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1 Sammendrag
1.1 Dagens situasjon
I forbindelse med Statens vegvesens arbeid med ny reguleringsplan for E39 på strekningen Stormyra-Barhals
i Heim kommune, Trøndelag, er det utarbeidet en konsekvensutredning for prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser. Denne fagrapporten gjør rede for verdier og konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med
planene. Fagrapporten er utarbeidet etter metodikk for ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens
håndbok V712, konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018, oppdatert 2021).
I rapporten sammenlignes to utbyggingsalternativer. Alternativ 1 (Barhals-Stormyra) er regulert tidligere.
Traseen ligger nært opp til, og delvis i dagens E39-trase. Dette innebærer at veien blir liggende nært opp til
bebyggelsen ved Vinjeøra.
Alternativ 2 (Barhals–Søo) legges lenger sør enn dagens vei mellom Barhals og dagens E39 ved Stormyra.
Den nye traseen går hovedsakelig gjennom natur- og landbruksområder.
For begge alternativer finnes både skog, myr, dyrka mark og bebyggelse langs traseen. Områdene har en
variert sammensetning av løsmasser og berggrunn, som stedvis gir rikere vekstgrunnlag. Variasjonen i
naturforholdene gir også grunnlag for noe spenn i artsinventar og funksjonsområder for vegetasjon og dyr.
Naturtyper/vegetasjon
Det er registrert 22 naturtyper. Den vestligste naturtypen ble kartlagt ved stranda nord for Fjelnsetneset. Dette
er en strandeng med moderat kvalitet. Ved Kleivdalen ligger det noe rikere løsmasser som gir opphav til
naturtypen kalk- og lågurtfuruskog med høy kvalitet. Langs elva Fjelna ligger det flere flombetingede
naturtyper. Syv av disse er av typen åpen flomfastmark - alle med moderat lokalitetskvalitet. Disse naturtypene
ligger spredt mellom østsiden av Fjelnsetøyan og Skeisbakkan. Det ble kartlagt to flomskogsmarker der den
vestligste ved Fjelnsetøyan er av svært lav kvalitet, mens den østligste ved Skeisbakkan er av svært høy
kvalitet. I en skråning tilgrensende elva ved Skeisbakkan ligger det også en gammel høgstaudegråorskog med
høy kvalitet. Lenger øst for denne, ved Fosshaugen, ligger det en sørlig nedbørsmyr med moderat kvalitet.
Sørvest for denne ligger Ørstadmyran som også huser naturtypen sørlig nedbørsmyr. Denne har lav kvalitet.
I Stormyraområdet ble det registrert flere myrnaturtyper. De to vestligste av disse er rik, åpen sørlig
jordvannsmyr der den vestligste er av høy kvalitet og den østligste er av moderat kvalitet. På en myr nord for
dagens E39 ligger det en øyblandingsmyr med moderat kvalitet. Samme naturtype ligger også rett øst for
Stormyra-komplekset. Denne har høy kvalitet. Naturtypen flomskogsmark ligger sør for Stormyra i forbindelse
med bekken Holbekk-krokan. Denne har svært høy lokalitetskvalitet. Den østligste naturtypen ligger rett ved
Søo, nord for Litlbakkmyran. Dette er en flomskogsmark med lav lokalitetskvalitet. Det ble også kartlagt en
landform ved Kleivdalen. Dette er en leirravine med A-verdi.
Fugl
Det er registrert flere større funksjonsområder med stor verdi for fugl i influensområdet. Fjelnadeltaet er utløpet
av Fjelna, som består av gruntområder. Delområdet er vurdert til å ha stor verdi da et høyt antall rødlista
fuglearter forekommer her. Dette gjelder blant annet hettemåke (NT) og storspove (NT). Det er registrert et
stort antall fuglearter i Fjelnadeltaet, blant annet innen artsgruppene vadere, måker og ender. Stormyra består
av et større sammenhengende myrområde med innslag av skog og større vannspeil. Variasjonen gir grunnlag
for en rik fuglefauna. Trane og sangsvane er registrert hekkende på myra. Storspove (VU) er registrert ved
flere anledninger og antas å hekke på Stormyra. Sivspurv (NT) hekker trolig i forbindelse med takrørskog som
fins spredt på myra. Arter knyttet til kulturmark, som storspove (VU), taksvale (NT), gulspurv (NT), stær (NT),
buskskvett og låvesvale, er også registrert i området. Det er også en registrering av sanglerke (VU). Det er
usikkert hvilke jordbruksområder som er viktigst for disse artene. Vinjefjorden er et viktig funksjonsområde for
fugl. Her er det registrert rødlistearter som alke (EN), lunde (VU), svartand (NT), gulnebblom (NT), hettemåke
(VU) og fiskemåke (NT).
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Pattedyr
Influensområdet har variasjon i naturutforming som utgjør gode beite- og leveområder for bestander av hjort,
elg og rådyr. I tillegg foregår det betydelig døgn- og sesongtrekk. Stormyra er sentral i forbindelse med trekk.
Det er ellers vanlig artsinventar av pattedyr for regionen på strekningene.
Akvatisk miljø
Influensområdet har to elver av middels størrelse; Søo og Fjelna. Fjelna fører anadrom fisk forbi tiltaksområdet.
Begge elvene har flere sidebekker. De fleste andre bekkene har utløp i Vinjefjorden. To av sidebekkene til
Fjelna, Ørstadbekken og Skardbekken, har verdi for anadrom ørret nedstrøms tiltaksområdet for
utbyggingsalternativ 2. Vollabekken, med utløp i Vinjefjorden, kan ha verdi for sjøørret. Det er ellers et ordinært
artsinventar av bunndyr. Det er ikke registrert elvemusling. Vannforekomstene er vurdert til å ha god økologisk
tilstand, foruten om Fjelna som har svært dårlig tilstand og Søo med moderat økologisk potensial.

1.2 Vurdering av påvirkning
Naturtyper/vegetasjon
Flere av de registrerte naturtypene innenfor influensområdet vil i liten grad bli påvirket av tiltaket. Alternativ 1
vil føre til sterk forringelse av Fjelnsetøyan øst 1 (flomskogsmark) og forringe Fjelnsetøyan øst 2
(flomfastmark). I tillegg vil den gi noe forringelse for naturtypene Fjelnsetneset (strandeng) og Vinjeøra
(Brakkvannsdelta). Veglinje alternativ 2 vil berøre et større antall naturtyper. Fosshaugen (sørlig nedbørsmyr),
Holbekk-krokan (flomskogsmark), Kleivdalen (kalk- og lågurtfuruskog), Ørstadmyran (sørlig nedbørsmyr) og
Kleivdalen leirravine vil bli sterkt forringet. Naturtypen Åsan (øyblandingsmyr) vil bli forringet.
Fugl
Alternativ 1 vil medføre noe utfylling i Fjelnadeltaet, samt at økt fartsgrense vil føre til økt støy og forstyrrelser.
Alternativ 2 vil ikke påvirke delområdet. Stormyra som funksjonsområde for fugl vil bli forringet ved begge
alternativene. Alternativ 1 vil medfører en betydelig masseutskiftning og arealbeslag. Takrørforekomster som
benyttes av sivspurv (NT) vil blant annet forringes. Samtidig vil en del kantvegetasjon fjernes, noe som vil føre
til at Stormyra med sine vannspeil i større grad eksponeres økt trafikkstøy og aktivitet. Dette vil være negativt
for arter som hekker og/eller driver næringssøk på myra. Alternativ 2 vil gå på tvers over Stormyra og
beslaglegge større arealer av delområdet. Alternativet vil også føre til økt støy og andre forstyrrelser. Dette
kan føre til at fuglearter som benytter hele myra til næringssøk ikke krysser vegen, noe som igjen kan fortrenge
arealkrevende arter som trane og sangsvane. Det skal også etableres et anlegg for kollektivtransport og et
industriområde på myra som vil øke arealbeslaget. Dette vil være negativt for arter som sivspurv (NT) og
storspove (VU). Alternativ 1 vil beslaglegge større deler med dyrkamark, samt kantvegetasjon i områdene på
og ved Vinjeøra. Dette beslaglegger mulige hekkeområder for fuglearter som hekker på og ved dyrkamark.
Økt fartsgrense vil samtidig øke graden av støy i disse områdene. Alternativ 2 beslaglegger lite dyrkamark,
men noe kantvegetasjon langs dyrkamark. Ingen av alternativene vil påvirke funksjonsområdene for fugl
tilknyttet Vinjefjorden.
Pattedyr
For hjortevilt vil ny E39 medføre forringelse av funksjonsområder knyttet til sesong- og døgntrekk, samt
raste/næringsområder. For alternativ 1 er dette gjeldende i kun noen grad ettersom den i stor grad følger
dagens E39. Alternativ 2 vil bryte landskapets kontinuitet og øke støy, og menneskelig tilstedeværelse tilknyttet
områder med mye trekkaktivitet, deriblant Stormyra. Alternativ 2 vil dermed medføre betydelig fragmentering
og forringelse av funksjonsområder for hjortevilt i området.
Akvatisk miljø
Alternativ 1 vil medføre betydelig arealbeslag i Holbekken. Fjelna vil også bli påvirket lokalt ved at
brokryssingen forutsetter bruk av to bropilarer i elva. De andre vannforekomstene vil kun påvirkes i mindre
grad. Restaureringstiltak i Klokkarbekken forventes å få forbedret tilstand av tiltaket. Ved alternativ 2 vil Fjelna
påvirkes i ubetydelig grad ettersom brokryssing gjennomføres uten påvirkning på elva i driftsfasen. Holbekken,
Ørstadbekken og Vollabekken vil bli påvirket i stor grad lokalt ettersom disse legges i rør.
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1.3 Vurdering av konsekvens
I tabell 1-1 er verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene for naturmangfold oppsummert.
Tabell 1-1: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene.
Nr.

Delområde

Verdi

NM
1

Fjelnsetneset

Stor verdi

NM
2

Fjelnsetøyan øst 1

Middels verdi
(Øvre sjikt)

NM
3

Fjelnsetøyan øst 2

Middels verdi
(Øvre sjikt)

NM
4

Fosshaugen

Middels verdi
(Øvre sjikt)

NM
5

Holbekken sør naturtype

Middels verdi
(Øvre sjikt)

NM
6

Holbekk-krokan naturtype

Svært stor
verdi
(Øvre sjikt)

NM
7

Kleivdalen

Stor verdi
(Øvre sjikt)

NM
8
NM
9
NM
10
NM
11
NM
12
NM
13
NM
14
NM
15

Litlbakkmyran
Sagholmen nord,
sør og øst
Skeisbakkan 1
Skeisbakkan 2
Skeisbakkan 3
Stormyra
Lubbanhaugen
øst
Ørstad vest og
vest 2

NM
16
NM
17
NM
18
NM
19
NM
20
NM
21

Stor verdi
(øvre sjikt)
Middels verdi
(øvre sjikt)
Middels verdi
(Øvre sjikt)
Svært stor
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(Øvre sjikt)
Svært stor
(Øvre sjikt)
Middels verdi
(øvre sjikt)

Ørstadmyran

Stor verdi
(nedre sjikt)

Åsan

Stor verdi
(nedre sjikt)

Kleivdalen
leirravine
Vinjeøra naturtype
Fjelnadeltaet –
Fugl

Stor verdi
(øvre sjikt)

Stormyra - Fugl

Stor verdi

NM
22

Dyrkamark - Fugl

Stor verdi

NM
23

Vinjefjorden - Fugl

Stor verdi
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Svært stor
Stor verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1

Noe forringet
Ubetydelig endring
Sterkt
forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Sterkt forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Sterkt
forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Sterkt
forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Sterkt
forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Sterkt
forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig forringet
Sterkt forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet
Noe forringet/forringet
Ubetydelig
endring/noe forringet
Ubetydelig endring

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1.
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2

Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Den mest alvorlige miljøskade
(- - - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Den mest alvorlige miljøskade
(- - - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Betydelig miljøskade (- -)
Betydelig miljøskade (- -)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
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Nr.

Delområde

Verdi

Påvirkning

Konsekvensgrad

NM
24

Stormyra hjortevilt

Middels verdi

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Forringet

Betydelig miljøskade (- -)

NM
25

Søo

Middels verdi

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring
Ubetydelig
endring/Noe forringet
Ubetydelig
endring/Noe forringet
Noe forringet

NM
26

Klevbekken

Noe verdi

NM
27

Holbekken

Noe verdi

Alt. 2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

NM
28

Klokkarbekken

Noe verdi

Alt.1

Forbedret

Miljøgevinst (++)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

NM
29

Fjelna

Stor verdi
(nedre sjikt)

Alt. 1

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

NM
30

Ørstadbekken

Middels verdi
(nedre sjikt)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

NM
31

Skardbekken

Middels verdi
(nedre sjikt)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

NM
32

Vollabekken

Noe verdi
(øvre sjikt)

Alt.1

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

NM
33

Barhalsbekkenøst

Noe verdi

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

NM
34

Barhalsbekken

Noe verdi

Alt.1

Forbedret

Miljøgevinst (++)

Alt.2

Forbedret

Miljøgevinst (++)

NM
35

Geosted Fjelna

Middels verdi

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1
Alt. 2

Samlet vurdering av konsekvens for
naturmangfold

Alt.2
Alt. 1
Alt. 2

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)

Ubetydelig endring
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens

1.4 Samlet vurdering av utbyggingsalternativene
Alternativ 1
Traseen for alternativ 1 avviker noe fra dagens E-39-trase. Alternativ 1 vil i hovedsak påvirke naturverdier
tilknyttet nordre deler av Stormyra, dyrket mark med verdifulle områder for fugl, og flombetingede naturtyper
tilknyttet Fjelna. For sistnevnte medfører det alvorlig og betydelig miljøskade på disse naturtypene.
Økt hastighet med påfølgende økt støy kan også påvirke fuglers bruk av Fjelnadeltaet og Vinjeøra, samt
hjorteviltets bruk av områdene. Dyrket mark med verdi for fugl og hjortevilt blir også beslaglagt.
Alternativ 1 vil medføre betydelig arealbeslag i Holbekken. Fjelna vil også bli påvirket lokalt ved at
brokryssingen forutsetter bruk av to bropilarer i elva. De andre vannforekomstene vil kun påvirkes i mindre
grad. Klokkarbekken vil få forbedret tilstand av tiltaket.
Av de påvirkede delområdene (12 stk.) dominerer konsekvensgrad noe miljøskade (6 stk.). Tre delområder får
betydelig miljøskade og én får mest alvorlige miljøskade. Samtidig medfører tiltaket miljøgevinst for to
delområder. Samlet konsekvens settes med bakgrunn av kriterier for fastsettelse av konsekvensgrad dermed
til middels negativ konsekvens.
RAPPORT

SIDE 8 AV 73

Alternativ 2
Alternativ 2 følger dagens trasé fra øst de første 2 km, før den tar av mot Stormyra, og fortsetter i ny trase et
stykke sør for dagens E39. Dette utbyggingsalternativet strekker seg gjennom områder som er mindre
påvirket av eksisterende E39, bebyggelse og menneskelig tilstedeværelse enn alternativ 1.
Alternativet vil beslaglegge naturtyper av stor verdi tilknyttet Stormyra (Holbekk-Krokan), og leirravinen
Kleivdalen, og vil gi den mest alvorlige miljøskade for disse naturtypene.
Alternativet bryter i større grad med dagens ubrutte funksjonsområder for trekkende og rastende vilt, spesielt
tilknyttet Stormyra, men også resten av tiltaksområdet, noe som vil gi økt påvirkning på deltemaet.
Fjelna vil påvirkes i ubetydelig grad ettersom brokryssing gjennomføres uten påvirkning på elva i driftsfasen.
Av de påvirkede delområdene (12 stk.) fordeles de fleste konsekvensgradene mellom noe miljøskade (4 stk.),
betydelig miljøskade (3 stk.), og alvorlig miljøskade (2 stk.). Tre delområder får mest alvorlige miljøskade,
mens én får miljøgevinst. Samlet konsekvens settes med bakgrunn av kriterier for fastsettelse av
konsekvensgrad dermed til stor negativ konsekvens.

1.5 Konsekvenser i anleggsfasen
I anleggsfasen vil det være en del aktivitet og tiltak som kan gi en midlertidig påvirkning og konsekvenser på
de naturverdier som er registrert.
Naturtyper/vegetasjon
Utbyggingen krever større arealer enn det som blir arealbeslaget til slutt. Noen naturtyper og en del øvrig natur
vil bli midlertidig berørt. Vegetasjonen vil reetableres gjennom naturlig revegetering etter endt arbeid. Det
forventes å ta tid (fra et par år til flere ti-år) før midlertidig berørte arealer har samme økologiske funksjon som
i dag. Gravearbeider, masseforflytning og annen anleggsvirksomhet kan føre til spredning av fremmede,
skadelige plantearter. Planområdet har viktige naturtyper hvor en eventuell spredning av fremmede arter kan
ødelegge stedegent verdifullt biologisk mangfold.
Fugl og vilt
Økt støy og menneskelig aktivitet i anleggsperioden vil gi forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Dette kan medføre
at de unngår de trekkvegene og leveområdene de vanligvis benytter.
Akvatisk miljø
Ny E39 vil berøre flere vassdrag. Der det skal gjøres tiltak i vassdragene vil det forekomme noe avrenning fra
arbeid knyttet til etablering av fyllinger, støtteelementer i elva, etablering av rør og kulvert, samt bearbeiding
av masser. Dette kan føre til en del avrenning av finpartiklede sedimenter. Disse kan føre til gjentetting av
hulrom i bunnsubstratet. Dette kan medføre midlertidig forringelse av funksjonsområder for akvatiske arter.
Utslipp fra maskiner og kjøretøy, vann med høy pH grunnet betongarbeider og nitrogen fra eventuelt uomsatt
sprengstoff, er andre mulige typer forurensing som kan ha negativ påvirkning på akvatisk liv i vassdragene.
Det forutsettes avbøtende tiltak for å hindre skadelige utslipp.

