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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 naturressurser i forbindelse med
planene. Fagrapporten er utarbeidet etter metodikk for ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens
håndbok V712, konsekvensanalyser.
I rapporten sammenlignes to utbyggingsalternativer. Alternativ 1 (Barhals-Stormyra) er regulert tidligere.
Traseen ligger nært opp til, og delvis i dagens E39-trase. Alternativ 2 (Barhals – Søo) legges lenger sør enn
dagens vei mellom Barhals og dagens E39 ved Stormyra. Den nye traseen går hovedsakelig gjennom naturog noen landbruksområder.
Denne utredningen av naturressurser inkluderer følgende relevante deltema med situasjonsbeskrivelse:
Jordbruk
Det er i dag jordbruksområder som dyrka jord og innmarksbeite tilknyttet bebyggelsen rundt Vinjeøra, ved
Berhalsen, samt de østre 1,4 kilometerne rundt E39 mot Søo bro. Dette er i hovedsak fulldyrka jord der enkelte
områder er del av større sammenhengende jordbruksarealer. Slik fulldyrka jord har stor verdi for landbruket.
Det er betydelige arealer som vurderes som dyrkbar jord, der hovedarealene er lokalisert i ikke-oppdyrkede
områder rundt Fjelna og østover mot Stormyra og langs eksisterende E39.
Jakt og ferskvannsfiske
Innenfor utredningsområdet foregår det jakt på i hovedsak storvilt, og i mindre grad småvilt. For storvilt er dette
i hovedsak tilknyttet områder med åpne flater og avstand til bebyggelse i øvre deler av utredningsområdet.
Det selges fiskekort for laksefiske i Fjelna. Det foregår også noe fiske i Søo på strekningen langs E39. Det er
ingen fiskevann i utredningsområdet. Deltemaet vurderes å ha en viss næringsmessig betydning.
Mineralressurser, grus og pukk
Av registrerte forekomster i og nær utredningsområdet er det registrerte sand- og grusressurser tilknyttet
Fjelnset, Tårnmyrholtan, Vinje og ved Skeisgrusuttaket. Dette er breavsetninger av lokal verdi
Vannforsyning
Det er enkelte spredte grunnvannsbrønner i tiltaksområdet tilknyttet gårdsbruk, enkelthusstander og
fritidsbebyggelse. Det er kommunalt vann-nett tilknyttet bebyggelse. Østre del av planområdet drenerer til
Rovatnet som er tilknyttet Eide kommunale vannverk, uten at dette vurderes å inngå i influensområdet til
tiltaket.
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1.2 Vurdering av påvirkning og konsekvens
Tabell 1-1 viser oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene for naturressurser.
Tabell 1-1. Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene. I nummerering av hvert
delområde benyttes følgende; FD=fulldyrket jord, IB=innmarksbeite, DB=dyrkbar jord, FI = fiskeressurs, MI =
Mineralressurs, VA = vannressurs, JA =Jakt
Nr.

Delområde

Verdi

FD 1

Litlbakkmyran N

Stor

FD 2

Sagvelta

Stor

FD 3

Øyan

Stor

FD 4

Leitet

Stor

FD 5

Leitveien

Stor

FD 6

Skeiet

Stor

FD 7

Vinjan

Stor

Fjenset N

FD 8

Stor

FD 9

Fjelnset

Stor

FD 10

Fjelnset S

Stor

FD 11

Fjelnset V

Stor

FD 12

Fjelnsetneset

Stor

FD 13

Barhalsen

Stor

IB 1

Leitet

Middels

IB 2

Brannåsen

Middels

IB 3

Fjelnset

Middels

IB 4

Fjelnsetneset

Middels

IB 5

Barhalsen

Middels

DB 1

Større område

Noe

DB 2

Åsan

Middels

DB 3

Brannåsen

Middels

DB 4

Brannåsen Vest

Middels

DB 5

Fosshaugen

Middels
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Påvirkning

Konsekvensgrad

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

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
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)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
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

Forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

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

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
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DB 6

Ørstadmyran Vest

Middels

FI 1

Fjelna

Noe

MI 1

Skeisgrusuttaket

MI 2

Vinje

Noe

Noe

MI 3

Tårnholtmyran

Noe

MI 4

Fjelnset

Noe

VA 1

Grunnvannsbrønner

JA 1

Storviltjakt

Ubetydelig
(øvre sjikt)
Noe

Samlet vurdering av konsekvens, inkludert
kompensasjonstiltak

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)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Sterkt forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Noe forringet

