabanken.no 

 Miljøstatus.no 

 Vann-nett.no 

 Konseptvalgutredning for E16 fra Bjørgo til Øye. Statens vegvesen Region øst. Rapport 
2011. 

 Katharina Sparstad. Kartlegging av biologisk mangfold i Vestre Slidre kommune. 
Delrapprapport VILT. 57s. 

 Tanaquil Enzenberger. Naturverdier ved mulig trase for E16 i Vestre Slidre, Oppland. 
Rapport VTE 3-2011. 15 s. 

 ftp://ftp.fri-nett.no/fmop/mva/bedre%20bruk/vassdragsrapport/Begnavassdraget2008.pdf 

 ftp://ftp.fri-
nett.no/fmop/mva/bedre%20bruk/vassdragsrapport/oystreslidrevassdraget2008.pdf 

 NVE, KI-notat nr.: 6/2011 - Bakgrunn for vedtak: Søknad om tillatelse til bygging av Kvitvella 
Electrisitetsverk i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. 25.3.2011. 

 Statens vegvesen Region øst, 2011. Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter.  

 Vegdirektoratet, 2008. Risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til 
aktivitetene i Statens vegvesen. 

 Artsdatabanken, 2012. Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste.  

 Gregersen, F. & Torgersen, P. 2009. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 
Oppland - Fagrapport 2008. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 3/09, 
60 s samt vedlegg. 

 Eriksen, H., Lindås, O. R., Hegge, O. og Jensen, P. E. 1996. Bedre bruk av fiskeressursene i 
regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1995. Fylkesmannen i Oppland, 
miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 6/96, 54 s. 

 Artsdatabanken, 2010. Norsk rødliste for arter 2010.  

 Isaksen, K. 2005. Kartlegging av flaggermus i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, 
Miljøvernavdelingen, rapport 6/2005. 86s.  

 Pers.med.: Thomas-Erik Smeby, Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen (floghavre); 
Trond Øygården, Norsk Ornitologisk Forening Valdres (fossekall); Ellen Margrethe 
Stabbursvik, prosjektleder Vannområde/vanndirektivet (vannkvalitet);.Christian Rieber-Mohn, 
Nord-Aurdal kommune (vilt). 
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8 Vedlegg 
 

 

 

 

 