1.6 Valg av utbyggingsalternativ - naturmangfold
Alternativ 1 er vurdert til å gi en samlet middels negativ konsekvens på naturmangfold i influensområdet,
mens alternativ 2 vurderes å gi samlet stor negativ konsekvens.
Alternativ 1 avviker lite fra dagens E39, og vil dermed i mindre grad enn alternativ 2 påvirke naturmiljø. Med
hensyn til fagtema naturmangfold anbefales derfor at alternativ 1 blir valgt.
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn
Det er besluttet å bygge ny E39 mellom Stormyra og Barhals, for å oppnå bedre trafikksikkerhet og økt
fremkommelighet. Strekningen ligger i Heim kommune, Trøndelag. Planarbeidet vil avklare linjevalget og
skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny E39, med tilhørende kryssløsninger og kollektivknutepunkt.
E39 Stormyra – Barhals er en delstrekning av prosjektet E39 Betna – Stormyra, langs Vinjefjorden. Prosjektet
er en del av arbeidet med å utbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim, slik at dårlige vegstrekninger får
europavegstandard.
Eksisterende E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som fremtidig europaveg. Eksisterende veg har dårlig kurvatur
og vegen har en bredde på bare 6,5 – 7,5 meter. Fartsgrensen varierer mellom 50, 60 og 80 km/t. Det er flere
direkte avkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke har tilfredsstillende standard.

2.2 Beskrivelse av tiltaket
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1: Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere,
disse utredningene legges til grunn for arbeidet. I alternativ 1 er det planlagt for en 2-felts veg med 9 meters
bredde (H2-standard) og fartsgrense på 80 km/t.
Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru, sør for Vinjeøra. Alternativ 2 planlegger en 2felts veg med 9 meter vegbredde (H1-standard) og fartsgrenser på 80 km/t og 90 km/t.

Figur 2-1 Alternativ 1 er vist med rød linje og alternativ 2 med grønn linje. Varslet plangrense vist med svart, stiplet linje.
Kilde: Statens vegvesen

2.3 Referansealternativet (0-alternativet)
Referansealternativet (0-alternativet) er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene. Det betyr at
referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Referansealternativet representerer dagens
situasjon i planområdet, inkludert nødvendig vedlikehold. I tillegg medregnes den utvikling som forventes å
inntreffe i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. Det bemerkes at referansealternativet ikke er
et reelt alternativ, da det er besluttet at det skal bygges ny vei. Referansealternativet brukes kun som et verktøy
for å kunne skille de to framlagte alternativene jf. KU-metodikken (Statens vegvesen 2018, oppdatert 2021).
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2.4 Krav til konsekvensutredning
For reguleringsplaner som kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gjennomføres en
særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger (jf. plan og bygningsloven § 42). Gjeldende planforslag er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften). Formålet med
forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og
tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
I henhold til KU-forskriften § 21 skal en konsekvensutredning av naturmangfold omfatte en vurdering av
vesentlige virkninger naturmangfold jf. naturmangfoldloven, økosystemtjenester og nasjonalt og internasjonalt
fastsatte miljømål.
Hva som skal utredes for det enkelte fagtema er angitt i reguleringsplanens planprogram. Planprogrammet for
E39 Stormyra-Barhals ble vedtatt av Heim kommune, 25. juni 2021. For naturmangfold gjelder følgende:
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3

Metode

Formålet med denne utredningen er å frambringe kunnskap om naturmangfold i plan- og influensområdet, og
belyse hvordan de ulikeutredningsalternativene vil kunne påvirke disse verdiene.
Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018, oppdatert 2021).
De ikke-prissatt fagtemaene, inkludert naturmangfold vurderes i fire trinn som vist i figur 3-1.

Figur 3-1 Figuren viser hovedtrinnene av konsekvensvurderinger av ikke-prissatte fagtema. Kilde: Statens vegvesen
håndbok V712 (2018, oppdatert 2021).
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3.1 Influensområde
I planområdet inngår arealer med både midlertidige og permanente arealbeslag. Influensområdet omfatter
både områder berørt direkte av tiltaket og omkringliggende områder hvor naturmangfold kan bli indirekte
påvirket.
Influensområdet varierer for de ulike kategoriene av naturmangfold. For naturtypelokaliteter på land vil det
oftest være begrenset påvirkning utenom der det gjennomføres tekniske inngrep og arealbeslag. Dette vil
avhenge av topografien og tiltaket, men i hovedsak regnes influensområdet å maksimalt gå 100 m fra tiltak for
naturtyper og vegetasjon. For tiltak som skaper endrede vannforhold i vegetasjonstyper med av noe større
utstrekning kan influensområdet være større. For vilt (inkludert fugl) og vannmiljø vil det være nødvendig å
vurdere påvirkning i en større radius omkring tiltaket. Størrelsen på influensområdet bestemmes av
aksjonsradiusen til hver enkelt art.

3.2 Kunnskapsgrunnlag
Datagrunnlag
Kunnskapen om området er i hovedsak innhentet gjennom eget feltarbeid i området 18.-19. august 2021.
Registreringene ble gjennomført av biologene Lars Erik Andersen (vannmiljø og fauna), Oda Sofie Dahle
(botanikk) og Aslaug T. Nastad (botanikk og fauna). Det ble også gjennomført akvatiske undersøkelser 20.
oktober 2021 av Lars Erik Andersen og Øyvind Lorvik (vannmiljø og fauna).
Opplysninger i offentlige databaser/kartinnsynsløsninger og tidligere utredninger er også benyttet.
Statsforvalteren i Trøndelag, Heim kommune og lokale ressurspersoner er kontaktet for innhenting av
supplerende informasjon.
Vurderinger til knyttet vannforekomstene tilknyttet alternativ 2 er også diskutert i møte med Statsforvalteren
og Fylkeskommunen den 12. oktober 2021.
Kildene benyttet i utredningen er opplistet i kap.10.

3.3 Metode for vurdering av naturmangfold
I det følgende omtales definisjonen av fagtemaet, samt den fagtemaspesifikke metoden for vurdering av
verdisetting og påvirkning. For en grundigere beskrivelse av metode for konsekvensutredninger av ikkeprissatte temaer, henvises det til Statens vegvesens håndbok V712 (2018, oppdatert 2021).

Definisjon av fagtemaet
I naturmangfoldloven §3 er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Biologisk mangfold
er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de
økologiske sammenhengene mellom disse komponentene.
Registreringskategoriene for tema naturmangfold går fram av håndbok V712 (tabell 3-1).
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Tabell 3-1. Registreringskategorier for naturmangfold (tabellen er hentet fra Statens vegvesens håndbok V712, 2018
(oppdatert 2021)).
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Kartleggingsmetodikk
Naturtyper
Naturtyper er kartlagt etter NIN-systemet med Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet, 2021), som er
gjeldende kartleggingsmetodikk i forbindelse med konsekvensutredninger f.o.m. 2021. Landformer er kartlagt
etter DN håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2007) og utkast til faktaark fra 2015 (Miljødirektoratet,
2015). Kartleggingen ble ledet av Oda Sofie Dahle, som er godkjent av Miljødirektoratet som nøkkelperson i
denne typen kartlegginger. Aslaug T. Nastad bidro i kartleggingen.
Miljødirektoratets instruks beskriver en utvalgskartlegging for rødlistede naturtyper og/eller naturtyper med
viktig økosystemfunksjon og/eller naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt. Rødlisten over naturtyper og
vurderingen om hvilke naturtyper som har viktig økosystemfunksjon er gjort av en ekspertgruppe av forskere
(Artsdatabanken, 2018). Etter at naturtypen er avgrenset i kart, beskrives den med forskjellige variabler som
for eksempel antall store trær eller grad av grøftingsintensitet i myr. Disse variablene brukes til å sette en skår
for tilstand og naturmangfold. Skåren for disse settes sammen for å beregne lokalitetskvalitet ut ifra matrisen
i figur 3-2.
Artsregistreringer ble gjort i Miljødirektoratets app «Arter», og naturtyper ble registret med Miljødirektoratets
app «Nin-app». Naturtyperegistreringene vil bli publisert i Naturbase. Registreringer av rødlistede og
fremmede arter vil rapporteres til Artsobservasjoner.
Da ny rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021) ble lansert etter at denne rapporten ble ferdigstilt, ble rødlista
gjeldende på det tidspunktet benyttet (Henriksen & Hilmo, 2015). For rødlistede naturtyper, er gjeldende
rødliste for naturtyper benyttet (Artsdatabanken, 2018a). Registrering av fremmede arter følger
fremmedartslista fra 2018 (Artsdatabanken, 2018b).

Figur 3-2: Matrise for bestemmelse av lokalitetskvalitet av naturtyper (tabellen er hentet fra Miljødirektoratet, 2021)
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Akvatisk naturmangfold
Det ble gjennomført ungfiskundersøkelser med elektrisitet i bekker som kan bli påvirket av tiltaket, og som har
potensiale for forekomst av fisk. Dette gjaldt bekkene Klevbekken, Holbekken, Ørstadbekken, Skardbekken,
Klokkarbekken, Vollabekken, Barhalsbekk-øst og Barhalsbekken. Lokalitetene fremgår av figur 4-6.
Ungfiskundersøkelser følger standardisert metodikk (jf. NS-EN 14011) etter prinsipper beskrevet av Bohlin et
al. (1989).
Det ble også gjennomført bunndyrundersøkelser i de ovennevnte bekkene, med unntak av Klokkarbekken.
Disse er utført etter prinsipper beskrevet ved klassifisering av miljøtilstand i vann (Vanndirektivet, 2018).
Under befaringen ble hver lokalitet vurdert for med tanke på oppgangsforhold for fisk, substrat, hydromorfologi,
og funksjonsområder for vannlevende organismer som elvemusling, bunndyr og fisk.
Undersøkelsene ble gjennomført 18.- 19. august og 20. oktober 2021.
Vilt og fugl
Gjennom befaringene tilknyttet naturtyper og akvatisk bunnforhold ble det også vurdert sportegn og mulige
funksjonsområder for vilt og fugl i tiltaksområdet. Dette for å vurdere områdets potensialer for kvaliteter for
disse slike dyregrupper. Det ble ikke gjennomført spesifikke undersøkelser med hovedfokus på vilt og fugl.

Vurdering av verdi
Registrerte delområder verdivurderes etter verdikriterier gitt i håndbok V712 (tabell 3-2). En forklaring på
begreper brukt i tabellen er gitt i vedlegg 1.
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Tabell 3-2 Verdikriterier for fagtema naturmangfold (tabellen er hentet fra Statens vegvesens håndbok V712, 2018
(oppdatert 2021)). Tabellen fortsetter på neste side.

RAPPORT

SIDE 17 AV 73

RAPPORT

SIDE 18 AV 73

Vurdering av påvirkning på naturmangfold
Vurdering av påvirkning på naturmangfold er gjort i henhold til håndbok V712 (tabell 3-3).
Tabell 3-3 Veiledning for påvirkning av fagtema naturmangfold (tabellen er hentet fra Statens vegvesens håndbok V712,
2018 (oppdatert 2021).
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Vurdering av konsekvenser
Vurdering av konsekvenser er utført i henhold til metodikken beskrevet i håndbok V712. Dette er en trinnvis
metode:
•

Trinn 1: Konsekvens pr. delområde fastslås ved å sammenstille resultatene av verdi- og
påvirkningsvurderingene.

•

Trinn 2: Konsekvensen for hvert alternativ fastslås ved å vurdere den samlede virkningen av alle
delområdene.

Alternativene skal deretter rangeres, basert på de samlede konsekvensene for fagtemaet. Beslutningsrelevant
usikkerhet skal kommenteres og eventuelle skadeforebyggende tiltak skal foreslås.

Skadereduserende tiltak
I henhold til håndbok V712 er det foreslått skadereduserende tiltak. Dette omfatter både tiltak som er lagt inn
som en forutsetning i utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen, og tiltak som er foreslått av utreder.
Ikke-forutsatte tiltak inngår ikke i konsekvensvurderingene, og det er derfor redegjort for hvordan disse kan
bidra til å endre konsekvensene av tiltaket.
Figur 3-3 viser illustrasjon av tiltakhierarkiet for hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres.

Figur 3-3. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres.
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4 Dagens status for naturmangfold
4.1 Geologi og løsmasser
Granittisk gneis dominerer berggrunnen i prosjektets influensområde (Figur 4-1). Dette er bergarter som avgir
lite plantenæringsstoffer. En sone med metaarkose (grønt felt med prikker) strekker seg fra selve Vinjeøra og
opp Fjelnsetåsen. I tillegg går en sone med granatglimmerskifer (gult felt), med tilleggsbergarter som
kalkglimmerskifer, amfibolskifer og amfibolitt, så vidt inn i planområdet. Dette er bergarter som avgir mye
plantenæringsstoffer, og som gir grunnlag for en rikere flora enn de andre forekommende bergartene i
influensområdet.

Figur 4-1 Berggrunnskart for influensområdet: Gul=metaarkose, grønn med prikker= granatglimmerskifter. Resten av
planområdet domineres av granittisk gneis. Kartkilde: ngu.no

Det er en varierende sammensetning av løsmasser i området (figur 4-2). Langs elvene Fjelna og Søo finnes
det elve- og bekkeavsetninger av sand og grus. De brune områdene viser et høyt antall spredte, små myrer.
Mørke- og lysegrønne områder viser moreneavsetninger. Løsmasseforekomstene i kartleggingsområdet tilsier
ikke at det noe særpreget potensiale for sjeldne, kalkkrevende arter eller naturtyper.

Figur 4-2 Løsmasser i planområdet. Kartkilde: NGU.
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4.2 Vegetasjon
I dette kapitlet gis det en generell omtale av vegetasjonen i planområdet. Naturtyper som av miljøforvaltningen
vurderes som spesielt verdifulle, og som er kartlagt etter NiN-metodikk, er omtalt i kap. 5.1.
Planområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone i klart oseanisk vegetasjonsseksjon. Sørboreal sone
domineres av barskog, men har også typisk store arealer med oreskog og myr. I klart oseanisk seksjon
dominerer vestlige vegetasjonstyper og arter, men det inngår også en del svakt østlige vegetasjonstyper og
arter.
Skogen i influensområdet består hovedsakelig av bartrær, men løvskog finnes også. Da influensområdet ligger
helt i utkanten av granas naturlige utbredelsesområde, er furu mest vanlig. Det finnes også plantefelt med gran
av ulike hogstklasser. Langs Fjelna dominerer gråor og andre løvtreslag.
Øst i planområdet ligger hovedandelen myr i influensområdet, med Stormyra som senterpunkt. Nord for
Stormyra, på motsatt side av E39, ligger Vinnstormyra naturreservat. Dette myrkomplekset, som tidligere hang
sammen med Stormyra, er nå vernet gjennom verneplan for myr. Stormyra og omkringliggende myrområder
ligger i en mosaikk med yngre furu og noe tilplantet gran. Nærmest bebyggelsen er myrene oftere grøftet
og/eller nedbygget. Vinjeøra er omkranset av landbruksområder. Elva Fjelna slynger seg gjennom dalen i
retning sør-nord og gjennom Vinjeøra før den munner ut i Vinjefjorden. Rundt elva ligger både åpne og
skogdekte områder som tidvis blir påvirket av flom. Strandsonen domineres av berg, men det finnes også små
arealer med strandengvegetasjon.
Myrene innenfor influensområdet er stort sett fattige jordvannsmyrer som huser få arter. Dette gjelder de fleste
myrene på østsiden av Kårøydalsveien. Typiske arter på myrene er duskull, pors, torvull, bjønnskjegg,
tettegras, tepperot, rome, blokkebær, myrfiltmose, multe, kvitlyng og klokkelyng. Stormyra myrområde har
også relativt store, sammenhengende kratt av takrør, spesielt rundt tjerna. Stedvis på Stormyra finnes også
mindre områder med rikere myrvegetasjon med forekomster av arter som blåknapp, myrklegg og jåblom.
Det finnes også partier med nedbørsmyr, hvor tuer med arter som røsslyng, krekling, multe, torvull, reinlav og
gråmose m.m. er vanlig innimellom. Med ett unntak dekker nedbørsmyrene små arealer, og de er derfor ikke
registrert som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2021).
På mange av de drenerte myrområdene, er det plantet gran. Historiske flyfoto viser tydelig hvordan myra rundt
bekken Holbekk-krokan ble grøftet og tilplantet rundt 1990 (figur 4-3). Feltsjiktet består av drenert myr som
synlig er i ferd med å tørke ut og bli fastmark.

Figur 4-3: Flyfotoet viser omkringliggende områder langs bekken Holbekk-krokan i 1989. Stripen med urørt skog går langs
bekken. De mørke stripene i bildet er grøfter i myr. Kart: Norge i bilder.
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Skogen langs flomsonen og langs bekker består i all hovedsak av gråor, bjørk og noe rogn. Langs Fjelna
vokser det kantvegetasjon av varierende bredde, med unntak av rundt selve Vinjeøra. Det er stedvis plantet
gran helt ned til elva. Det finnes flere områder med flompåvirka vegetasjon som er avgrenset som naturtyper
(tabell 5-1).
Det ble observert svake lobarionsamfunn to steder i kartleggingsområdet. Slike lavsamfunn karakteriseres av
treboende lavarter som krever høy luftfuktighet. Artsinventaret inkluderer gjerne sjeldne arter om lokale forhold
som lys, treslag og kontinuitet i tresjiktet stemmer. Det ble ikke funnet noen sjeldne arter i tilknytning til
samfunna i planområdet, men det kan være potensiale for dette. Dette gjelder spesielt langs Vollabekken. Her
ble ikke-rødlistede arter som stiftfiltlav, skålfiltlav, grynfiltlav, lungenever og kystfiltlav registrert (figur 4-4). Det
andre lobarionsamfunnet ligger nord for dagens E39, helt vest i planområdet. Her vokser lavarter som
skrubbenever og lungenever på osp og selje.

Figur 4-4: Kystfiltlav på et rognetre i nærheten av Vollabekken. Arten er en representant for et fuktighetskrevende
lobarionsamfunn.