Ingen/ubetydelig miljøskade (0

Alt.1

Noe forringet

Ingen/ubetydelig miljøskade (0

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Forringet

Noe miljøskade (-)

Alt. 1

Stor negativ konsekvens

Alt. 2

Liten negativ konsekvens

1.3 Samlet konsekvensvurdering av utbyggingsalternativene
Alternativ 1
Alternativ 1 medfører permanent arealbeslag av flere områder med fulldyrket jord av stor verdi, og tiltaket
medfører blant annet alvorlig miljøskade på fire delområder tilknyttet jordbruksområder rundt bebyggelsen i
Vinjeøra. Alternativet bidrar også med noe miljøskade på flere arealer som blir direkte berørt, registrert som
innmarksbeite. Det vurderes ellers ingen/ubetydelige konsekvenser på andre deltema i utredningen. Samlet
sett medfører alternativ 1 betydelig tap av jordbruksområder, og dermed vurderes dette til å ha stor negativ
konsekvens på temaet.
Alternativ 2
Alternativ 2 medfører betydelig permanent arealbeslag på enkelte jordbruksområder. Blant annet medfører
tiltaket alvorlig miljøskade på ett delområde ved Fjelnset (FD9, 14 daa), samt betydelig miljøskade på områder
med innmarksbeite og dyrkbar jord. Det legges opp til etablering av betydelige arealer med fulldyrket jord og
jordbruksarealer som kompenserer for tap av jordbruksområder. Det vurderes kun mindre konsekvenser på
andre deltema i utredningen. Hvis en ikke tar kompenserende tiltak i betraktning, vurderes alternativ å ha
middels negativ konsekvens på temaet. Kompenserende tiltak vil medfører reduksjon i denne konsekvensen,
og alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens på temaet.
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1.4 Valg av utbyggingsalternativ
Alternativ 1 er vurdert til å gi en samlet stor negativ konsekvens på naturressurser i influensområdet, mens
alternativ 2 vurderes å gi samlet liten negativ verdi. Alternativ 1 gir betydelig mer arealbeslag av verdifulle
områder for naturressurser enn alternativ 2.
Med hensyn til fagtema naturressurser, anbefaler vi at alternativ 2 blir valgt, ettersom dette medfører lavest
konsekvensgrad på fagtemaet.

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 (H1-standard) og fartsgrense på 80 km/t.
Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru, øst 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
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2.3 Referansealternativet (0-alternativet)
Referansealternativet (0-alternativet) er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene. Det betyr at
referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av de andre utredningsalternativene
illustrerer dermed hvor mye disse avviker fra referansesituasjonen. Referansealternativet representerer
dagens situasjon i planområdet, inkludert vedtatte planer og 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. KUmetodikken (Statens vegvesen 2018, oppdatert 2021).

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.
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 naturressurser gjelder følgende:
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2.5 Definisjon av utredningstema og avgrensing mot andre tema
Metoden i Håndbok V712 fra Statens Vegvesen – Konsekvensanalyser er benyttet for konsekvensvurderingen. Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, mineralressurser (berggrunn
og mineraler) og fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt og vannforekomster. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Nærmere beskrivelse av disse
områdene fremgår av tabell 3-1.
Følgende temaer er utredet i denne rapporten; jordbruk, drikkevannsressurser (overflate- og grunnvann) og
georessurser. Registeringskategoriene fiskeri og reindrift anses ikke relevante for dette planarbeidet og er ikke
omtalt nærmere. I henhold til håndbok V712 behandles skogbruk under prissatte konsekvenser og virkningen
av tapt areal og produksjon beregnes gjennom kostnad for grunnerverv.
Viktige viltområder er inkludert og vurdert i konsekvensutredning for naturmangfold.
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3

Metode

Formålet med denne utredningen er å frambringe kunnskap om naturressurser 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 naturressurser 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 naturressurser kan bli indirekte
påvirket. Der teiger av jordbruksområder og andre ressurser ligger delvis innenfor det varslede planområdet,
inngår hele arealet i influensområdet.