4.3 Fremmede arter
Det er registrert flere fremmede arter i influensområdet. Fremmede arter er arter som er oppført på den norske
Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018), og som vurderes å utgjøre en trussel for biologisk mangfold ved at
de fortrenger eller forandrer naturlig vegetasjon, endrer jordsmonn eller utkonkurrerer stedegne arter.
Det ble registrert en del forekomster av fremmede plantearter under feltarbeidet i august 2021, blant annet
langs eksisterende E39, langs Fjelna og langs Kårøydalsveien. I tillegg er det gjort flere registreringer tidligere
(artskart.no). Alle kjente forekomster av fremmede arter, i alle risikokategorier, er vist på kart (figur 4-5). Kjente
forekomster av arter i de to høyeste risikokategoriene (SE–svært høy risiko og HI-høy risiko) er listet i tabell
4-1.
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Figur 4-5 Kjente forekomster av fremmede plantearter i prosjektets influensområde.

Tabell 4-1: Oversikt over fremmede plantearter i de høyeste risikokategoriene registrert i prosjektets influensområde.
Art
Hagelupin
Kjempespringfrø
Skogskjegg
Fagerfredløs
Rynkerose
Hybridslirekne
Platanlønn
Sitkagran
Honningknoppurt
Skjermleddved
Hekkspirea
Orerust (sopp)
RAPPORT

Kategori

Lokalisering

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
HI
HI
HI
HI

Spredt langs E39 ved Vinjeøra, øst for Fossenhaugen og i Fjelnsetøyan 2
Langs E39 nedenfor Vinje kirke og rett øst for naturtypelokaliteten Fossenhaugen
Fjelnsetneset
Fjelnsetneset
Fjelnsetneset og Åsbakkan
Vinjeøra, kryss E39 og Strandveien
Vinjeøra - Fjelnsetøyan
Fossen
Fjelnsetneset
Fjelnsetneset
Fjelnsetneset
Fjelnsetneset
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4.4 Vassdrag
Vassdragsnaturen i influensområdet består av elvene Søo og Fjelna med sidebekker, samt bekker med utløp
i Vinjefjorden. Disse er kartfestet i figur 4-6 og beskrevet nærmere i kap. 5.4.
Fjelna er anadrom og kan potensielt føre laks og sjøørret opp til Kvernhusfossen, en strekning på vel 2,5 km.
For Søo ender anadrom strekning ved Eidsfossen, ca.2 km nedstrøms tiltaksområdet, men elva har ørret på
den aktuelle strekningen. Det er også ørret i de fleste bekkene med årssikker vannføring innenfor planområdet.
Det er ikke registrert andre fiskearter i tiltaksområdet. De fleste bekkene har en kortere strekning nederst mot
utløpet med svakere helning før det går over i en brattere karakter. Bekkene tilknyttet Stormyra har derimot
lite fall og rolig karakter.
Søk etter elvemusling høsten 2021, og tidligere undersøkelser i Fjelna har ikke påvist forekomster av denne.
Det hender at ål går opp i Fjelna. Vassdraget har imidlertid ikke kvaliteter som tilsier at det er viktig for arten.
Bunndyrundersøkelser i vannforekomstene viste et ordinært artsinventar, uten forekomst av rødlistede arter.

Figur 4-6 Vannforekomster i prosjektets influensområde

4.5 Dyreliv
Pattedyr
Heim er en kommune med store skogs- og fjellområder som utgjør gode beite- og leveområder for store
bestander av hjort, elg og rådyr.
Det er ikke gjennomført systematiske undersøkelser av hjorteviltets bruk av planområdet i forbindelse med
dette tiltaket. Det ble imidlertid gjennomført en viltkartlegging på 1990-tallet (Wingan, 1996) (figur 4-7).
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Her ble Stormyra beskrevet som et viktig område for hjort, da området er et knutepunkt for hjortetrekket mellom
Orkland, Rindal og ulike deler av Heim. Stormyra er merket av som et økologisk funksjonsområde for hjort i
Artskart og GisLink (figur 4-8). Spor i form av ekskrementer og «talløse» stier på kryss og tvers i skogs- og
myrområdene bekrefter at viltaktiviteten er høy i store deler av influensområdet.

Figur 4-7 Utsnitt fra kart som viser hjorteviltområder i, og i tilknytning til prosjektets influensområde. Rød skravur=svært
viktige områder, grønn skravur=viktige områder. Grønne «korridorer»=trekkruter for hjort. Kartkilde: Wingan, 1996.

Figur 4-8 Stormyra - økologisk funksjonsområde for hjort. Kartkilde: GisLink.
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Høy viltaktivitet gjenspeiles også i registreringer av fallvilt i Hjorteviltregisteret (figur 4-9). Her er det de ti siste
årene registrert 11 elg, vel 40 hjort og i underkant av 30 rådyr (mellom Barhals og Søo). Dette er i all hovedsak
dyr som er påkjørt av motorkjøretøy på E39, men også dyr som har andre dødsårsaker (ikke jakt).
Det er også registrert fallvilt av rødrev, grevling og oter på strekningen. Oter kan gå opp i fiskeførende vassdrag
på næringssøk. Arten er oppført på den norske rødlista med status som sårbar (VU).

Figur 4-9 Utsnitt fra Hjorteviltregisteret. Grønne punkter viser fallvilt av hjort, rådyr og elg registrert de siste ti årene (fra
12.11.11 til 12.11-21). Kartkilde: Hjorteviltregisteret.

Fugl
Plan- og influensområdet består av en variert natur, med flere ulike habitater for fugl. Dette innebærer bar-,
løv- og blandingsskog i ulike hogstklasser, myrer, dyrkamark, elver, elvedelta, og sjøområder. En slik variasjon
skaper grunnlag for en rik og variert fuglefauna, ettersom ulike fuglearter har forskjellige krav til habitat. I
influensområdet er det registrert 128 arter fordelt på 1952 registreringer (Artskart).
I skogområdene er det registrert arter av triviell karakter som granmeis, rugde, måltrost, granmeis, gransanger,
fuglekonge, løvmeis og løvsanger. Samtlige av de norske hakkespettene er registrert: gråspett, flaggspett,
hvitryggspett, grønnspett, dvergspett, svartspett, tretåspett og vendehals. Hakkespetter skaper hekkeplasser
til en rekke andre sekundære hulerugere, og er viktig for et sunt og velfungerende økosystem (Gjershaug m.fl.
1994). Det er flere myrområder i plan- og influensområdet. Stormyra, i den østlige delen av planområdet, er et
stort myrområde med to større åpne vannspeil, som skaper habitat for ulike fuglearter. På Stormyra er det
registrert et stort mangfold av arter hvorav flere er rødlista. Dyrkamarka på og ved Vinjeøra har potensial som
hekkeplass for en rekke kulturmarksarter. Fjelna er leveområde for arter som fossekall og vintererle. Det er
registret en variert fuglefauna, deriblant en rekke rødlistede arter, på elvedeltaet til Fjelna. Sjøområdet utenfor
Vinjeøra er overvintringsområde for flere arter, blant annet enkelte arter av sjøfugl.
Nærmere beskrivelse av viktige funksjonsområder for fugl og artsbeskrivelser i kapittel 5.3.
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5 Verdivurdering naturmangfold
5.1 Naturtyper
På feltarbeid i august 2021 ble det registrert flere naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet
2021). Dette er naturtyper som enten er truet, er viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner
eller er spesielt dårlig kartlagt.
Avgrensning og lokalitetsnavn er gitt i figur 5-1, mens naturtypen fremgår av figur 5-2. I tabell 5-1 er alle
naturtypelokalitetene beskrevet nærmere.

Figur 5-1: Det øverste kartet viser plassering og områdenavn av naturtypene registrert i vestre del av planområdet, mens
det nederst kartet viser plassering og områdenavn av naturtypene registrert i den østre delen av planområdet.
Influensområdet for vegetasjon er vist med heltrukken, svart linje. Kart: Sweco.
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Figur 5-2: Det øverste kartet viser hvilke naturtyper som er registrert i vestre del av planområdet, mens det nederste kartet
viser den østre delen. Turkis vegtrase viser alternativ 1 og lilla vegtrase viser alternativ 2. Naturtyper er skravert med grønt
og influensområdet for vegetasjon er vist med heltrukken, svart linje. Kart: Sweco
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Tabell 5-1: Registrerte naturtyper etter NIN 2.0 og Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet, 2021) og DN-håndbok 13
(2007).
Navn / naturtype

Lokalitetskvalitet

Fjelnseterneset

Moderat

A5 Strandeng

Fjelnsetøyan
øst 1

Svært lav

C20 Flomskogsmark

Fjelnsetøyan
øst 2

Moderat

A8 Åpen
flomfastmark

Beskrivelse
Tilstand: God
Enga var uten fremmedarter, spor av tunge kjøretøy og slitasje. På bakgrunn av
dette får enga god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
De habitatsspesifikke artene fjæresaulauk, strandkjeks, strandstjerne ble observert i
strandenga. Ingen rødlistearter ble observert og ingen rødlistearter er kjent fra før.
Naturtypepolygonet kuttes av prosjektgrensa og strekker seg videre forbi denne.
Annen informasjon om lokaliteten: Strandenga lå som en stripe mellom et jorde
og flomsonen. Et karakteristisk artsinventar preget enga med arter som strandkryp,
strandrug, strandstjerne og tangmelde.
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei | Størrelse (m2): 674
Tilstand: Svært redusert
Fremmedarten platanlønn vokste spredt i lokaliteten. Ingen beitespor, spor av tunge
kjøretøy eller slitasjebetinget erosjon ble observert. Ikke påvirket av
vassdragsregulering. Flomskogen er i snitt i hogstklasse 2, og dette gir svært
redusert tilstandsskår.
Naturmangfold: Ikke vurdert
Annen informasjon om lokaliteten: Skogsjiktet nord i naturtypen ble hogget rett
før 2006 (norgeibilder, 2021) og skogen dermed ung og ensaldra. Sørenden av
naturtypen var noe eldre, men ikke eldre enn hogstklasse 3. Marka var preget av
gamle, tørre flomløp og kulper.
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei Størrelse (m2): 4 362
Tilstand: God
Den fremmede arten hagelupin ble observert helt nord i lokaliteten (kun ett individ).
Ingen beitespor, spor av tunge kjøretøy eller slitasjebetinget erosjon. Ikke påvirket
av vassdragsregulering. Samlet vurdering vir god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Det ble ikke observert habitatsspesifikke arter på lokaliteten. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ettersom lokaliteten er relativt liten,
får den liten naturmangfoldsskår.
Annen informasjon om lokaliteten: Flomfastmarka hadde et tynt belte med
vegetasjon inn mot den tilgrensende flomskogen. Dette vegetasjonsbeltet bestod av
skjermsveve, sølvbunke, vendelrot, pilebusker, og noen moser. Utenfor
vegetasjonsbeltet besto marka av grus og større steiner med svært sparsom
vegetasjon. Her vokste også fremmedarten hagelupin (SE).
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 542

Fosshaugen
E12.1 Sørlig
nedbørsmyr

RAPPORT

Moderat

Tilstand: Dårlig
Myra hadde en god del kjørespor i kombinasjon med mye slitasje av ukjent opphav.
Deler av myra er dekket av løsmasser deponert fra anlegget mot øst.
Kombinasjonen av kjørespor og høy grad av slitasje, gir dårlig tilstand.
Naturmangfold: Stort
Ettersom myra hadde en moderat størrelse og tydelig myrstruktur i veksling, får den
stor naturmangfoldsskår.
Annen informasjon om lokaliteten: Myra bestod i hovedsak av tydelige
myrstrukturer i veksling med store forhøyninger av nedbørsmyr i veksling med våte
søkk med fattig jordvannsmyr (figur 5-3). Oppå haugene med nedbørsmyr var
vegetasjonen karakterisert av tørketålende arter som røsslyng, heigråmose, reinlav
og små furutrær. Nedi søkkene var myrmatta løs og fuktig og bestod hovedsakelig
av torvmoser, pors og noe rome. Myra er sterkt påvirket av driften fra anlegget i øst.
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Det er lagt ut fyllinger (der fremmedarten kjempespringfrø (SE) vokste) og myra er
ellers opparbeidet og utsatt for slitasje av ukjent opphav.
Rødlistet naturtype: Ja, nært truet (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 12 632
Holbekken sør

Moderat

E1 Øyblandingsmyr

Holbekk-krokan

Svært høy

C20 Flomskogsmark

Tilstand: God
Myra er ikke grøftet eller har kjørespor. Ingen spor etter slitasje. På bakgrunn av
dette får myra god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Ingen rødlistearter ble observert, og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ingen
kalkindikatorer ble observert. Myra har ingen tydelige myrstrukturer i veksling og den
er av liten størrelse. På bakgrunn av dette får den liten naturmangfoldsskår.
Naturtypepolygonet blir kuttet av prosjektgrensa og strekker seg videre utover
denne.
Annen informasjon om lokaliteten: Myra bestod av tydelige tuer med nedbørsmyr
i veksling med ei myrmatte av jordvannsmyr (Figur 5-4). Tuene var karakterisert av
tørketålende arter som røsslyng, heigråmose, reinlav og små furutrær. Myrmatta
bestod hovedsakelig av torvmoser og noe spredt rome.
Rødlistet naturtype: Ja, nært truet (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 7 270
Tilstand: God
Ingen fremmedarter, spor av tunge kjøretøy eller slitasje ble observert. Flomskogen
beites ikke og er intakt. Lokaliteten får dermed god tilstandsskår. Skogen var i snitt i
hogstklasse 5 og bekken er ikke regulert.
Naturmangfold: Stort
Flomskogen er liten, men hadde relativt store mengder stående død ved (1-2 per
dekar). Ingen rødlistearter ble observert og ingen er kjent fra før. Lokaliteten får stor
naturmangfoldsskår, der mengde stående død ved er utslagsgivende.
Annen informasjon om lokaliteten: Marka bestod av hardpakket sand med et
bekkedrag som meandrerte seg nedover mot Tjønnan. Sand fra tidligere flom lå
stedvis oppå vegetasjonen. Vegetasjonen var karakterisert av sølvbunke, vendelrot,
krattsoleie og mjødurt. Myrene rundt bekken ble grøftet og tilplantet rundt år 1990 ,
og dreneres ned inn i bekken som går gjennom naturtypelokaliteten. Tresjiktet ga
inntrykk av fravær av hogst med relativt store trær og mye død ved.
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei | Størrelse (m2): 2 530

Kleivdalen

Høy

C7 Kalk- og
lågurtfuruskog

Tilstand: God
Det ble ikke observert einstape, og busksjiktet er stort sett åpent. Ingen fremmede
arter ble observert. Skogen er i snitt i hogstklasse 5. Ingen spor av tunge kjøretøy
eller slitasje ble observert. Lokaliteten får på bakgrunn av dette god tilstandsskår.
Naturmangfold: Moderat
Ingen rødlistearter ble observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Forekomst av
kalkkrevende arter som blåknapp og skogfiol, og vanlige blåbærskogsarter som
blåbær, smyle og blåtopp. Lokaliteten hadde lite stående og liggende død ved, og
det ble ikke funnet noen habitatsspesifikke arter. Skogen blir ikke beitet. Lokaliteten
får moderat naturmangfoldsskår, der lokalitetsstørrelsen er utslagsgivende.
Annen informasjon om lokaliteten: På tross av at skogsjiktet var i hogstklasse 5,
syntes fortsatt gamle hogststubber med store diameter. Disse er tegn etter historisk
plukkhogst. Skogen hadde en heterogen struktur med lysninger, eldre trær, døde
trær og kratt av yngre trær. Der det vokste rikbarkstrær som rogn, huset disse arter
som vitner om et fuktig miljø. Eksempler på disse artene er stiftfiltlav (LC) og
kystfiltlav (LC).
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei | Størrelse (m2): 14 130

Litlbakkmyran
C20 Flomskogsmark

RAPPORT

Lav

Tilstand: Moderat
Ettersom skogen er relativt ung (hogstklasse 4 i snitt), får den moderat
naturmangfoldsskår. Det ble ikke observert fremmede arter eller spor av tunge
kjøretøy. Vassdraget er regulert.
Naturmangfold: Lite
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Det ble ikke observert stående eller liggende død ved. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ettersom flomskogen er relativt liten,
får den liten naturmangfoldsskår
Annen informasjon om lokaliteten: Skogen ligger på en flate i nedkant av en bratt
bakke. Her har vegetasjonen tilgang på kildevann fra fastlandssiden, noe som
tydelig kan tolkes av høgstaudepreget på vegetasjonen. Arter i feltsjiktet som vitner
om kildevannspåvirkning er tyrihjelm, strutseving, skogsvinerot og
sumphaukeskjegg. Skogsjiktet bestod av gråor og noe bjørk.
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei | Størrelse (m2): 1 940
Sagholmen
nord

Moderat

A8 Flomfastmark

Sagholmen
sør

Moderat

A8 Flomfastmark

Sagholmen
øst

Moderat

A8 Åpen
flomfastmark

Skeisbakkan 1
A8 Åpen
flomfastmark

RAPPORT

Moderat

Tilstand: God
Det ble ikke observert fremmedarter, beitespor, spor av tunge kjøretøy eller slitasjebetinget erosjon. Ikke påvirket av vassdragsregulering. Samlet vurdering gir god
tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Det ble ikke observert habitatsspesifikke arter på lokaliteten. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ettersom lokaliteten er relativt liten,
får den liten naturmangfoldsskår.
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten var karakterisert av forskjellige
flomtolerante pilearter. Ellers vokste det blant annet gresset sølvbunke på
flomfastmarka. Marka bestod av grus og stein. Ytterligere artsbestemmelser ble
vanskelige ettersom lokaliteten var under vann i kartleggingsøyeblikket.
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 600
Tilstand: God
Det ble ikke observert fremmedarter, beitespor, spor av tunge kjøretøy eller
slitasjebetinget erosjon. Ikke påvirket av vassdragsregulering. Samlet vurdering gir
god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Det ble ikke observert habitatsspesifikke arter på lokaliteten. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ettersom lokaliteten er relativt liten,
får den liten naturmangfoldsskår.
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten ble kartlagt på avstand grunnet
vanskelig adkomst, men typebestemmelsen er fortsatt sikker. Ingen vegetasjon ble
observert, og marka bestod av grus og stein.
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 1 240
Tilstand: God
Det ble ikke observert fremmedarter, beitespor, spor av tunge kjøretøy eller
slitasjebetinget erosjon. Ikke påvirket av vassdragsregulering. Samlet vurdering gir
god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Det ble ikke observert habitatsspesifikke arter på lokaliteten. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Ettersom lokaliteten er relativt liten,
får den liten naturmangfoldsskår.
Annen informasjon om lokaliteten: vegetasjonen bestod av et par busker av
flomtolerante pilearter, noen urter og gress. Marka bestod av grus og stein.
Ytterligere artsbestemmelser ble vanskelig ettersom lokaliteten ble kartlagt fra andre
siden av elva.
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 956
Tilstand: God
Ingen fremmedarter, spor av tunge kjøretøy eller slitasje ble observert. Ikke påvirket
av vassdragsregulering. Flomfastmarka beites ikke, er intakt og uten
menneskeskapte objekter. Lokaliteten får dermed god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Ettersom flomfastmarka er liten og det ikke ble observert habitatsspesifikke arter får
den liten naturmangfoldsskår. Ingen rødlistearter observert eller er kjent fra før.