3.2 Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapen om området er i hovedsak innhentet
gjennom opplysninger i offentlige
databaser/kartinnsynsløsninger og tidligere utredninger. Det ble også gjennomført befaring i området 18.-19.
august 2021. Informasjon fra kommunen og lokale ressurspersoner er kontaktet for innhenting av supplerende
informasjon.
Kildene benyttet i utredningen er opplistet i kap. 7.

3.3 Metode for vurdering av naturressurser
I det følgende omtales fagtemaspesifikke metoden for vurdering verdisetting og påvirkning. For en grundigere
beskrivelse av metode for konsekvensutredninger av ikke-prissatte temaer, henvises det til Statens vegvesens
håndbok V712 (2018, oppdatert 2021).
Registreringskategoriene for tema naturressurser fremgår av tabell 3-1.
Tabell 3-1. Registreringskategorier for naturressurser (Kilde SVV håndbok V712). Ikke alle kategorier er relevant for denne
utredningen.
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3.4 Kriterier for vurdering av verdi
Basert på registreringene avgrenses delområder som verdivurderes etter verdikriterier gitt i håndbok V712, se
tabell 3-2. For jordbruksområder er NIBIO sin database Kilden benyttet. Databasen har bl.a. et kartlag der
jordbruksområder er gitt verdi. I dette utredningsområdet er verdisettingen i Kilden imidlertid basert på
generelle AR5-data der det ikke foreligger jordsmonnkart, og den har ikke nærmere kartlagte
jordressursklasser. Det er derfor i tillegg gjort en selvstendig vurdering av verdien som i hovedsak er basert
på teigenes størrelse og helling.
Tabell 3-2. Verdikriterier for fagtema naturressurser (Kilde SVV håndbok V712). Ikke alle kategorier er relevant for denne
utredningen.
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3.5 Kriterier for vurdering av påvirkning og konsekvens
Vurdering av påvirkning
Påvirkning er et utrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre i et delområde. Vurderingene gjelder
for det ferdige tiltaket. Inngrep i anleggsfasen inngår kun dersom påvirkningen gir varige endringer. Vurdering
av påvirkning er gjøres i henhold til håndbok V712 som fremgår av tabell 3-3.
Tabell 3-3. Veiledning for vurdering av påvirkning. Kilde SVV håndbok V712.
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Vurdering av konsekvenser
Vurdering av konsekvenser er utført i henhold til metodikken beskrevet i håndbok V712 (vist i figur 3-1). 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 3-2 viser illustrasjon av tiltakhierarkiet for hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres.

Figur 3-2. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres.

Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsperioden inngår i påvirkningsvurderingene dersom det gir varig endring av
delområdene. Midlertidig påvirkning er beskrevet separat. Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i
omfangsvurderingene dersom de gir varig endring av delmiljøene.
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4 Beskrivelse av overordnet situasjon
Her beskrives overordnet situasjon for de forskjellige registreringskategoriene som er relevant i planområdet.
Områder med verdi for temaet er også kartfestet. Nærmere beskrivelser av delområder med verdi for temaet
fremgår av kap. 5.1 (Tabell 5-1).

Jordbruk
Det er i dag jordbruksområder som dyrka jord og innmarksbeite tilknyttet bebyggelsen rundt Vinjeøra, ved
Berhalsen, samt de østre 1,4 kilometerne rundt E39 mot Søo bro. Dette er i hovedsak fulldyrka jord der enkelte
områder som berøres er del av større sammenhengende jordbruksarealer. Det er betydelige arealer ikkeoppdyrkede områder, spesielt rundt Fjelna og østover mot Stormyra og langs eksisterende E39, som vurderes
som dyrkbar jord (Nibios karttjeneste - Kilden).
Jordbruksområdene i utredningsområdet er skilt ut som delområder etter verdi og geografisk plassering, og
kartfestet i figur 4-1 og figur 4-2 . Dyrkbar jord fremgår av figur 4-3.

Figur 4-1. Fulldyrket jord i planområdet. Delområdene er rammet inn med sort linje, fulldyrket jord er skravert med gult.
Kart i større format vises i vedlegg 2.
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Figur 4-2. Innmarksbeite i planområdet. Delområder for innmarksbeite er rammet inn med sort linje. Kart i større format
vises i vedlegg 2.