SIDE 32 AV 73

Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten var karakterisert av flere
flomtollerante busker av pilearter. Lokaliteten grenset til en flomskogsmark, og langs
denne grensen vokste det vegetasjon som foretrekker lysåpne forhold. Disse artene
var hvitmaure, blåtopp, sølvbunke, engsmelle, sveve. Mot elva bestod marka av
grus og stein, og mot flomskogen bestod marka til større grad av sand.
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 1 171
Skeisbakkan 2

Svært høy

C20 Flomskogsmark

Skeisbakkan 3

Høy

C21 Gammel
høgstaudegråorskog

Tilstand: God
Ingen fremmedarter, spor av tunge kjøretøy eller slitasje ble observert. Flomskogen
beites ikke, er intakt og uten menneskeskapte objekter. Lokaliteten får dermed god
tilstandsskår. Skogen var i snitt i hogstklasse 5.
Naturmangfold: Stort
Flomskogen er liten, men hadde relativt store mengder stående død ved (1-2 per
dekar). Ingen rødlistearter ble observert og ingen er kjent fra før. Lokaliteten får stor
naturmangfoldsskår, der mengde stående død ved er utslagsgivende.
Annen informasjon om lokaliteten: Flomskogen vokste på en liten øy med flomløp
mellom øya og fastland. Skogen bestod hovedsakelig av gråor med innslag av rogn
og bjørk. Det fantes flere stående døde trær med store diameter. Vegetasjonen
bestod ellers av mye strutseving med noe heggekratt, skogstorkenebb, sølvbunke
og vendelrot.
Rødlistet naturtype: Ja, sårbar (VU) | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt
naturtype: Nei | Størrelse (m2): 2 162
Tilstand: God
Ettersom lokaliteten hadde veldig lite gran, ingen fremmedarter og ingen spor av
tunge kjøretøy, får den god tilstandsskår.
Naturmangfold: Moderat
Ingen rødlistearter ble observert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Her bestod
bunnsjiktet av høgstauder som tyrihjelm, vendelrot, skogsvinerot og sløke.
Lokaliteten hadde lite liggende død ved og store trær, men den er av moderat
størrelse. Skogen vurderes til moderat naturmangfoldsskår der størrelsen er
utslagsgivende.
Annen informasjon om lokaliteten: Naturtypen lå i en bratt bakke mellom elva en
gård Deler av lokaliteten var inngjerdet og blir brukt som beite. Dette holder noen av
høgstaudeartene nede. Vegetasjonen med høgstaudepreg vitnet om tilgang på
kildevann. Artene som karakteriserte lokaliteten var strutseving, skogsnelle,
hengeving, vendelrot, sølvbunke og skogsvinerot.
Rødlistet naturtype: Nei | Sentral økosystemfunksjon: Ja | Utvalgt naturtype:
Nei | Størrelse (m2): 7 671

Stormyra
E10.1 Rik åpen
sørlig
jordvannsmyr

Moderat

Tilstand: God
Myra er intakt og uten kjørespor, fremmedarter og slitasje. Samlet vurdering gir god
tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Ettersom myra er av liten størrelse, med få kalkindikatorer og uten tydelig
myrstruktur i veksling, får myra liten naturmangfoldsskår. Ingen rødlistearter ble
observert og ingen rødlistearter er kjent fra før.
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten ligger i et naturlig søkk i myra
langs en liten bekk. Her var myra på sitt rikeste, og kalkkrevende arter som
blåknapp, elvesnelle og jåblom dekket et stort areal.
Rødlistet naturtype: Ja, sterkt truet (EN) | Sentral økosystemfunksjon: Ja |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 775
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Lubbanhaugen
øst

Høy

E10.1 Rik åpen
sørlig
jordvannsmyr

Tilstand: God
Myra var uten spor av grøfting og intakt. Det ble ikke observert kjørespor eller
fremmedarter. Lokaliteten får derfor god tilstandsskår.
Naturmangfold: Moderat
De habitatsspesifikke artene breiull, jåblom, myrklegg, blåknapp og stormakkmose
ble observert. På grunn av myras moderate størrelse, får lokaliteten moderat
naturmangfoldsskår. Ingen rødlistearter ble observert, og ingen rødlistearter er kjent
fra før. Lokaliteten hadde ingen tydelige myrstrukturer i veksling.
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten ligger i et naturlig søkk i myra
langs en liten bekk. Her var myra på sitt rikeste, og kalkkrevende arter som
blåknapp, elvesnelle og jåblom dekket et stort areal.
Rødlistet naturtype: Ja, sterkt truet (EN) | Sentral økosystemfunksjon: Ja |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 2797

Ørstad vest

Moderat

A8 Åpen
flomfastmark

Tilstand: God
Ingen fremmedarter, spor av tunge kjøretøy eller slitasje ble observert. Ikke påvirket
av vassdragsregulering. Flomfastmarka beites ikke, er intakt og uten
menneskeskapte objekter. Lokaliteten får dermed god tilstandsskår.
Naturmangfold: Lite
Ettersom flomfastmarka er liten og det ikke ble observert habitatsspesifikke arter, får
den liten naturmangfoldsskår. Ingen rødlistearter ble observert og ingen er kjent fra
før.
Annen informasjon om lokaliteten: Det ble ikke observert vegetasjon på
flomfastmarka. Marka består i all hovedsak av stein, grus og sand i homogen
fordeling. Langs kanten av flomfastmarka vokste det sølvbunke, blåknapp og gråor
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 2 399

Ørstad vest 2

Moderat

A8 Åpen
flomfastmark

Tilstand: God
Ingen fremmede arter er registrert. Det er ikke spor etter slitasje eller ferdsel med
tunge kjøretøyer. Ikke påvirket av vassdragsregulering.
Naturmangfold: Lite
Ettersom flomfastmarka er liten og det ikke ble observert habitatsspesifikke arter, får
den liten naturmangfoldsskår. Ingen rødlistearter ble observert og ingen er kjent fra
før.
Annen informasjon om lokaliteten: Flomfastmarka var så å si uten vegetasjon.
Kun noen få tuster med sølvbunke vokste spredt. Marka består av større steiner og
ligger midt i elva.
Rødlistet naturtype: Ja, nært trua (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 502

Ørstadmyran
E12.1 Sørlig
nedbørsmyr

Høy

Tilstand: Moderat
Myra har ett tydelig sett med kjørespor langs nordøst grensa. Dette er utslagsgivende for at lokaliteten får moderat tilstandsskår. Ellers er det ingen tegn til slitasje
og slitasjebetinget erosjon. Ingen spor av grøfting eller torvuttak er observert.
Naturmangfold: Lite
Ettersom myra er av relativt liten størrelse, får den liten naturmangfoldsskår. Myra
har ingen tegn til myrstruktur i veksling.
Annen informasjon om lokaliteten: Myra består i hovedsak av nedbørsmyr.
Denne karakteriseres av en hard myrmatte med tørketolerante arter som røsslyng,
blokkebær, heigråmose og små furutrær. Torva var noe forhøyet i sammenligning
med omkringliggende natur. Kjøresporet som går langs nordøst siden av myra, kom
i forbindelse med utbygging av Fjelna vannkraftverk.
Rødlistet naturtype: Ja, nært truet (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 8 738
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Åsan

Høy

E1 Øyblandingsmyr

Kleivdalen
leirravine

-

Landskapsformen
leirravine
(naturtype etter
DN-håndbok 13)

Vinjeøra
brakkvannsdelta
Landskapsformen
delta (naturtype
etter DN-håndbok
13)
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-

Tilstand: God
Myra er intakt og uten kjørespor og tegn til slitasje. Samlet gir dette god
naturmangfoldsskår.
Naturmangfold: Moderat
Myra får moderat naturmangfoldsskår der myras størrelse er utslagsgivende. Det
ble ikke observert kalkindikatorer. Myra har ingen tydelige myrstrukturer i veksling.
Annen informasjon om lokaliteten: Øyblandingsmyra består av nedbørsmyr på
tuene/forhøyningene, og fattig jordvannsmyr i søkkene. Nedbørsmyra karakteriseres
av en hard myrmatte med tørketolerante arter som røsslyng, blokkebær,
heigråmose og små furutrær. Deler av jordvannsmyra var stekt omdannet
(humifisert), og i de våteste partiene lå det små, åpne vannspeil.
Rødlistet naturtype: Ja, nært truet (NT) | Sentral økosystemfunksjon: Nei |
Utvalgt naturtype: Nei | Størrelse (m2): 25 550
Leirravinen i Kleivdalen består av en gravende bekk i marine sedimenter. Både i
bekkeløpet og inni leira lå det mangfoldige, gamle skjell. Disse vitner om at
sedimentene definitivt er av marint opphav. Ravina hadde en tydelig V-form og var
preget av erosjon fra både bekk og ras fra sidene. Dominerende treslag langs kanten,
var en blanding av yngre individer av bjørk, rogn og gråor. Feltvegetasjonen bestod
av fugletelg, gjøksyre, hengeving, skogsneller, flere typer bregner, brun begersopp
og flere arter levermose. Ellers var det mye naken, marin leire. Kart og bilder i Figur
5-5, Figur 5-6 og Figur 5-7.
Rødlistet landskapstype: Ja, sårbar (VU)
Omfatter Fjelnas elveos ved Vinjeøra. Området rundt er sterkt nedbygd, og lokaliteten
grenser i hovedsak mot bebygde og dyrkede arealer, og ellers mot sjø. Nesten
halvparten av lokaliteten består av et strandengsystem med et stort antall
karplantearter. Strandeng er en rødlistet naturtype (VU). Deltaet er dessuten et viktig
område for fugl (se kap. 4.5 og 5.3).
Rødlistet landskapstype: Ja, sårbar (VU)
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Figur 5-3: Naturtypelokalitet Fosshaugen: Nedbørsmyr med tydelige myrstrukturer i veksling. Det gule området i myrsøkket
er fattig jordvannsmyr og de mørkere tuene er nedbørsmyr.
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Figur 5-4: Naturtypelokalitet Holbekken sør: Øyblandingsmyr. Det gulfargede området er fattig jordvannsmyr, og de
mørkere tuene er øyer med nedbørsmyr. Fenomenet synes godt på flyfoto (innrammet).

Figur 5-5: Naturtypen Kleivdalen vises med grønn skravur. Stiplet linje viser utstrekningen av Kleivdalen leirravine. Rød
rute i venstre hjørne viser et forstørret kartutsnitt av leirravinen.
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Figur 5-6: Naturtypen Kleivdalen: Leirravinen sett fra kanten. Ravinen er V-formet og marin leire er eksponert i kanten.
Gamle skjell kan sees langs bunnen av bekkeløpet.

Figur 5-7: Naturtypen Kleivdalen: Bildet viser gamle skjell som gradvis blir avdekket av bekken. Bildet i svart boks viser et
skjell med rur.
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5.2 Verneområder
Planen grenser i nord opp mot Vinnstormyra naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare en av de
svært få, og finest utformete, høgmyrene i de indre kystdistriktene i fylket (naturbase.no). Vinnstormyra ligger
nord for Stormyra, på motsatt side av E39 og øst for fv. 680. Plangrensen for tiltaket går så vidt innenfor
grensene til naturreservatet (figur 5-8).

Figur 5-8: Vinnstormyra naturreservat ligger like nord for planavgrensningen (svart omriss). Kart: Sweco.

Naturreservatet ble kartlagt etter gjeldende NiN-metodikk i 2015, i forbindelse med basiskartlegging i
verneområder 2011-2015. Hovedtyper og kartleggingsenheter er oppgitt i tabell 5-2.

Tabell 5-2 Vinnstormyra naturreservat – NiN hovedtyper og kartleggingsenheter.
Hovedtype
Åpen jordvannsmyr
Nedbørsmyr
Elvevannmasser
Skogsmark
Semi-naturlig eng
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Kartleggingsenheter
Litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
Litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
Svært og temmelig kalkfattige myrkanter
Svært og temmelig kalkfattige myrflater
Ombrotrofe myrflater
Kalkfattige klare elvevannmasser i stryk, fossestryk og fosser
Bærlyngskog
Svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
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5.3 Fugl
Fjelnadeltaet
Området hvor elva Fjelna renner ut i Vinjefjorden (figur 5‑4), er et viktig område for andefugler, men også for
enkelte vadefugler. Enkelte arter hekker i området, mens andre raster her under vår- og høsttrekket.
Registrerte andearter som hekker/raster i området er: laksand, kvinand, krikkand, stokkand, siland, brunnakke
og toppand. Fjelnadeltaet vurderes til å være et viktig hekkeområde for ender. Det er også registrert en rekke
vadefugl i området: rødstilk, tjeld, strandsnipe, skogsnipe, gluttsnipe, heilo og sotsnipe. En kan forvente at
flere av disse artene hekker i området, samt at en del også benytter området som rasteplass under vår- og
høsttrekket.
Følgende rødlista arter er registrert: vipe (EN), makrellterne (EN), alke (EN), lunde (VU), hettemåke (VU),
storspove (VU), dvergdykker (VU), stjertand (VU), fiskemåke (NT), ærfugl (NT), taksvale (NT), sandsvale (NT),
stær (NT), bergirisk (NT), fiskeørn (NT), havelle (NT) og gulnebblom (NT) (Artskart).

Figur 5-9: Fjelnadeltaet er viktig funksjonsområde for ender, men også en rekke vadefugler. Kart: Sweco.

Det foreligger kun en observasjon av vipe under vårtrekket i Fjelnadeltaet. Det foreligger tre observasjoner av
makrellterne. Observasjonen er gjort i august i forbindelse med trekk eller annen forflytning. Det er lite som
tyder på at arten hekker her eller benytter Fjelnadeltaet i stor grad til næringssøk. Alke (EN) er registrert ved
to anledninger og i forbindelse med overvintring. Grunnet få observasjoner, har området trolig liten verdi for
arten. Det samme gjelder for lunde, som er observert en gang tidligere. Hettemåke registreres regelmessig,
og området er trolig et viktig for næringssøk for arten. Det samme gjelder for storspove. Det er usikkert om
disse artene hekker i Fjelnadeltaet, eller i nærområdet. Det er få registreringer av ærfugl, og det er usikkert
om arten hekker der. Fiskemåke registreres regelmessig, og det er stor sannsynlighet at arten hekker på
hustak o.l. i nærheten. Området benyttes regelmessig til næringssøk av arter som taksvale, sandsvale,
låvesvale og tårnseiler. Disse artene furasjerer på insekt i luften, noe det antageligvis er rikelig med i området.
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Det er registrert flere måkearter i Fjelnadeltaet. Foruten de rødlista artene hettemåke og fiskemåke, er det
registrert gråmåke, svartbak, sildemåke, polarmåke og grønlandsmåke. De to siste er arter som kan overvintre
langs norskekysten, men som sjelden opptrer inne i fjordene. I tillegg til makrellterne, er det også registrert
rødnebbterne ved et par anledninger. Det foreligger ikke informasjon som indikerer at arten hekker i området.
Fjelnadeltaet er et viktig område for gråhegre, og det foreligger mange observasjoner av arten. Gråhegre
benytter trolig området til næringssøk gjennom hele året.
Stormyra
Stormyra ligger mellom Søvassdalsveien og Vinjefjordsveien (figur 5‑5). Stormyra består av myr, vannspeil og
mindre skogholt. Enkelte steder er myra drenert for skogproduksjon. Det er registrert flere rødlista fuglearter
på Stormyra: Storspove (VU), stjertand (VU), sivspurv (NT), bergirisk (NT), fiskemåke (NT), stær (NT),
sandsvale (NT) og gulspurv (NT). Det foreligger flere registreringer av storspove, noe som gjør det rimelig å
anta at den hekker her. Stjertand er kun registrert ved en anledning, og det er lite som tyder på at arten hekker
på myra. Flere steder langs vannspeilene fins det forekomster av takrør. Der fins en hekkebestand av sivspurv.
Fiskemåke er registrert ved flere anledninger, og kan hekke på øyer ute i vannspeilene. Stær og gulspurv kan
hekke i forbindelse med myrkantene.

Figur 5‑5: Stormyra er et viktig funksjonsområde for en rekke fuglearter. Kart: Sweco.

Det er kjent at både trane og sangsvane hekker på myra. Det gjøres regelmessige observasjoner av ender
som stokkand, kvinand, toppand, krikkand og laksand. Av vadefugl er enkeltbekkasin og gluttsnipe registrert.
En kan forvente at flere av disse artene hekker i området. Det er registrert rikelig med spettearter i området.
Artene flaggspett, hvitryggspett, vendehals og gråspett er observert.
Vinjefjorden
Det er registrert et variert mangfold av fuglearter på Vinjefjorden (figur 5-10). Flere av de vanntilknytta fuglene
som er registrert i Fjelnadeltaet, bruker også trolig større deler av Vinjefjorden. I Artskart er de rødlista artene
hettemåke (VU), svartand (NT), fiskemåke (NT) registrert. En må allikevel se registreringene på Fjelnadeltaet
i sammenheng med Vinjefjorden, da flere av de registrerte artene der, også kan bruke andre deler av fjorden.
Dette er arter som alke, lunde, havelle, makrellterne, ærfugl og gulnebblom.
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Figur 5-10 Vinjefjorden er viktig for mange vanntilknytta fuglearter – området må ses i sammenheng med Fjelnadeltaet.