Figur 4-3. Dyrkbar jord. Delområde DB 2 - 6 er rammet inn med sort linje. Delområde DB 1 er et større område med
dyrkbar jord som ikke er selvdrenert og dermed mindre verdi.
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Utmarksbeite
Utmarksbeitebruken anses å være liten i utredningsområdet og godt tilpasset arealbruken her. Ettersom det
er beskjeden bruk av planområdene til beite omtales ikke dette nærmere i utredningen. Beitebruken i dag er i
hovedsak tilknyttet høyereliggende områder tilknyttet arealer disponert av Ytre Snillfjord beitelag.

Jakt og ferskvannsfiske
Innenfor utredningsområdet foregår det jakt på i hovedsak storvilt, og i mindre grad småvilt. For storvilt er dette
i hovedsak tilknyttet områder med åpne flater og avstand til bebyggelse i øvre deler av utredningsområdet.
Det selges fiskekort for laksefiske i Fjelna gjennom inatur.no. Det foregår også noe fiske i Søo på strekningen
langs dagens E39. Det er ingen fiskevann i utredningsområdet.

Mineralressurser, grus og pukk
Av registrerte forekomster i og nær utredningsområdet er det registrerte sand- og grusressurser tilknyttet
Fjelnset, Tårnmyrholtan, Vinje og ved Skeisgrusuttaket. Dette er breavsetninger av lokal verdi. Lokalitetene
fremgår av kart i figur 4-4. Nærmere beskrivelse av delområdene er gitt i kap. 5.1 (Tabell 5-1).

Figur 4-4. Mineralressurser. Grus og pukkforekomster i planområdet. Kart i større format vises i vedlegg 2. Kilde: Granada
- mineralressurskart
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Vannressurser
I og nær planområdet finnes spredte grunnvannsbrønner. Disse fremgår av figur 4-5. Nærmere beskrivelse av
relevante forekomster fremgår av kapittel 5.1 (Tabell 5-1).

Figur 4-5 Vannforsyning. Grunnvannsbrønner i fjell merket med blå prikk. Kart i større format vises i vedlegg 2.

Bebyggelsen er tilknyttet kommunalt vann-nett. Hensynet til vann-nettet ivaretas i prosjekteringen av veien,
slik at det ikke skal bli påvirket i anleggs- eller driftsfasen. Det kommunale vann-nettet omtales derfor ikke
videre i utredningen.
Østre del av planområdet drenerer til Rovatnet som er tilknyttet Eide kommunale vannverk. Vannverket ligger
vel tre km nedstrøms planområdet. Dette er et grunnvannsverk som tar vann fra grunnvannsmagasinet i
breelvavsetningen/deltaet ved Rovatnet. Brønnen blir da i stor grad matet med løsmassefiltrert vann fra
Rovatnet. Kvartærgeologisk kart (figur 4-6) viser hvor breelvavsetningen tilknyttet grunnvannsmagasinet er
avgrenset. Det er flere avgrensinger i kvartærgeologien mellom tiltaksområdet og grunnvannsbrønnen. Blant
annet er det betydelige arealer der det er morenemasser som ikke er egnet for grunnvannsuttak.
Grunnvannsbrønnens avstand til tiltaksområdet, kombinert med at det ikke er kvartærgeologisk sammenheng
mellom områdene gjør at drikkevannskvaliteten ikke vil bli påvirket av tiltaket. Dette vurderes dermed ikke
videre i denne utredningen.
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Figur 4-6. Kvartærgeologisk kart. Rød sirkel viser grunnvannsbrønn for kommunale drikkevannsinntaket. Blå sirkel viser
nærmeste ytterkant av tiltaksområdet. Gule felt viser elve- og bekkeavsetninger med gode forhold for grunnvannsuttak.
Grønt område viser morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet og dårlig forhold for
grunnvann. (1:50 000, Granada – Nasjonal grunnvannsdatabase)

Det kan i situasjoner med lavt grunnvannivå benyttes råvann fra Rovatnet som renses og benyttes til
drikkevann. Det er i tillegg vedtatt at Rovatnet skal bli fremtidig drikkevannskilde for kommunen. I
anleggsperioden vil tiltaket medføre endring i vannkvalitet i vassdrag lokalt i tiltaksområdet, med økt partikler
i vannet (grumsete). Det vil gjennomføres tiltak for å redusere dette. Tiltakets avstand til Rovatnet medfører at
hensynet til dette som drikkevannskilde ikke anses å være relevant i denne utredningen. Eventuelle partikler,
som ikke sedimenteres i vannforekomstene rett nedstrøms tiltaket, vil uansett sedimenteres i Dammen før det
når Rovatnet. Drikkevannskvalitet vurderes dermed heller ikke videre i denne utredningen.
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5 Konsekvensvurdering
5.1 Vurdering verdi
Planområdet er delt opp i mindre delområder. Om nærliggende områder har samme lokalitetskvalitet, er disse
slått sammen til ett delområde. Delområdene og verdivurdering av disse vises i tabell 5-1. Delområdenes
avgrensning fremgår av kartene under hvert deltema i kap. 4 (figur 4-1 - figur 4-4). Verdikart i lite format er vist
i figur 5-1 og i større format i vedlegg 1.
Tabell 5-1: Vurdering av verdi i de ulike delområdene i influensområdet.
Nr.

Delområde

Kategori

FD 1

Litlbakkmyran N

FD 2

Sagvelta

‘’

FD 3

Øyan

‘’

Jordbruk

FD 4

Leitet

‘’

FD 5

Leitveien

‘’

FD 6

Skeiet

‘’

FD 7

Vinjan

‘’

FD 8

Fjelnset N

‘’

FD 9

Fjelnset

‘’

FD 10

Fjelnset S

‘’

FD 11

Fjelnset V

‘’

FD 12

Fjelnsetneset

‘’

FD 13

Barhalsen

‘’

IB 1

Leitet

‘’

IB 2

Brannåsen

‘’

IB 3

Fjelnset

‘’

IB 4
IB 5

Fjelnsetneset
Barhalsen

‘’
‘’

DB 1

Større område

‘’

DB 2

Åsan

‘’

DB 3

Brannåsen

‘’
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Verdivurdering
Fulldyrket jord. Variasjon av organisk jordlag og
jorddekt areal. Ikke tungbrukt. Areal ca. 22 daa.
Fulldyrket jord. Jorddekt areal, ikke tungbrukt. Areal ca.
2,3 daa.
I hovedsak fulldyrket jord, jorddekt. Mindre deler i sørøst organisk jordlag. To områder, ett på hver side av
E39. Samlet areal ca. 78 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Består av tre
arealer. Noe fragmentert. Samlet 17 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Inngår i et
større
jordbruksområde
med
flere
adskilte
jordbruksarealer. Areal: ca. 15 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Delområdet
består av fem jordbruksareal. Samlet areal: ca. 51 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Samlet areal:
ca. 8 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Areal: ca. 50
daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Inngår i større
jordbruksareal. Areal: ca. 14 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Inngår i større
jordbruksareal. Areal: ca. 63 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. Flere mindre
fragmenterte områder. Areal: ca. 18 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. To mindre
områder adskilt av E39. Samlet areal: ca. 5 daa.
Fulldyrket jord, jorddekt, ikke tungbrukt. To mindre
områder adskilt av E39. Inngår i et større
jordbruksområde
opp mot Berhalsen.
Areal
delområdet: ca. 11 daa.
Innmarksbeite, jorddekt, ikke tungbrukt. Areal: Ca. 4
daa.
Innmarksbeite, jorddekt, ikke tungbrukt. Areal: Ca. 6
daa.
Innmarksbeite, jorddekt, ikke tungbrukt. Delt i to mindre
områder. Samlet areal: 3,5 daa.
Innmarksbeite, jorddekt, ikke tungbrukt. Areal: 16 daa.
Innmarksbeite, jorddekt, ikke tungbrukt. Delt i to mindre
felt. Samlet areal: Ca. 11 daa.
Dyrkbar jord. Består av et større område med jorddekt,
ikke selvdrenert, ikke blokkrike arealer med potensial
for oppdyrking. Utgjør samlet 1428 daa ikke tidligere
dyrkede områder.
Dyrkbar jord. Jorddekt, selvdrenert, ikke blokkrik som
ikke er tidligere dyrket. Samlet areal på 132 daa.
Dyrkbar jord. Jorddekt, selvdrenert, ikke blokkrik som
ikke er tidligere dyrket. Areal ca. 4 daa.