Dyrka mark
Flere arter knyttet til dyrka mark er registrert i planområdet: storspove (VU), sanglerke (VU), låvesvale (NT),
taksvale (NT), gulspurv (NT), stær (NT) og buskskvett. Hekkebestanden for disse artene i området er usikker,
og det er usikkert hvor disse områdene eventuelt er.

Figur 5-11. Dyrket mark, med potensielle funksjonsområder for fugleliv tilknyttet dyrka mark. Kart: Sweco.
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Funksjonsområde for hvitryggspett
Skogområdene i influensområdet består av løv- og barskog, samt blandingsskog. I skogsområdene
forekommer for det meste vanlig forekommende fuglearter. Det er imidlertid registrert hvitryggspett flere steder
(figur 5-12). Denne arten er av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse. Arten er videre kategorisert som en
spesielt hensynskrevende art. Denne arten er derfor omtalt nærmere under.
På Vinjeøra er det spesielt ett tydelig funksjonsområde for arten, men dette er utenfor influensområdet. Det
fins ellers enkelte spredte registreringer av arten, og det er usikkert om det fins hekkeområder, eller andre
viktige leveområder i influensområdet. Hvitryggspett kan hekke i eldre suksesjoner av både løv-, bar- og
blandingsskog, gjerne med stort innslag av død ved. Det finnes små arealer av skog med slike kvaliteter i
influensområdet.

Figur 5-12. Røde sirkler viser registrerte observasjoner av hvitryggspett. Kart: Sweco.

Ved Stormyra, i den nordøstlige delen av planområdet, er det et belte med gammel oreskog, med mye stående
død ved. Dette området utpeker seg som et mulig hekkeområde for hvitryggspett. Det er gjort flere registeringer
hvitryggspett i nærheten ved Stormyra.
Skogområdene langs Fjelna består av både yngre og eldre suksesjoner av flommarksskog. De eldre
suksesjonene med flommarksskog utgjør egnede hekkelokaliteter for arten (figur 5-13).
Grunnet usikkerheter rundt om det fins, og eventuelt hvor det fins hekkeområder for hvitryggspett i
influensområdet, er det ikke avgrenset funksjonsområder for arten.
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Figur 5-13 Eldre løvtresuksesjoner langs Fjelna utgjør egnede hekkelokaliteter for hvitryggspett.

5.4 Vassdrag/akvatisk naturmangfold
I forbindelse med arbeidet med Vanndirektivet skal det gjøres en karakterisering og vurdering av økologisk
tilstand for hver vannforekomst. Det skal også settes et definert miljømål som skal oppnås over en viss
tidsperiode. For influensområdet inngår de fleste mindre bekker i de samlede vannforekomstene tilknyttet
elvene Fjelna og Søo, eller at de ikke har blitt skilt ut som vannforekomst. For å kunne vurdere hver enkelt
vannforekomst opp mot Vannforskriftens §4, er hver vannforekomst derfor skilt ut og vurdert separat.
Det er flere mindre bekker/vannsig i influensområdet uten årssikker vannføring. Da disse ikke vurderes å ha
verdi for vassdragsmiljø, er de ikke er omtalt videre.
I det følgende er vannforekomstene i influensområdet beskrevet fra øst mot vest. Geografisk beliggenhet av
de omtalte vannforekomstene er vist i figur 4-6.

Søo
Vann ID.119-129-R, Søo Dammen – Vasslivatnet.
Søo renner ut fra Vasslivatnet (280 moh.) via vannene Dammen (52 moh.) og Rovatnet (13 moh.), med
utløp i Hemnfjorden i Kyrksæterøra. Elva er påvirket av regulering og fraføring av vann og dermed
karakterisert som «sterkt modifisert vannforekomst». Vandringshinder for anadrom fisk er ved Eidsfossen,
vel 2 km nedstrøms tiltaksområdet.
Det er stasjonær ørret i elva i influensområdet. Det er tidligere påvist elvemusling nederst i vassdraget ved
utløp Rovatnet. Det ble ikke sett forekomst av arten ved undersøkelser 2021. Ettersom elva ikke påvirkes i
betydelig grad av tiltakene er det ikke gjennomført nærmere akvatiske undersøkelser her.
Vannforekomsten er sterkt modifisert vannforekomst (smvf) og er klassifisert å ha moderat økologisk
potensiale (MØP) basert på vann-kjemiske undersøkelser i 2015. Miljømålet er godt økologisk potensial
(GØP) innen 2027 med risiko for at dette ikke oppnås. Vassdragsregulering anses som viktigste
påvirkningskilde.
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Klevbekken
Vurderes i utredningen som egen vannforekomst. Inngår i Vann ID.119-157-R, Søo Bekkefelt.
Klevbekken er en sidebekk til Søo med et lite nedbørfelt, noe som medfører liten vannføring og lav
vannstand i perioder med lite tilsig. Bekken varierer mellom 1 – 2 meter bredde i tiltaksområdet, med
variasjon i substratet. Nedre del opp til eksisterende E39 har en lengde på vel 30 meter med liten-moderat
helning, og fremstår som delvis kanalisert. Dagens stikkrenne er ca. 20 meter lang, før bekken får brattere
karakter vel 15 meter etter stikkrenna.
Fisk kan i dag vandre fra Søo til dagens stikkrenne under E39, og ungfiskundersøkelser 2021 viste høy
tetthet av ørret. Høy tetthet av årsyngel viser gyting her og bekken anses som en viktig gytebekk for
fiskeproduksjonen i Søo. Oppstrøms dagens stikkrenne er det potensielle for gode gyte og oppvekstområder
på en strekning på vel 10 meter, før helningen blir for bratt og fjell dominerer substratet.
Bunndyrundersøkelser viste et artsinventar som forventet og tilsvarer god økologisk tilstand.
Vannforekomsten vurderes å ha god økologisk tilstand vurdert ut ifra bunndyrprøver tatt 2021, men
påvirkning fra eksisterende vei og mulig utretting i nedre del. Det forventes ikke at det er risiko for at målet
god økologisk tilstand ikke opprettholdes i planperioden 2022-2027

Holbekken (bekker tilknyttet Stormyra, oppstrøms dagens E39)
Vurderes i utredningen som egen vannforekomst. Inngår i Vann ID.119-156-R, Dam Eidsfossen,
tilløpsbekker.
Bekkene tilknyttet Stormyra består av flere bekker som renner inn i myrtjønnene «Tjønnan» på Stormyra,
samt utløpsbekken ned til dagens E-39. Alle bekker oppstrøms Tjønnan er små, og vel 0,5-1 m brede ved
utløpet. Bunnsubstratet i bekken Holbekk-krokan består utelukkende sandmasser. Bekk fra Tjønnan ned
mot dagens E39 går i flere løp med myr og flompåvirket vegetasjon. Kulvert under E39 er vel 15 meter lang.
Det er påvist ørret i Tjønnan. Bestanden forventes å være relativt tett og bestående av små individer
(prøvefiske er ikke gjennomført). Fisk kan vandre opp i sidebekkene, og ørret er påvist ved Holbekk-krokan.
Det ble ikke påvist fisk nedstrøms Tjønnan ved el-fiskeundersøkelser, men det er visst potensiale for
forekomst av ørret her. Dagens stikkrenne under E39 utgjør vandringshinder for ørret. Ettersom substrat i
sidebekker var utelukkende sand, er det lave tettheter av få bunndyrarter.
Vannforekomsten vurderes å ha god økologisk tilstand basert på vannprøver fra 2011, samt intakt
vannforekomst uten betydelige påvirkninger. Bunndyrprøver tatt 2021 gav for få individer til å benyttes i en
tilstandsvurdering.

Klokkarbekken
Vurderes i utredningen som egen vannforekomst. Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst i Vannnett.
Klokkarbekken renner gjennom Skeiskaret tett inntil dagens E39, der den er delvis lukket. Der den renner i
dagen er bekken svært smal – 0,5 m. Videre nedover går bekken i rør før den igjen går i dagen vel 80 meter
før utløpet i Fjelna. Den nedre delen av bekken er meget grunn med unntak av enkelte kulper.
Nedre del av bekken kan være tilgjengelig for anadrom fisk, men dette forutsetter høy vannføring i Fjelna
grunnet forbygning som skaper vandringsutfordringer. På denne strekningen er det få områder som er dype
nok til å fungere som funksjonsområde for fisk, men like nedstrøms røret er den en kulp som kan fungere
som oppholdsområde.
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Det ble her fanget én ørret på 20 cm ved ungfiskundersøkelser i 2013, mens det i 2021 ikke ble fanget fisk.
Selv om det er egnet gytesubstrat i deler av bekken, ser fare for uttørking og bunnfrysing ut til å gjøre bekken
lite egnet som gyteområde for fisk.
Vannforekomsten vurderes å ha dårlig økologisk mot svært dårlig tilstand grunnet bekkelukking, og endring
i hydromorfologisk karakter.

Fjelna
Vann ID.113-121-R: Fjelna nedstrøms Fjelna kraftverk.
Fjelna er anses som en middels elv i størrelse med et nedbørfelt på vel 100 km², og bredde på vel 20-30
meter i influensområdet. Elva påvirkes av flo opp til eksisterende bru E39. Innenfor influensområdet fra
Kvernhusfossen til utløpet i Vinjefjorden har elva i hovedsak liten helning med mindre strykkarakter. To
større stryk/fossepartier utgjør mye av fallet på denne strekningen; Fjelnsetfossen og Fosshaugfossen, hhv.
1 og 2 km oppstrøms utløpet. I nedre deler er yttersvinger erosjonssikret, og det er der dannet dypere renner
med mer storsteinet substrat. Resten av elveleiet består av mer varierende andel av forskjellige
substratfraksjoner. Elva består i stor del av gruntområder som blir tørrlagt ved lave vannføringer.
Fjelna har potensiell anadrom strekning på vel 2,5 km. Det er anlagt fisketrapper i Fjelnsetfossen som
forenkler vandringsforholdene for både sjøørret og laks. Det er også betydelig vandringsutfordringer ved
Fosshaugfossen, der spesielt øvre foss er betydelig vandringsbarriere. Likevel kan det gå laks opp til
Kvernhusfossen ved gunstige vannføringer. Mye av gytingen vurderes å foregå fra fossekulp Fjelnsetfossen
og ned neste kulp, men det er også egnede gyteområder oppstrøms. Bestandsstatus for laks er vurdert til
svært dårlig, der lakselus vurderes som hovedpåvirkning (lakseregistrert). Status for sjøørret er vurdert til
redusert bestand.
Vannforekomsten vurderes å ha svært dårlig økologisk tilstand, vurdert etter kvalitetselementet fiskkvalitetsnorm for laks (lakseregisteret). Det er usikkerheter tilknyttet disse vurderingene, og dårligste
kategori er valgt av føre-var-hensyn (Vann-nett).

Ørstadbekken
Vurderes som egen vannforekomst. Inngår i Vann ID.113-74-R: Tilførselsbekker til Fjelna.
Ørstadbekken er en liten sidebekk til Fjelna med bredde på 0,5- 1,5 meter, med varierende andeler av
sand, grus og mindre steiner i substratet. I tiltaksområdet vel 200 meter oppstrøms utløpet har bekken
brattere helning. Elva går i 5 meters kulvert under landbruksovergang nedstrøms tiltaksområdet.
Det ble registrert moderat tetthet av ørret ungfisk i nedre del av bekken. Årsyngel påviste at det er gyting
her. Kulverten vel 150 meter oppstrøms utløpet utgjør vandringsbarriere for fisk, men enkelte passeringer
av denne kan ikke utelukkes ved gunstig vannføring. Det ble ikke påvist fisk oppstrøms denne, og det er
videre en rekke vandringsutfordringer høyere opp i bekken.
Vannforekomsten vurderes å ha svært god økologiske tilstand vurdert etter bunndyrundersøkelser tatt
høsten 2021. Bekken er likevel lagt om i forbindelse med etablering av jordbruksområder, noe som er en
forringelse av elvas hydromorfologi. Tilstanden reduseres til god tilstand.
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Skardbekken
Vurderes i denne utredningen som egen vannforekomst. Inngår i Vann ID.113-74-R: Tilførselsbekker til
Fjelna.
Skardbekken renner ut i Fjelna like oppstrøms Fjelnsetfossen, og renner med moderat helning de nedre 60
meterne før den får brattere karakter forbi tiltaksområdet for veialternativ 2. Substratet er varierende
fraksjoner av grus og stein. Utløpspartiet mot Fjelna består utelukkende av fjell. Kantvegetasjonen er noe
redusert i nedre del tilknyttet en skogsvei som krysser elva i bro.
Ungfiskundersøkelsen viste høye tettheter av ørret i nedre del, og bekken vurderes som en god
produksjonsbekk for ørretbestanden. Vandringsforholdene for fisk i nedre del er utfordrende, men antas å
kunne passeres ved gunstige vannføringer.
Vannforekomsten vurderes å ha god økologisk tilstand på bakgrunn av bunndyrundersøkelser høsten 2021.

Vollabekken
Vurderes i denne utredningen som egen vannforekomst. Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst.
Mindre bekk (bredde 0,5-1 m) som renner under dagens E39 i kulvert før utløp i Vinjefjorden, like øst for
småbåthavna. Stiger med moderat helning på et lengre strekning oppstrøms kulvert, med mye kvist og
læger i elvestrengen. I de nedre del 300 meter renner bekken i tilknytning til dels jordbruksarealer og noe
bebyggelse. Redusert kantvegetasjon. Bekkens begrensede nedbørfelt på 0,5 m², medfører svært lite vann
i bekken i tørre perioder.
Ungfiskundersøkelser påviste én fisk (ensomrig) like oppstrøms E39 kulvert, noe som påviser tilfelle av
gyting i bekken i fjor. Det er mulig for fisk å vandre gjennom kulverten ved flo, men det er flere
vandringsutfordringer i bekken fra vel 40 meter oppstrøms vei og oppover. Dette skyldes delvis sprang i
elva, kombinert med tømmerstokker og kvister i vannforekomsten. Ingen definitiv vandringshinder satt.
Gode substratforhold for gyting og oppvekst.
Vannforekomsten vurderes å ha god økologisk tilstand på bakgrunn av bunndyrundersøkelser. Noe redusert
kantvegetasjon kan vurderes å redusere tilstanden.

Barhalsbekk-øst (uten navn i kart)
Vurderes i utredningen som egen vannforekomst. Ikke skilt ut tidligere som vannforekomst.
Mindre bekk vel 100 meter øst for Barhalsbekken, som renner i kulvert under eksisterende E39. Nedstrøms
E39 renner elva først med bratt, så med moderat helning før utløpet i Vinjefjorden. Bratt karakter oppstrøms
kulvert. Fjell utgjør bunnsubstratet på store deler av strekningen.
Ungfiskundersøkelser påviste ingen forekomst av fisk i bekken. Skyldes delvis vanskelige oppgangsforhold
fra fjorden, flere utfordrende vandringspartier i nedre del, samt mye fjell i substratet som medfører få egnede
funksjonsområder.
Vannforekomsten er vurdert god økologisk tilstand på bakgrunn av bunndyrundersøkelser høsten 2021.
Noe påvirket gjennom eksisterende vei.
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Barhalsbekken
Vurderes som egen vannforekomst. Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst.
Bekk med nedbørfelt på ca. 1,5 km² som renner under dagens E39 i kulvert. Nedstrøms her renner elva
først med bratt-, så moderat helning før den renner ut i Vinjefjorden. Fjell i substratet på store deler, spesielt
opp mot kulvert. Flatere karakter oppstrøms kulvert, og renner her delvis i jordbrukslandskap.
To separate ungfiskundersøkelser høsten 2021 viste hhv. svært lave tetthet av ørret og ingen fisk i bekken,
og undersøkelse i 2019 påviste heller ikke fisk. Dette skyldes i hovedsak utfordrende vandringsmuligheter
og mye fjell i substratet som begrenser potensiale for funksjonsområder. Vandring opp mot kulvert ikke
mulig grunnet bratt helning. Ungfiskundersøkelser på 10 meters strekning oppstrøms kulvert påviste ikke
forekomst av fisk.
Vannforekomsten er vurdert god økologisk tilstand på bakgrunn av bunndyrundersøkelser høsten 2021.
Noe påvirket gjennom eksisterende vei og redusert kantvegetasjon oppstrøms E39.

5.5 Rødlistearter
Det er registrert en rekke rødlista fuglearter i prosjektets influensområde, med størst tetthet rundt Stormyra og
ved Vinjeøra. De fleste artene registrert ved Vinjeøra er knyttet til det marine miljøet. Fugleartene er også
omtalt under kap. 5.3.
Av de store rovdyrene, er det kun registrert gaupe. Det er ikke registrert rødlistearter av amfibier, insekter eller
andre arter. En oversikt over registrerte rødlistearter av fugl og pattedyr i planområdet er gitt i tabell 5-3.
Tabell 5-3: Registrerte rødlista arter i plan og influensområdet.
Art

Rødlistekategori

Kommentar

Makrellterne
Alke
Vipe
Stjertand
Storspove
Sanglerke
Dvergdykker
Hettemåke
Fiskemåke
Ærfugl
Svartand
Stær
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Sivspurv
Bergirisk
Gjøk
Sivspurv
Oter
Gaupe

EN ( sterkt trua)
EN
EN
VU
VU (sårbar)
VU
VU
VU
NT (nær truet)
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
EN

Vinjefjorden, sannsynlig reproduksjon
Vinjefjorden, næringssøk, reproduksjon usannsynlig
Fjæreområdet, kulturlandskap. Mulig reproduksjon
Vinjefjorden, reproduksjon usannsynlig
Fjæreområde, Stormyra. Mulig reproduksjon
Fjæreområde, kulturlandskap, skog og reproduksjon
Vinjefjorden, reproduksjon usannsynlig
Vinjefjorden. Mulig reproduksjon
Vinjefjorden, Stormyra. Reproduksjon
Vinjefjorden, mulig hekking
Vinjefjorden, Fjelnadeltaet
Fjæreområde, kulturlandskap, skog og reproduksjon
Fjæreområde, kulturlandskap, mulig reproduksjon
Fjæreområde, kulturlandskap, skog og reproduksjon
Fjæreområde, kulturlandskap, mulig reproduksjon
Fjæreområde, Stormyra. Mulig reproduksjon
Fjæreområde, kulturlandskap
Skog, mulig reproduksjon registrert
Stormyra, mulig reproduksjon
Vinjefjorden, Fjelna og fiskeførende bekker
Registrert vest i planområdet.
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5.6 Geosteder
Et geosted er et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. Det er registrert ett slikt
geosted i planområdet. Geostedet ligger i nedre del av Fjelna, og består av en ca. 150 m lang elvestrekning
med stryk og små fosser, hvor berget bærer preg av vann- og isskuring. I tillegg er det flere jettegryter (NGU,
2021). Området egner seg til undervisningsformål. Geostedet er ikke vernet.

Figur: 5-14 Det er registrert ett geosted i nedre del av Fjelna (blå skravur). Kartkilde: Naturbase.
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6 Konsekvensvurdering
6.1 Vurdering verdi
Prosjektets influensområde er delt opp i 35 delområder (tabell 6-1). Delområdene er omtalt da de er vurdert til
å ha høyere verdi for naturtyper, dyrearter, vassdrag eller geotyper enn omkringliggende områder.
I Tabell 6-1 er det gitt en begrunnelse (verdivurdering) for verdifastsettelsen. Verdikart er vist i figur 6-1.
Tabell 6-1: Vurdering av verdi for naturmangfold i de ulike delområdene i influensområdet.
Nr.

Delområde

Kategori

NM1

Fjelnseterneset

A5 Strandeng

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sårbar (VU).

NM2

Fjelnsetøyan
øst 1

C20
Flomskogsmark

Delområdet har svært lav lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sårbar (VU).

NM3

Fjelnsetøyan
øst 2

A8 Åpen
flomfastmark

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet og er
rødlistet som nært truet (NT).

NM4

Fosshaugen

E12.1 Sørlig
nedbørsmyr

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet og er rødlista
som nært truet (NT).

NM5

Holbekken sør naturtype

E1 Øyblandingsmyr

NM6

Holbekk-krokan
- naturtype

C20
Flomskogsmark

NM7

Kleivdalen

C7 Kalk- og
lågurtfuruskog

Delområdet har høy lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sårbar (VU).

NM8

Litlbakkmyran

C20
Flomskogsmark

Delområdet har lav lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sårbar (VU).

NM9

Sagholmen
nord, sør og øst

A8 Åpen
flomfastmark

Alle tre naturtypene har moderat lokalitetskvalitet og er
rødlistet som nært trua (NT).

Skeisbakkan 1

A8 Åpen
flomfastmark

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet og er
rødlistet som nært truet (NT).

NM11

Skeisbakkan 2

C20
Flomskogsmark

NM12

Skeisbakkan 3

C21 Gammel
høgstaudegråorskog

NM13

Stormyra

E10.1 Rik åpen
sørlig jordvannsmyr

NM10
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Verdi

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet og
naturtypen er rødlista som nært truet (NT).
Delområdet har svært høy lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sårbar (VU).

Middels
(Øvre
sjikt)

Delområdet har svært høy lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som nært truet
(VU).
Delområdet har høy lokalitetskvalitet og sentral
økosystemfunksjon.

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sterkt truet
(EN).

Stor
(Midtre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)
Svært
stor
(Øvre
sjikt)
Stor
(Øvre
sjikt)
Stor
(Midtre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)

Svært
stor
(Øvre
sjikt)
Stor
(Øvre
sjikt)
Stor
(Øvre
sjikt)
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Nr.

Delområde

Kategori

NM14

Lubbanhaugen
øst

E10.1 Rik åpen
sørlig jordvannsmyr

NM15

Ørstad vest og
vest 2

A8 Åpen
flomfastmark

Delområdet har moderat lokalitetskvalitet og er
rødlistet som nært truet (NT).

NM16

Ørstadmyran

E12.1 Sørlig
nedbørsmyr

Delområdet har høy lokalitetskvalitet og er rødlista
som nært truet (NT).

NM17

Åsan

E1 Øyblandingsmyr

Delområdet har høy lokalitetskvalitet og er rødlista
som nært truet (NT).

NM18

Kleivdalen
leirravine

Leirravine

Viktig naturtype med verdi A. Naturtypen er rødlistet
som sårbar (VU).

NM19

Vinjeøra naturtype

Viktig naturtype (verdi B). Naturtypen er rødlistet som
sårbar (VU).

NM20

Fjelnadeltaet

Brakkvannsdelta
(naturtype etter DNhåndbok 13)
Økologisk
funksjonsområde for
fugl

NM21

Stormyra

NM22

Dyrkamark

NM23

Vinjefjorden

NM24

Stormyra

Økologisk
funksjonsområde for
fugl

Økologisk
funksjonsområde for
fugl

Økologisk
funksjonsområde for
fugl
Landskapsøkologisk
funksjonsområde for
vilt
Akvatisk
funksjonsområde

NM25

Søo

NM26

Klevbekken

Akvatisk
funksjonsområde

NM27

Holbekken

NM28

Klokkarbekken

NM29

Fjelna

Akvatisk
funksjonsområde
Akvatisk
funksjonsområde
Akvatisk
funksjonsområde
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Verdi

Delområdet har høy lokalitetskvalitet, har sentral
økosystemfunksjon og er rødlistet som sterkt truet
(EN).

Svært
stor
(Øvre
sjikt)
Middels
(Øvre
sjikt)
Stor
(Nedre
sjikt)
Stor
(Nedre
sjikt)
Svært
stor
(Midtre
sjikt)
Stor
verdi

Området hvor Fjelna renner ut i Vinjefjorden. Det er
registrert en rekke rødlista fuglearter i kategoriene EN
(n=3), VU (n=5) og NT (n=9). Artene som i kategorien
EN hekker trolig ikke områder, og observeres med
sjeldent. Hettemåke (VU) og storspove (VU)
registreres med jevnere mellomrom, men det er
usikkert om artene hekker i deltaet.
Stormyra er et stort myrområde med to større
vannspeil. Det er registret en rekke rødlista fuglearter
her. Egnede hekkeområder for storspove (VU),
sivspurv (NT), fiskemåke (NT), stær (NT) og gulspurv
(NT) på eller ved myra. Det er også registrert
hvitryggspett. Trane og sangsvane hekker på myra.
Det er registrert en rekke rødlista fuglearter knyttet til
dyrkamark i plan- og influensområdet: storspove (VU),
sanglerke (VU), taksvale (NT), gulspurv (NT) og stær
(NT). Det er usikkert hvor de hvilke områder med
dyrkamark som er de viktigste for disse artene.
Flere rødlista fuglearter registrert, bl.a. hettemåke
(VU), svartand (NT) og fiskemåke (NT). Flere av de
rødlista fugleartene registrert i Fjelnadeltaet vil kunne
ta i bruk Vinjefjorden til næringssøk.
Knutepunkt for hjortetrekk gjennom flere kommuner.
Trekket vurderes å være regionalt riktig. Området er
også et viktig beiteområde for hjort.
Ørret med regional/lokal verdi. Ikke anadrom, men
potensial for rekruttering til sjøørretbestand. Andre
ordinære ferskvannsarter.
Ikke anadrom. Liten bestand ørret. Produksjonsbekk til
Søo. Andre ordinær ferskvannsarter.

Bestand av ørret uten spesielle verdi. Andre ordinære
ferskvannsarter.
Vannforekomst med sporadisk forekomst/enkeltindivid
av sjøørret, men uten funksjon. Ingen spesiell verdi.
Bestand av laks og sjøørret på middels lang anadrom
strekning. Naturlig middels stor bestandsstørrelse av
laks, men i dag svært dårlig bestandstilstand. Andre
ordinære ferskvannsarter.

Stor
verdi
(Øvre
sjikt)

Stor
verdi

Stor
verdi

Stor
verdi

Middels

Middels
verdi
Noe
verdi
(øvre
sjikt)
Noe
verdi
Noe
verdi
Stor
verdi
(nedre
sjikt)
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Nr.

Delområde

Kategori

Verdivurdering

Verdi

NM30

Ørstadbekken

Akvatisk
funksjonsområde

Potensiell sjøørretbestand, med kort anadrom
strekning. Produksjonsbekk for Fjelna. Andre ordinære
ferskvannsarter.

NM31

Skardbekken

Akvatisk
funksjonsområde

Potensiell sjøørretbestand, med kort anadrom
strekning. Produksjonsbekk for Fjelna. Andre ordinære
ferskvannsarter.

NM32

Vollabekken

Akvatisk
funksjonsområde

Potensiell sjøørret. Kort anadrom strekning. Andre
ordinære ferskvannsarter.

NM33
NM34

Barhalsbekken
– øst
Barhalsbekken

NM35

Geosted Fjelna

Akvatisk
funksjonsområde
Akvatisk
funksjonsområde
Geologisk mangfold

Ingen verdi for fisk. Funksjonsområde for andre
ordinære ferskvannsarter.
Sporadisk forekomst av sjøørret. Funksjonsområde for
andre ordinære ferskvannsarter.
Geostedet ligger noen hundre meter sørøst for Fjelnas
utløp. Består av flere stryk der berget er blankskurt av
vann og is, flere jettegryter. Egnet i undervisningssammenheng. Ikke vernet.

Middels
verdi
(nedre
sjikt)
Middels
verdi
(nedre
sjikt)
Noe
verdi
(øvre
sjikt)
Noe
verdi
Noe
verdi
Middels
verdi

Figur 6-1: Verdikart for naturmangfold i influensområdet. Større format i Vedlegg 2.

RAPPORT

SIDE 52 AV 73

6.2 Vurdering påvirkning
I tabell 6-2 er det gjort en vurdering av permanent påvirkning på naturmangfold i de ulike delområdene for
hvert alternativ. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i veiledning for påvirkning gitt i håndbok V712
(tabell 3-3). Det understrekes at vurderingene innebærer bruk av faglig skjønn.
Tabell 6-2: Vurdering av påvirkning på naturmangfold av de to alternativene.
Beskrivelse av påvirkning

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Påvirkning

NM1 Fjelnseterneset
Tiltaket vil berøre naturtypen ved permanente arealbeslag på under 20% av naturtypens
areal. Resten av arealet vil få liten forringelse.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Noe forringet

NM2 Fjelnsetøyan øst 1
Tiltaket vil berøre naturtypen direkte ved permanente arealbeslag. Dette rammer den
viktigste delen av naturtypen og fragmenterer naturtypen.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Sterkt forringet

NM3 Fjelnsetøyan øst 2
Naturtypen blir ikke permanent påvirket av tiltaket, men utsettes for kjørespor i
anleggsfasen. Disse kan gi en varig forringelse av delområdet.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Forringet

NM4 Fosshaugen
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen får permanente arealbeslag. Resten av delområdet vil påvirkes i
anleggsfasen (over 50% av arealet). Arealet som blir midlertidig berørt, vil mest
sannsynligvis gi varig forringelse og få svært lang restaureringstid (<25 år).
NM5 Holbekken sør – naturtype
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM6 Holbekk-krokan – naturtype
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil berøre over 50% av lokaliteten. Dette vil gjøre at naturtypen permanent faller
bort.
NM7 Kleivdalen
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil berøre over 50% av naturtypens areal med permanente arealbeslag. Dette vil
gjøre at naturtypen permanent faller bort.
NM8 Litlbakkmyran
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM9 Sagholmen nord, sør og øst
Naturtypene blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypene blir ikke påvirket av tiltaket.

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Sterkt forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Sterkt forringet

Sterkt forringet
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

NM10 Skeisbakkan 1
Alt.1
Alt. 2

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

RAPPORT

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
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Beskrivelse av påvirkning

Påvirkning
NM11 Skeisbakkan 2

Alt.1
Alt. 2

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM12 Skeisbakkan 3

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt. 1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM13 Stormyra - naturtype
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM14 Lubbanhaugen øst
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM15 Ørstad vest og vest 2
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

NM16 Ørstadmyran
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil berøre over 50% av naturtypens areal med permanente arealbeslag ettersom
hele myra skal dyrkes opp i etterkant av veibyggingen.
NM17 Åsan
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Aktivitet i anleggsperioden vil berøre omtrent 20% av naturtypens areal. Dette kan
forårsake varig forringelse og det kan ta svært lang restaureringstid før den påvirkede
delen av myra er tilbake til normalt. Restarealet berøres ikke.
NM 18 Kleivdalen leirravine
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil berøre hele naturtypen og gjøre at denne faller bort i sin helhet.
NM19 Vinjeøra - naturtype
Tiltaket vil medføre noe arealbeslag i strandsonen like øst for småbåthavna.
Naturtypen blir ikke påvirket av tiltaket.
NM20 Fjelnadeltaet - fugl
Alternativet medfører noe utfylling i sørlige deler av Fjelnadeltaet. Det er kun mindre
områder som planlegges utfylt. Økt hastighet på nye veg vil også føre til økt støy ut i
deltaet, noe som vil øke forstyrrelsen på flere arter.
Området berøres ikke av tiltaket.
NM21 Stormyra - Fugl
Alternativet skal i stor grad følge dagens trase. Vegen vil imidlertid berøre de nordlige
delene av Stormyra. Dette vil forringe dagens vegetasjonsbelte mellom veien og
Stormyra. I dette vegetasjonsbeltet fins forekomster av takrør hvor sivspurv (NT) kan
hekke. Disse områdene vil forringes. De to vannspeilene på Stormyra vil videre bli mer
eksponert for støy og bevegelse. Dette vil være negativt for fugler som bruker Stormyra
til hekking og næringssøk. Det kan spesielt være negativt for hekkefuglene sangsvane
og trane som er følsomme for forstyrrelser.

RAPPORT

Ubetydelig
endring
Sterkt forringet
Ubetydelig
endring
Forringet

Ubetydelig
endring
Sterkt forringet
Noe forringet
Ubetydelig
endring

Noe forringet
Ubetydelig
endring

Forringet
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Beskrivelse av påvirkning

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alternativ 2 vil splitte delområdet i to. Dette kan gi en barrierevirking for arter som benytter
myra til næringssøk. Området kan bli mindre attraktivt for arealkrevende arter som trane
og sangsvane. Alternativet vil også føre til økt støy grunnet økt fartsgrense og økt
arealbeslag (anlegg for kollektivtransport og et industriområde på/ved myra). Dette vil
føre til økt forstyrrelser og forringe kantvegetasjon. Tiltaket vil også forringe
takrørforekomster hvor sivspurv (NT) potensielt hekker. Storspove (VU), som potensielt
hekker på myra, vil bli negativt påvirket ved økt arealbeslag, samt i større grad bli
forstyrret.
NM22 Dyrkamark - Fugl
Dette alternativet beslaglegger en del dyrkamark som utgjør potensielle hekkeområder.
Samtidig vil ny E39 med høyere fartsgrense, øke støynivået og graden av forstyrrelser i
disse områdene. Det vil også medføre noe forringelse av kantvegetasjon langs enkelte
jorder.
Alternativet beslaglegger lite dyrkamark. I østlige deler av planområdet vil vegen gå i
samme trase som dagens veg, men med noe breddeutvidelse som medfører noe negativ
påvirkning. Vegen vil videre berøre ytterkantene av enkelte områder med dyrkamark
lengre vest, ved Fjelnadeltaet, men i liten grad. Kantvegetasjonen i disse berørte
områdene vil forringes, noe som er hekkeområder for kulturmarksarter som gulspurv (NT)
og stær (NT).
NM23 Vinjefjorden - Fugl
Delområdet berøres ikke av tiltaket.
Delområdet berøres ikke av tiltaket.
NM24 Stormyra - hjortevilt
Veitraseen vil stort sett følge eksisterende trase. Tiltaket vil derfor i liten grad medføre
økt barrierevirking eller beslag av beitearealer. Økt hastighet kan gi større risiko for at vilt
blir påkjørt.
Veien legges i stor grad i ny trase. Dette medfører økt barrierevirkning og større beslag
av beiteområder. Økt hastighet kan gi større risiko for at vilt blir påkjørt.
NM25 Søo
Vannforekomsten vil ikke påvirkes i driftsfase.
Vannforekomsten vil ikke påvirkes i driftsfase.
NM26 Klevbekken
Vannforekomsten vil ikke påvirkes nevneverdig.
Veitraseen med fyllinger vil beslaglegge mer (6 meter) av bekken enn dagens vei. Kulvert
(min dim. 2,5 m). Dette kompenseres med å utforme kulvert i henhold til prinsipper for
ivaretakelse av akvatisk liv, beskrevet under avbøtende tiltak. Det vil etableres gyte- og
oppholdskulper opp- og nedstrøms kulvert i kombinasjon med naturlik utforming av
bekken.
NM27 Holbekken
Påvirker vannforekomsten like oppstrøms dagens E39. Myrområdene inkludert
vannforekomsten vil masseutskiftes og forringe områdets hydromorfologi og verdi for
akvatiske organismer. Tiltaket med tiltak på kulvert dagens E39 kan forenkle vandring for
fisk forbi strekningen.
Ca. 70 meter av bekken legges i Kulvert (dim: min. 2,0 m). Forringer hydromorfologi og
funksjonsområder for akvatiske arter lokalt. Kulvert legges etter prinsipper beskrevet
underavbøtende tiltak. Områdets produksjon av akvatiske organismer forringes lokalt.
Noe avrenning fra vei vil kunne forringe vannkvaliteten i mindre grad.
NM28 Klokkarbekken
Etter anleggsperioden vil bekken restaureres på 80 meterne som går i dagen. Dette
inkluderer forbedret oppgang for fisk og forbedring av forholdene for akvatiske
organismer.
Vannforekomsten påvirkes ikke av tiltaket.