Verdi
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor

Stor

Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

Noe

Middels
Middels
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DB 4

Brannåsen vest

‘’

DB 5

Fosshaugen

‘’

DB 6

Ørstadmyran
Vest
Fjelna

‘’

FI 1

MI 1

MI 2

MI 3

MI 4

VA 1

JA 1
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Skeisgrusuttaket

Vinje

Tårnholtmyran

Fjelnset

Fiske

Grus/pukk

Grus/pukk

Grus/pukk

Grus/pukk

Grunnvannbrønner

Vannforsyning

Storviltjakt

Jakt

Dyrkbar jord. Jorddekt, selvdrenert, ikke blokkrik som
ikke er tidligere dyrket. Areal ca. 4 daa.
Dyrkbar jord. Jorddekt, selvdrenert, ikke blokkrik som
ikke er tidligere dyrket. Areal ca. 12 daa.
Dyrkbar jord. Jorddekt, selvdrenert, ikke blokkrik som
ikke er tidligere dyrket. Areal ca. 2,5 daa
Det selges fiskekort for fiske etter laks og sjøørret på
en to km strekning opp til foss like nord for
utredningsalternativ 2. Kortsalget administreres av
Hemne Jeger og Fiskeforening gjennom inatur.no.
Anses å ha en viss, men mindre næringsmessig
betydning.
Sand og grus. Areal på vel 140 daa. Vurdert som viktig
byggeråstoffressurs, lokal betydning. Noe uttak pågår.
(ID 108619).
Sand og grus. Areal på vel 30 daa. Vurdert som viktig
byggeråstoffressurs, lokal betydning. Noe uttak
gjennomført. (ID 108621).
Sand og grus. Areal på vel 30 daa. Vurdert som lite
viktig byggeråstoffressurs, lokal betydning. Pågående
uttak. (ID 108663).
Sand og grus. Areal på vel 115 daa. Vurdert som viktig
byggeråstoffressurs, lokal betydning. Noe uttak
gjennomført. (ID 108619).
Det er seks private grunnvannsbrønner i tiltaksområdet
til bruk for enkelthusholdning eller hytte/fritidsbolig.
Brukstype
drikkevann
eller
energi/jordvarme.
Plassering fremgår av figur 4-5, og ikke inkludert i
verdikartet.

Det jaktes storvilt i områder med åpne flater og
avstand til bebyggelse i øvre deler av
utredningsområdet. Anses å ha en viss, men
mindre næringsmessig betydning. Ikke skilt ut
som eget område i kart.

Middels
Middels
Middels

Noe

Noe

Noe

Noe

Noe

Ubetydelig
(øvre sjikt)

Noe
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Figur 5-1. Verdikart for utredningstema naturressurser i planområdet. Gjengitt i større format i vedlegg 1.
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5.2 Vurdering påvirkning
Tabell 5-2 viser vurdering av permanent påvirkning på de registrerte naturressursene i de ulike delområdene.
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i veiledning for påvirkning gitt i håndbok V712. Der arealbeslag på
jordbruksarealer er oppgitt, er det kun direkte arealbeslag som er inkludert.
Tabell 5-2: Vurdering av påvirkning på naturressurser 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
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FD 1 Litlbakkmyran N – Fulldyrket jord
Tiltaket vil ikke berøre jordbruksområdene. Tilkomstmuligheter vil opprettholdes.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
FD2 Sagvelta – Fulldyrket jord
Tiltaket vil ikke berøre jordbruksområdene. Tilkomstmuligheter vil bli opprettholdt.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
FD3 Øyan – Fulldyrket jord
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag i utkant av jordbruksområdene tilsvarende ca.
5 daa, som utgjør 7 % av delområdet. Bidrar i mindre grad til fragmentering av
delområdet. Tilkomst opprettholdes.
FD 4 Leitet – Fulldyrket jord
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
FD 5 Leitveien – Fulldyrket jord
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.

Påvirkning
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Noe forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

FD 6 Skeiet – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag av ca. 25 daa fulldyrket jord, som utgjør ca. 50
% av arealene i delområdet. Resterende jordbruksområder vil bli fragmentert og
begrense effektiv utnyttelse av delområdet.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.

Forringet

FD 7 Vinjan – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag i utkant av jordbruksområdene tilsvarende 66
m², som utgjør 0,8% av delområdet. Bidrar ikke til fragmentering av delområdet.
Tilkomst opprettholdes.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.