RAPPORT

Påvirkning

Forringet

Noe forringet til
forringet

Ubetydelig
endring til noe
forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Forringet
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring/noe
forringet

Noe forringet.

Noe forringet

Forbedret
Ubetydelig
endring
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Beskrivelse av påvirkning

Alt.1

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

NM29 Fjelna
Fjelna krysses med to søyler i elva, som vil skape lokale endringer i hydromorfologi lokalt
nær søylene. Dette er områder med mulige gyteområder. Tiltaket vil redusere
kantvegetasjon under broen som i noen grad kan redusere forhold lokalt.
Fjelna krysses uten pilarer i elveløpet. Kantvegetasjonen vil reduseres under broen.
Avrenning fra deponi vil ivaretas, men kan sammen med avrenning vei påvirke elva i
mindre grad.
NM30 Ørstadbekken
Vannforekomsten påvirkes ikke av tiltaket.
Bekken vil legges i rør (min 25 meter) i et område uten betydelige verdier for fisk. Det vil
legges etter prinsipper for å hensynta bekkens utforming. Funksjonsområder for
akvatiske organismer vil bli sterkt forringet der bekken legges i rør. Forbedring av
vandringshinder nedstrøms tiltaksområdet vil kompensere noe for påvirkningen.
Kantvegetasjon vil påvirkes lokalt. Noe avrenning fra vei vil kunne forringe vannkvaliteten
i mindre grad.
NM31 Skardbekken
Vannforekomsten påvirkes ikke av tiltaket.
Veien krysser elva med bro, uten arealbeslag i elva. Noe redusert kantvegetasjon
lokalt.
NM32 Vollabekken
Kulvert under E39 forlenges i forhold til dagens kulvert, kombinert med noe mer
arealbeslag. Legges videre rør på en ca. 6 meter strekning under ny tilkomstvei. Rør
legges etter prinsipper for fiskevandring. Områder med rør forringer funksjonsområder
for akvatiske organismer, deriblant potensielle gyteområde for sjøørret.
Bekken legges i rør på strekning på ca. 50 meter, som vil miste funksjon for akvatiske
organismer. Noe avrenning fra vei vil kunne forringe vannkvaliteten i mindre grad.
Kompenseres ved å senke kulvert under dagens E39 og skape bedre forhold for evt.
fiskevandring og gyting i nedre del.
NM33 Barhalsbekken-øst
Vil beslaglegge og legge noe mer av elva i rør i forhold til dagens situasjon, noe som vil
skape redusert funksjonsområder for akvatiske organismer lokalt.
Vil beslaglegge noe mer av elva i forhold til dagens situasjon, noe som vil skape redusert
funksjonsområder for akvatiske organismer lokalt.
NM34 Barhalsbekken
Bekken legges i åpen kulvert kombinert med undergang. Dette forbedrer forholdene for
akvatiske organismer til tross for noe mer arealbeslag.
Bekken legges i åpen kulvert kombinert med undergang. Dette forbedrer forholdene for
akvatiske organismer til tross for noe mer arealbeslag.
NM35 Geosted Fjelna

Alt.1

Geostedet påvirkes ikke av tiltaket

Alt. 2

Geostedet påvirkes ikke av tiltaket

RAPPORT

Påvirkning

Noe forringet

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Noe forringet

Noe forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Forbedret
Forbedret
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
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6.3 Vurdering av konsekvens
I Tabell 6-3 er verdi, påvirkning og konsekvensgrad oppsummert for de ulike delområdene for naturmangfold.
Til slutt er det gjort en samlet konsekvensvurdering basert på konsekvensgradene for delområdene.
Tabell 6-3: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene.
Nr.

Delområde

NM1

Fjelnseterneset

NM2

Fjelnsetøyan øst
1

NM3

Fjelnsetøyan øst
2

NM4

Fosshaugen

NM5

Holbekken sør naturtype

NM6

Holbekk-krokan
- naturtype

NM7

Kleivdalen

NM8

Litlbakkmyran

NM9

Sagholmen
nord, sør og øst

NM10

Skeisbakkan 1

NM11

Skeisbakkan 2

NM12

Skeisbakkan 3

NM13

Stormyra

NM14

Lubbanhaugen
øst

NM15

Ørstad vest og
vest 2

NM16

Ørstadmyran

NM17
NM18
NM19
NM20
NM21

RAPPORT

Åsan
Kleivdalen
leirravine
Vinjeøra naturtype
Fjelnadeltaet –
Fugl
Stormyra - Fugl

Verdi
Stor verdi
(midtre sjikt)
Middels
verdi
(Øvre sjikt)
Middels
verdi
(Øvre sjikt)
Middels
verdi
(Øvre sjikt)
Middels
verdi
(Øvre sjikt)
Svært stor
verdi
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(øvre sjikt)
Middels
verdi
(øvre sjikt)
Middels
verdi
(Øvre sjikt)
Svært stor
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(Øvre sjikt)
Stor verdi
(Øvre sjikt)
Svært stor
(Øvre sjikt)
Middels
verdi
(øvre sjikt)
Stor verdi
(nedre sjikt)
Stor verdi
(nedre sjikt)
Svært stor
(midtre sjikt)
Stor verdi
Stor verdi
(øvre sjikt)
Stor verdi

Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:

Påvirkning

Konsekvensgrad

Noe forringet
Ubetydelig endring
Sterkt forringet/ødelagt
Ubetydelig endring

Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)

Sterkt forringet
Ubetydelig endring

Betydelig miljøskade (- -)

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Sterkt forringet/ødelagt

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Sterkt forringet/ødelagt

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Den mest alvorlige miljøskade
(- - - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Den mest alvorlige miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Sterkt forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Alvorlig miljøskade (- - -)

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1:

Ubetydelig endring

Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1.
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2

Sterkt forringet/ødelagt
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig forringet
Sterkt forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Betydelig miljøskade (- -)
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Nr.

Delområde

Verdi

NM22

Dyrkamark Fugl

Stor verdi

NM23

Vinjefjorden Fugl

Stor verdi

NM 24

Stormyra hjortevilt

Middels
verdi

Søo

Middels
verdi

NM25

Alt. 1

Noe verdi
NM26

Noe verdi

Noe verdi
NM28

NM29

Klokkarbekken

Fjelna

NM30

Ørstadbekken

NM31

Skardbekken

NM32

Vollabekken

NM33

Barhalsbekkenøst

Stor verdi
(nedre sjikt)
Middels
verdi (nedre
sjikt)
Middels
verdi (nedre
sjikt)
Noe verdi
(øvre sjikt)
Noe verdi

Noe verdi
NM34

Barhalsbekken

NM35

Geosted Fjelna

Middels
verdi

Samlet vurdering av konsekvens for
naturmangfold

RAPPORT

Noe forringet til forringet

Betydelig miljøskade (- -)

Alt. 1

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Forringet

Betydelig miljøskade (- -)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Ubetydelig endring/Noe
forringet
Ubetydelig endring/Noe
forringet
Noe forringet

Alt. 2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Forbedret

Miljøgevinst (++)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.2

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Forbedret

Miljøgevinst (++)

Alt.2

Forbedret

Miljøgevinst (++)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1

Klevbekken

Holbekken

Konsekvensgrad

Ubetydelig endring til noe
forringet
Ubetydelig endring

Alt. 2

Alt. 2
NM27

Påvirkning

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)

Alt. 1:

Middels negativ konsekvens

Alt. 2:

Stor negativ konsekvens
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6.4 Samlet vurdering utbyggingsalternativ 1
Traseen for alternativ 1 avviker noe fra dagens E-39-trase, og er ca. 2 km kortere enn alternativ 2. Det er
vurdert at 12 av delområdene blir påvirket av tiltaket. Dette gjelder naturverdier tilknyttet nordre deler av
Stormyra, dyrket mark med verdifulle områder for fugl og flombetingede naturtyper tilknyttet Fjelna. Økt
hastighet med påfølgende økt støy kan også påvirke fuglers bruk av Fjelnadeltaet og Stormyra. Da veitraseen
i liten grad avviker fra dagens E39-trase, vil tiltaket i liten grad medføre økt barrierevirking. Økt fartsgrense kan
imidlertid medføre økt påkjørselsfrekvens.
Alternativ 1 vil medføre betydelig arealbeslag i Holbekken. Fjelna vil også bli påvirket negativt ved at to
bropilarer blir plassert i selve elva. De andre vannforekomstene vil påvirkes i mindre grad slik tiltaket nå er
planlagt. Klokkarbekken vil få forbedret tilstand etter gjennomføring av tiltaket.
Som tabell 6-3 viser, dominerer konsekvensgrad noe miljøskade (6 stk.). Tre delområder får betydelig
miljøskade og én får mest alvorlige miljøskade. Samtidig medfører tiltaket miljøgevinst for to delområder.
Samlet konsekvens vurderes å bli middels negativ.

6.5 Samlet vurdering utbyggingsalternativ 2
Alternativ 2 følger dagens trasé fra øst de første 2 km, før den tar av mot Stormyra, og fortsetter i ny trase et
stykke sør for dagens E39. Dette utbyggingsalternativet strekker seg gjennom områder som er mindre påvirket
av eksisterende E39, bebyggelse og menneskelig tilstedeværelse enn alternativ 1.
Alternativet vil beslaglegge naturtyper av stor verdi tilknyttet Stormyra (Holbekk-Krokan), og leirravinen
Kleivdalen, og vil gi den mest alvorlige miljøskade for disse naturtypene.
Alternativet vil skape barrierer og beslaglegge store deler av viktige funksjonsområder for hjortevilt og fugl,
spesielt tilknyttet Stormyra, men også resten av tiltaksområdet, noe som vil gi større negativ påvirkning enn
alternativ 1. Økt hastighet vil også gi større risiko for hjorteviltpåkjørsler i forhold til dagens situasjon.
Fjelna vil påvirkes i ubetydelig grad ettersom brokryssing gjennomføres uten påvirkning på elva i driftsfasen.
Av de påvirkede delområdene (12 stk.) er 4 stk. vurdert å få noe miljøskade, 3 stk. betydelig miljøskade, og 2
stk. alvorlig miljøskade. To delområder får mest alvorlige miljøskade, mens én får miljøgevinst. Samlet
konsekvens vurderes å bli stor negativ.

6.6 Rangering av utbyggingsalternativene
Alternativ 1 avviker lite fra dagens E39, og vil dermed i mindre grad enn alternativ 2 påvirke naturmiljø. Med
hensyn til fagtema naturmangfold anbefales derfor at alternativ 1 blir valgt.
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6.7 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen vil det være aktiviteter og tiltak som gir midlertidig påvirkning på naturverdiene. Midlertidige
konsekvenser omtales under.
Støy/forstyrrelser på vilt, inkludert fugl
Økt støy og menneskelig aktivitet i anleggsperioden vil gi forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Dette kan medføre
at de unngår de trekkvegene og leveområdene de vanligvis benytter. Aktiviteten forventes å ta seg opp igjen
til normalt i nærliggende områder når arbeidet er ferdig og selve tiltaket ikke påvirker viltet.
Midlertidige arealbeslag
Veiutbygging medfører anleggsaktivitet på områder ut over arealet som blir beslaglagt av selve veikroppen.
Det forutsettes at naturområder med midlertidige arealbeslag blir tilbakeført til opprinnelig stand gjennom å
legge til rette for naturlig revegetering. Det forventes å ta fra et par år til flere tiår før midlertidig berørte arealer
har samme funksjon som i dag. Myrområder vil ha lengst restaureringstid.
Delområdet NM 3 (Fjelnsetøyan øst 2) vil bli utsatt for midlertidig anleggsaktivitet uten permanente
arealbeslag. Naturtypen vil sannsynligvis få dype kjørespor, men på grunn av at området utsettes for flom og
dermed flytting/tilførsel av løsmasser, antas det at kjøresporene blir borte med tiden.
Spredning av fremmede, skadelige arter
Gravearbeider og annen anleggsvirksomhet kan føre til spredning av fremmede, skadelige plantearter.
Planområdet har viktige naturtyper hvor en eventuell spredning av fremmede arter kan ødelegge stedegent
verdifullt biologisk mangfold. Det er alltid en risiko for at det finnes frø eller plantedeler av fremmede plantearter
ved tilførsel av masser. Det vil utarbeides en tiltaksplan med risikovurdering av forekomster, samt tiltak for å
minimere risiko for spredning av fremmede arter.
Påvirkning på vannforekomster
Begge alternativene krysser flere vassdrag. Dette vil medføre graving i elve-/bekkeløp i forbindelse med
legging av rør/kulvert, etablering av fyllinger, samt bearbeiding av masser. Alternativ 1 vil også medføre
etablering av bropilarer i Fjelna. Disse tiltakene i eller nært vassdrag vil medføre en del avrenning av fine
partikler, som avsettes andre steder i vassdraget, og som kan tette igjen hulrom og eventuelle
funksjonsområder. Dette forventes å spyles ut over noe tid med høy vannføring.
Utslipp og søl fra maskiner og kjøretøy, høy pH fra betongarbeider og ev. sprengstoffrester (nitrogen) er andre
potensielle typer forurensing som kan ha påvirkning på akvatisk liv i vassdragene. Det er imidlertid forutsatt at
det vil bli gjennomført tiltak for å forhindre skadelige utslipp som følge av tiltaket.

6.8 Skadereduserende tiltak – begge alternativer
Forutsatte tiltak – inkludert i konsekvensvurderingene
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen(e) har det kommet opp tiltak som skal bidra til å redusere den
negative påvirkningen på naturmangfold. Da dette er planlagte tiltak, er de forutsatt i vurderingene over.
Tiltakene innarbeides i tiltakets plan for ytre miljø (YM-plan) for å sikre at de blir fulgt opp og gjennomført
gjennom anleggsfasen.
Hjortevilt: Slake veikanter.
Ved høye veifyllinger vil kantene slakes ut for å redusere barrierevirkningen for hjortevilt og annet vilt. Slake
veiskråninger vil dessuten gi bilistene bedre sikt ut til sidene. Det vil derfor være lettere å oppdage vilt som
oppholder seg langs veien, og faren for sammenstøt mellom kjøretøy og vilt reduseres.
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Naturlig revegetering
Alle midlertidig berørt områder skal revegeteres etter prinsipper for naturlig revegetering.
Tiltaksplan for fremmede arter
Det forutsettes at det gjennomføres en kartlegging av fremmede arter, og utarbeides en tiltaksplan for
fremmede arter like før byggestart. Denne skal bestå av en risikovurdering og beskrivelse av tiltak for å
minimere risiko for spredning av fremmede arter i prosjektet. Det utarbeides kart som viser forekomstene.
Digitale kartfiler skal gjøres tilgjengelig for entreprenør, som legger disse inn i sitt maskinstyringssystem.

Vannforekomster: Fiskepassasje og naturlik utforming
Ved kryssing av bekker skal rør/kulverter legges slik at det ivaretar hensynet til akvatisk fauna (og
hydromorfologi). Tiltakene inkluderer gjennomgående bunnsjikt i røret med jevne overganger mellom rør og
elvebunn, liten helning på rør og store rørdimensjoner. Dette følger prinsippene i Statens Vegvesens rapport
459 «Frie fiskeveger». Andre tiltak kan for eksempel være etablering av terskler. Endelig løsning for hver
vannforekomst detaljeres i prosjekteringsfasen.
Før gjennomføring av fysiske tiltak i vassdrag må saken forelegges Statsforvalteren (anadrome strekninger)
eller Trøndelag fylkeskommune for å avgjøre om tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.

Forurensning vannforekomster
Uhellsutslipp i anleggsfasen kan potensielt medføre negativ påvirkning på vannforekomster. Dette kan videre
få konsekvenser for biologisk mangfold, men også rekreasjon og evt. drikkevannsressurser tilknyttet
vannforekomsten. Det legges derfor opp til tiltak som reduserer sannsynlighet for slike utslipp. Dette kan
innebærer å sikre oppbevarings- og fyllingsplasser for drivstoff og andre skadelige stoffer, begrense
avrenning fra riggområder, tilgang til oljeabsorberende stoffer og mer. Tiltakene beskrives i detalj i plan for
ytre miljø (YM-plan).

Tilrettelegging for fisk i Vollabekken
Kulvert under dagens E39 vil utbedres for fiskevandring, og det vil etableres gyte- og oppvekstområder.
Samtidig vil bekken gis en mer naturlig utforming.

Foreslåtte tiltak – ikke inkludert i konsekvensvurderingene
I tillegg til de forutsatte tiltakene, er det foreslått andre tiltak som kan være med på å redusere konfliktene med
blant annet hjortevilt og vegetasjon.
Hjortevilt: Informasjonsinnhenting og skadereduserende tiltak
Det er ikke gjennomført systematiske undersøkelser av hjortevilts bruk av influensområdet. For å styrke
kunnskapen om viltets bevegelse og adferd i influensområdet, foreslås det at det gjennomføres
undersøkelser av hjorteviltets bruk av området. Dette vil inkludere sporing, oppsett av viltkamera og
innhenting av detaljkunnskap fra lokalkjente ressurspersoner. Innhenting av ny kunnskap vil være et godt
utgangspunkt for å finne gode tiltak som reduserer faren for sammenstøt mellom kjøretøy og vilt. Slike tiltak
vil være siktrydding, oppsetting av fareskilt, bruk av viltgjerder, bygging av viltpassasjer ol. Mer detaljert
kunnskap om viltets bevegelse vil gjøre det lettere å sette inn riktig tiltak på rett plass.
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Bredde på anleggsbeltet
Ved avgrensede naturtyper og vannforekomster bør en minimere anleggsbeltet for å redusere den negative
påvirkningen. For naturtyper er dette spesielt viktig ved myrområder hvor vannhusholdningen kan bli endret
som følge av anleggsarbeidet. Dette kan føre til at større områder enn selve inngrepsområdet kan bli påvirket.
Kantvegetasjon
Ved arbeider nær vannforekomster og naturtyper bør det tilstrebes å begrense påvirkning på kantvegetasjon
mot vassdrag og viktige naturtyper så godt det lar seg gjennomføre. Dette reduserer påvirkning på naturtypene
i seg selv, samt at det vil redusere faren for avrenning til vassdrag fra anleggsområdet.

6.9 Skadereduserende tiltak – utbyggingsalternativ 2
Følgende forutsatte tiltak gjelder kun utbyggingsalternativ 2:
Tilrettelegging for fisk i Klevbekken
Kulvert under dagens E39 vil utbedres for fiskevandring, og det vil etableres gyte- og oppvekstområder.
Samtidig vil bekkene gis en mer naturlig utforming.

Tilrettelegging for fisk i Ørstadbekken
Dagens kulvert under jordbruksvei skal senkes slik at denne ivaretar fiskevandring på en bedre måte enn i
dag.

Avrenning fra deponi Fjelna
Deponering av masser tett inntil Fjelna kan medføre avrenning av sedimenter som kan gi en negativ effekt
på elva. Det forutsettes derfor at det gjennomføres skadereduserende tiltak som reduserer denne
avrenningen. Tiltakene detaljeres i plan for ytre miljø (YM-plan). Dette kan inkludere avskjærende grøfter,
sedimentfang og kontinuerlig logging av vannkvalitet nedstrøms tiltaket. Før etablering av massedeponi for
rene masser må det innhentes tillatelse fra Statsforvalteren i Trøndelag.

6.10 Oppfølgende undersøkelser
Dersom en 1-2 år etter at veien er satt i drift ser behov for å sette inn flere tiltak for å redusere faren for
hjorteviltpåkjørsler, bør det gjennomføres ny viltsporing og ev. kameraovervåkning på punkter der påkjørsler
skjer. Hensikten med nye undersøkelser/overvåkning vil være å komme fram til mer «treffsikre» tiltak.
I forhold til fisk bør det vurderes å gjennomføre undersøkelser for å se om de avbøtende tiltakene i fiskeførende
bekker fungerer etter hensikten.
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7 Vurdering av naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12
Ved vurdering av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene i nml. (§§ 8-12) legges til grunn som
retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. nml. § 7. Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen
som naturmangfoldet blir/vil bli utsatt for (§ 10). Kostnadene ved miljøforringelse som vedtaket innebærer, skal
bæres av tiltakshaver (§ 11), og det skal legges vekt på miljøforsvarlige driftsmetoder, teknikker og lokalisering
(§ 12). Vet man lite om virkningene av tiltaket, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i saken (§ 9).

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
I denne saken er informasjon om naturmangfold innhentet gjennom feltarbeid, intervju med offentlige
myndigheter og lokale ressurspersoner, samt nettbaserte innsynsløsninger og databaser.
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være svært godt.

§ 9 Føre-var-prinsippet
Det vurderes ikke at det er potensial for at tiltaket kan medføre omfattende, utforutsatte miljøkonsekvenser
utover det som er vurdert i denne rapporten.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Utbyggingsalternativ 1: Veien vil føre til noe arealbeslag i utkanten av Stormyra. Myrområder er i dag under
stort press grunnet oppdyrking og tiltak som veibygging der myr bygges ned. Selv om arealet som blir berørt
er relativt lite, vil tiltaket bidra til å øke den samlede belastningen på myr.
Da veilinjen i hovedsak vil følge eksisterende E39, vil ikke veianlegget danne nye barrierer for vilt. Alternativet
vil derfor i liten grad bidra til å øke den samlede belastningen på vilt. Veilinjen vil beslaglegge jordbruk-, vannog myrområder med verdi for flere rødlistede arter. Dette er arter som er under press som følge av arealbeslag
og forstyrrelser pr. i dag, og tiltaket vil derfor i noen grad bidra til å øke den samlede belastningen.
Utbyggingsalternativ 2: E39-traseen flyttes på store deler av strekningen lenger sør enn dagens vei. Dette vil
føre til arealbeslag i naturtyper som for eksempel rødlistede myrtyper. Tiltaket vil derfor medføre at den
samlede belastningen på myr øker (i større grad enn ved alternativ 1). Veilinjen vil beslaglegge myrområder
med verdi for flere rødlistede fuglearter. Dette er arter som er under press som følge av arealbeslag og
forstyrrelser pr. i dag, og tiltaket vil derfor bidra til å øke den samlede belastningen.
Bygging av ny E39 på strekningen vil i større grad danne en barriere og fragmentere leveområder for hjortedyr
og annet vilt enn det som er tilfellet i dag. Dette vil øke den samlede belastningen noe. Forutsatte
skadereduserende tiltak som siktrydding og utslaking av veikanter vil derfor være positivt. Det vurderes ikke
som sannsynlig at den økte barriereeffekten vil få konsekvenser for vilt på bestandsnivå.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal
dekkes av SVV.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Flere skadereduserende tiltak skal gjennomføres for å begrense skadene på naturmangfold. Det vil bli
utarbeidet rigg- og marksikringsplaner som skal beskrive hvilke arealer som må skjermes i anleggsperioden,
samt si hvilke framgangsmåter som skal benyttes i byggetiden og hvordan sluttresultatet skal være. Metodene
som benyttes skal omtales i YM-planen i forbindelse med byggeplanen. Statens vegvesen er ansvarlig for at
dette blir gjennomført. Kravene i Nml. § 12 blir ivaretatt gjennom denne prosessen.
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8 Vurdering av vannforskriften
Vanndirektivet og Vannforskriften skal beskytte og benyttes til å gjenopprette god eller veldig god tilstand i alle
vannforekomster i Norge. Utgangspunktet for vurdering av tiltak opp mot Vannforskriften, er at all aktivitet
(inkludert byggetiltak) som hindrer en vannforekomst å beholde eller oppnå god tilstand er forbudt etter §4.
Hvis det vurderes at et tiltak vil medføre forringelse av vannforekomsten, må en vurdere tiltaket opp mot § 12
(unntaksparagrafen). Det kan tillates ny aktivitet eller inngrep i vannforekomster hvis det vurderes at
samfunnsnytten er større enn tapet av miljøkvalitet, og alle praktiske gjennomførbare tiltak er satt inn for å
begrense negativ utvikling av vannforekomstens tilstand.
Under vurderes tiltaket i forhold til Vannforskriften. Vannforekomstene med tilstandsbeskrivelser er nærmere
omtalt i kap. 5.4, og kartfestet i figur 4-6. Påvirkning av tiltakene beskrives i kap. 6.2.

Søo
Vann id: 119-129-R, Søo Dammen – Vasslivatnet
Alternativ 1 vil ikke påvirke vannforekomsten.
Tiltaket vil ikke medføre direkte arealbeslag i Søo. Anleggsarbeid i forbindelse med alternativ 2 vil medføre
kortvarig tilførsel av sedimenter i elva uten at det forventes noe betydelig varig påvirkning. Klevbekken, som
fungerer som gytebekk til Søo, forventes ikke å bli så forringet at det vil få konsekvenser for Søo. Tiltaket vil
ikke medføre forringelse av vannforekomsten som helhet, og bryter dermed ikke med § 4.

Klevbekken
Vann id: 119-129-R Søo bekkefelt. Vurdert i utredningen som egen vannforekomst
Alternativ 1 vil ikke påvirke vannforekomsten.
Alternativ 2 medfører økt lengde på kulvert i forhold til dagens situasjon, og dermed direkte arealbeslag i
vannforekomsten. Arealbeslaget vil begrenses så godt det lar seg gjøre med bratt fylling. Dette vil da utgjøre
de ca. øverste 3-5 meterne av en fiskeførende strekning på vel 30 meter. Dette vil kompenseres ved
tilrettelegging for fiskevandring gjennom kulverten, beskrevet under skadereduserende tiltak. Rørdiameter vil
utvides fra dagens 1,6 m til 2,4 m. Samtidig vil det etableres kulper med gytegrus oppstrøms og nedstrøms
kulvert. Nedstrøms dagens kulvert, bærer bekken noe preg av kanalisering, og det vil derfor legges vekt på å
få til en mer naturlik utforming av strekningen. Det forventes ikke at endring i hydromorfologi eller påvirkning
på arealer i Klevbekken vil medføre forringelse som medfører at tiltaket bryter med §4.

Holbekken
Vann id: 119-156-R, Dam Eidsfossen, tilløpsbekker. Vurdert i utredningen som egen vannforekomst
Alternativ 1 medfører massutskiftning av myrområdene som omslutter Holbekken ned mot dagens E39. Dette
vil medføre arealbeslag i området der bekken går i flere løp gjennom flombetinget naturtype, før den går i
kulvert under dagens E39. Bekken vil samles og gå i kulvert gjennom fyllingen.
Alternativ 2 medfører masseutskiftning av et område oppstrøms Tjønnan der Holbekken renner i bredde på
ca. 0,5 meter. Bekken vil dermed bli lagt i kulvert (rørdiameter ~ 2 meter) over et strekke på ca. 70 meter.
For begge alternativene vil kulvertene blir utformet etter prinsipper for ivaretakelse av vannmiljø, beskrevet
under skadereduserende tiltak. Tiltaket vil dermed endre hydromorfologi og forhold for produksjon av akvatiske
organismer lokalt. Likevel vil det virke avbøtende at rørdiameter vil være betydelig bredere enn dagens elveløp.
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Tiltaket med masseutskiftning og de geotekniske forholdene gjør det utfordrende å begrense tiltaket eller velge
andre løsninger. Til tross for at tiltaket vil ha sterk forringelse lokalt, forventes det ikke at tiltaket vi medføre slik
forringelse av vannforekomsten som helhet at det vil bryte med § 4 for noen av alternativene.

Klokkarbekken
Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst
Alternativ 1 vil medføre at vannforekomsten legges i rør i anleggsfasen, og dermed miste noe av kvalitetene
for akvatisk naturmangfold i en kortere tidsperiode. Det skal legges til rette for forbedrede forhold i
vannforekomsten, med etablering av gyte- og oppholdskulper og forenkle oppvandring fra Fjelna. Dette vil
skape bedre funksjonsområder for akvatisk naturmangfold, og bety at en kommer et skritt nærmere i eventuell
måloppnåelse av økologiske tilstand.
Alternativ 2 vil ikke medføre endring i vannforekomsten.

Fjelna
113-121-R: Fjelna nedstrøms Fjelna kraftverk
Alternativ 1 er planlagt med to bropilarer i elva, noe som vil medføre endrede hydrologiske forhold lokalt.
Samtidig vil kantvegetasjon rundt konstruksjonen påvirkes negativt. Det vil tilstrebes å begrense inngrepet i
elva og langs elvekanten, og forringelsen vil bli lokal. Vannforekomsten er tidligere vurdert å ha svært dårlig
økologisk tilstand, noe som medfører at enhver negativ påvirkning på vannforekomsten gjør at det blir mer
utfordrende å nå miljømålet om god økologisk tilstand. Det er i hovedsak forekomst av lakselus som settes
som årsak til den dårlige tilstanden, og ikke kvalitetsparametere tilknyttet elvas utforming eller vannkvalitet.
Kombinert med at påvirkningen er av en lokal karakter kan det vurderes om tiltaket bryter med § 4.
Alternativ 2 er planlagt uten arealbeslag i elva, og det tilstrebes også her å begrense inngrepet i elvekant og
kantvegetasjon. Dette er de avbøtende tiltakene som er aktuelle for slik veikryssing av elv, og disse medfører
at tiltaket ikke bidrar til betydelig forringelse av lokaliteten. Tiltak bryter dermed ikke med §4.

Ørstadbekken
Inngår i Vann ID.113-74-R: Tilførselsbekker til Fjelna. Vurderes her som egen vannforekomst.
Alternativ 1 vil ikke påvirke vannforekomsten.
Alternativ 2 vil medføre at bekken blir lagt i rør over en strekning på ca. 25 meter. Dimensjonen på røret vil
være større enn dagens bredde på bekken i tiltaksområde. Samtidig blir røret lagt etter prinsipper for
ivaretakelse av vannmiljø, beskrevet under skadereduserende tiltak. Lokalt vil dette forringe vannforekomstens
hydromorfologi og funksjonsområder for akvatisk liv. I dag er vandringshinder for ørret fra Fjelna en kulvert
ved landbruksovergangen vel 50 meter nedstrøms tiltaksområdet. Som kompensasjon vil denne kulverten
senkes, og det etableres funksjonsområder som gyteområder og oppvekstområder like oppstrøms denne. På
tross av at tiltaket vil forringe vannforekomsten lokalt, forventes det ikke at tiltaket vil medføre reduksjon i
vannforekomstens økologiske tilstand, eller at det blir økt risiko for å nå målsetningen økologisk tilstand.
Tiltaket bryter dermed ikke med §4.
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Skardbekken
Inngår i Vann ID.113-74-R: Tilførselsbekker til Fjelna. Vurderes her som egen vannforekomst
Alternativ 1 vil ikke påvirke vannforekomsten.
Alternativ 2 vil krysse Skardbekken ved broløsning uten direkte arealbeslag eller berøring av vannforekomsten.
Det vil bli noe redusert kantvegetasjon rundt vannforekomsten lokalt. Tiltaket vil ikke medføre forringelse av
vannforekomsten og bryter dermed ikke med § 4.

Vollabekken
Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst. Vurderes her som egen vannforekomst.
Alternativ 1 vil medføre noe økt arealbeslag i bekken ved dagens E39, mens vandringsforholdene for fisk vil
forbedres i noen grad. Tiltaket vil medføre forringelse på et begrenset område lokalt, men ikke i slik grad at
det medfører reduksjon av økologisk tilstand for vannforekomsten som helhet. Tiltaket bryter dermed ikke med
§4.
Alternativ 2 medfører at bekken legges i rør over en strekning på vel 50 meter. Dette medfører at strekningen
vil miste kvaliteter tilknyttet hydromorfologi og funksjonsområder for akvatisk organismer. Røret vil ha større
bredde enn dagens bekkeløp, men helningsgraden vil vanskeliggjøre ivaretakelse av elvesubstrat i røret. Dette
vil tilstrebes ivaretatt ved mindre terskler gjennom røret. Forringelsen vil kompenseres gjennom å forbedre
vandringsforholdene for anadrom fisk forbi kulvert under dagens E39, og skape funksjonsområder oppstrøms
denne. Tiltaket vil medføre stor forringelse av bekken lokalt, men det forventes ikke at økologisk tilstand i
vannforekomsten som helhet vil medføre at miljømålet ikke oppnås. Tiltaket bryter dermed ikke med §4.

Barhalsbekken-øst
Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst. Vurderes her som egen vannforekomst.
Begge alternativene vil beslaglegge noe mer av bekken i forhold til dagens situasjon, men ikke påvirke
muligheter for fiskevandring. Lokalt vil det medføre noe mer forringelse, men ettersom dette ikke vil medføre
endring i vannforekomsten som helhet, vil det ikke bryte med vannforskriftens § 4.

Barhalsbekken
Ikke skilt ut tidligere som egen vannforekomst. Vurderes her som egen vannforekomst.
For begge alternativene vil bekken legges i kombinert kulvert med undergang, noe som vil forbedre forholdene
i elva i forhold til dagens situasjon. Tiltaket bryter dermed ikke med §4 i vannforskriften.
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9 Usikkerhet
Registreringsarbeidet for naturtyper ble gjennomført i midten av august. Dette er å anse som et gunstig
tidspunkt for kartlegging av vegetasjon, og de botaniske verdiene i området antas derfor å være fanget opp.
Det er ikke gjennomført systematiske undersøkelser av vilt og fugl i forbindelse med dette prosjektet. For
hjortevilt ansees det å være noe usikkerhet rundt kunnskapsgrunnlaget og det kan derfor bli aktuelt med
oppfølgende undersøkelser for å øke kunnskapen. Dette vil være nyttig i forhold til å finne gode avbøtende
tiltak for å redusere faren for viltpåkjørsler.
For fugl er data i all hovedsak hentet fra innsynsløsninger og lokale ressurspersoner. En har også vært på
befaring for å se potensialet i området. Dette ble gjort utenfor hekkesesongen. Det er derfor en del usikkerhet
knyttet til fuglefaunaen i prosjektets influensområde. Blant annet er det knyttet usikkerhet til om og ev. hvor
det finnes funksjonsområder for hvitryggspett i influensområdet. Det er mye dyrkamark i influensområdet, og
det er tidligere registrert flere rødlista arter knyttet til disse områdene. Det er usikkerheter knyttet til hvilke
områder med dyrkamark i plan- og influensområdet disse artene hekker på/ved.
Gjennomførte undersøkelser knyttet til akvatisk miljø er utført i gode tidsrom for å få et godt inntrykk av
kvalitetene knyttet til vannforekomstene. Dette gjelder både egne undersøkelser og data fra tidligere rapporter.
Likevel er det alltid en viss usikkerhet knyttet til sesongvariasjon og påvising av alle arter. Det vurderes likevel
at usikkerheten knyttet til dagens verdi av vannforekomstene er liten.
Verdivurderinger, og vurdering av påvirkning på verdiene, baseres på en skjønnsmessig vurdering etter
kriterier gitt i håndbok V712. Dette medfører en viss usikkerhet. For naturverdier som får direkte arealbeslag
(slik som naturtyper) er det mindre usikkerhet for hvordan de påvirkes. Det er derimot usikkert hvordan den
faktiske påvirkningen blir i anleggsfasen. Usikkerheten ligger i hvilke områder blir påvirket og hvordan. Det er
antatt at påvirkningen i anleggsfasen i enkelte naturtyper er såpass omfattende at de ikke vil kunne tilbakeføres
til økologisk før-tilstand. Påvirkningen er dermed vurdert som permanent.
For hjortevilt er vurderingen av påvirkning mer usikker da kunnskapen om viltets bevegelse i dag er begrenset,
og fordi det er vanskelig å forutsi hvordan dyr vil oppføre seg når det oppstår nye barriere og forstyrrelser. Det
er også noe usikkerhet knyttet til påvirkning på fugl.
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11 Vedlegg
Vedlegg 1: Definisjoner og forklaring av begreper som benyttes i rapporten
Vedlegg 2: Verdikart for naturmangfold
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Vedlegg 1 Definisjoner og begreper
Vedlegg 1 Definisjoner og forklaring av begreper som benyttes i rapporten (tabellen er hentet fra Statens vegvesens
håndbok V712, 2018 (oppdatert 2021)).
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Vedlegg 2 Verdikart for naturmangfold
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