Noe forringet

FD 8 Fjelnset N – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag av ca. 15 daa fulldyrket jord, som utgjør ca. 30
% av arealene i delområdet. Resterende jordbruksområder vil bli fragmentert og
begrense effektiv utnyttelse av delområdet i noen grad. Tilkomst opprettholdes.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.

Forringet

FD 9 Fjelnset – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag av ca. 3 daa fulldyrket jord, som utgjør ca. 21
% av arealene i delområdet. Resterende jordbruksområder vil bli noe fragmentert. Dette
begrenser effektiv utnyttelse av delområdet. Tilkomst opprettholdes.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.

Forringet

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring
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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
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FD 10 Fjelnset S – Fulldyrket jord
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag i utkanten av delområdet. Utgjør ca. 80 m²
fulldyrket jord, som tilsvarer < 1 % av arealene i delområdet. Bidrar ikke til fragmentering
av delområdet eller redusert mulighet for driftsutnyttelse i noen grad.
FD 11 Fjelnset V – Fulldyrket jord
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag i søndre del av delområdet tilsvarende vel 5
daa. Dette utgjør ca. 25 % av delområdet. Bidrar i liten grad til fragmentering av
delområdet, men reduserer mulighet for driftsutnyttelse i noen grad i sør, opp mot veien.
FD 12 Fjelnsetneset – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag av ca. 15 daa fulldyrket jord, som utgjør ca. 35
% av arealene i delområdet. Resterende jordbruksområder vil bli fragmentert. Dette
begrenser effektiv utnyttelse av delområdet. Tilkomst opprettholdes.
Jordbruksområdet blir ikke påvirket av tiltaket.
FD 13 Barhalsen – Fulldyrket jord
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag på ett av de to jordbruksarealene i delområdet.
Dette arealet er på vel 1,8 daa og utgjør ca. 14 % av det totale arealet. Det andre
jordbruksarealet blir ikke berørt. Påvirker ikke effektiv utnyttelse av resterende
jordbruksarealer. Tilkomst opprettholdes.
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag på ett av de to jordbruksarealene i delområdet.
Dette arealet er på vel 1,8 daa og utgjør ca. 14 % av det totale arealet. Påvirker ikke
effektiv utnyttelse av resterende jordbruksarealer. Tilkomst opprettholdes.
IB 1 Leitet – Innmarksbeite
Tiltaket vil berøre utkant av området. Arealbeslaget utgjør vel 60 m² som er ca. 2 % av
delområdet.
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
IB 2 Brannåsen – Innmarksbeite
Tiltaket vil medføre total beslagleggelse av området, som utgjør 6,3 daa.
Tiltaket vil medføre total beslagleggelse av området, som utgjør 6,3 daa.
IB 3 Fjelnset – Innmarksbeite
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil beslaglegge vel 1 daa, som utgjør 27 % av delområdet. Bidrar også noe til
fragmentering.
IB 4 Fjelnsetneset – Innmarksbeite
Tiltaket vil beslaglegge vel 1,8 daa i utkanten av delområdet. Dette utgjør 12 % av
delområdet. Bidrar i mindre grad til fragmentering. Tilkomst opprettholdes.
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
IB 5 Barhalsen – Innmarksbeite
Tiltaket vil beslaglegge vel 1,8 daa i utkant av delområdet. Dette utgjør 17 % av
delområdet. Bidrar i mindre grad til fragmentering. Tilkomst opprettholdes.
Tiltaket vil beslaglegge vel 1,0 daa i utkant av delområdet. Dette utgjør 9 % av
delområdet. Bidrar i mindre grad til fragmentering. Tilkomst opprettholdes.
DB 1 Større område – Dyrkbar jord
Tiltaket beslaglegger vel 166 daa, som utgjør vel 12 % av delområdets totale areal. Vil
i liten grad forringe de dyrkbare områdenes kontinuitet.
Tiltaket beslaglegger vel 230 daa, som utgjør vel 14 % av delområdets totale areal. Vil
i noen grad forringe de dyrkbare områdenes kontinuitet.
DB 2 Åsan – Dyrkbar jord
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket beslaglegger vel 45 daa, som utgjør vel 34 % av delområdets totale areal. Vil i
noen grad forringe de dyrkbare områdenes kontinuitet.

Ubetydelig
endring
Noe forringet

Ubetydelig
endring
Forringet

Forringet
Ubetydelig
endring

Noe forringet

Noe forringet

Noe forringet
Ubetydelig
endring
Forringet
Forringet
Ubetydelig
endring
Forringet

Noe forringet
Ubetydelig
endring
Noe forringet
Noe forringet

Noe forringet
Noe forringet
Ubetydelig
endring
Forringet
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Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

DB 3 Brannåsen – Dyrkbar jord
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
DB 4 Brannåsen Vest – Dyrkbar jord
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
DB 5 Fosshaugen – Dyrkbar jord
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket beslaglegger vel 1,8 daa, som utgjør vel 14 % av delområdets totale areal. Vil
fragmentere området som potensielt kan medføre forringelse av effektiv utøvelse.
DB 6 Ørstadmyran Vest – Dyrkbar jord
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket beslaglegger vel 0,9 daa, som utgjør vel 36 % av delområdets totale areal. Vil
fragmentere området som potensielt kan medføre forringelse av effektiv utøvelse
FI 1 Fjelna – Fiske
Tiltaket vil medføre bro med pilarer i elveløpet i et område i nedre del av Fjelna som
benyttes til fiske. Dette vil få negative konsekvenser for opplevelsen av fisket (utredes
i utredning friluftsliv og bygdeliv), men forventer at det ikke vil medføre betydelige
næringsmessige konsekvenser.
Tiltaket vil medføre bro over Fjelna, uten direkte på virkning på elveløpet. Dette vil være
rett oppstrøms øverste fiskelokalitet i elva. Dette vil bryte med opplevelsen av fiske
lokalt, men vektes ikke her (utredes i utredning friluftsliv og bygdeliv). Forventer at det
ikke vil medføre betydelige næringsmessige konsekvenser.
MI1 Skeisgrustaket – Grus/pukk
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Området blir ikke påvirket av tiltaket. Tilkomst vil opprettholdes.

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Noe forringet
Ubetydelig
endring
Forringet

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

MI2 Vinje – Grus/pukk
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2
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Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil medføre arealbeslag av ca. 22,3 daa, som utgjør vel 70 % av delområdets
areal. Disse arealene vil i stor grad omgjøres til landbruksareal. Vil fragmentere
forekomsten og forringe drift av anlegg.
MI3 Tårnholtmyran – Grus/pukk
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Tiltaket vil medføre arealbeslag av ca. 8 daa, som utgjør vel 7 % av delområdets areal.
Vil fragmentere i mindre grad forringe driftsforholdene. Driften forutsetter noe avstand
til veien, som forutsetter at større arealer ikke kan driftes.
MI4 Fjelnset – Grus/pukk
Tiltaket vil medføre direkte arealbeslag på vel 8 daa, som utgjør ca. 7 % av lokalitetens
areal Driften forutsetter noe avstand til veien, som forutsetter at større arealer ikke kan
driftes.
Området blir ikke påvirket av tiltaket.
VA 1 Grunnvannsbrønner
Tiltaket berører ingen områder med registrerte grunnvannsbrønner.
Tiltaket berører områder med fire registrert grunnvannsbrønner. Disse kan bli direkte
påvirket. Ettersom det forutsettes avbøtende eller kompenserende tiltak for at tiltaket
ikke skal medføre forringelse av vannforsyning til husstander, gårdsbruk eller
fritidsboliger, vil ikke tiltaket medføre negativt påvirkning på temaet.

Ubetydelig
endring
Sterkt forringet

Ubetydelig
endring
Noe forringet

Noe forringet
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
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JA 1 Storviltjakt
Tiltaket vil i ubetydelig grad påvirke områder av verdi for storviltjakt.

Alt.1

Ubetydelig
endring

Tiltaket berører arealer som brukes til storviltjakt og vil skape barriereeffekt for viltets
trekk. Veien vil medføre at jakt etter storvilt blir forringet i området

Alt. 2

Forringet

5.3 Vurdering av konsekvens
I tabell 5-3 er verdi, påvirkning og konsekvensgrad oppsummert for de ulike delområdene for naturressurser.
Til slutt er det gjort en samlet konsekvensvurdering basert på konsekvensgradene for delområdene.
Tabell 5-3: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene.
Nr.

Delområde

Verdi

FD 1

Litlbakkmyran N

Stor

FD 2

Sagvelta

Stor

FD 3

Øyan

Stor

FD 4

Leitet

Stor

FD 5

Leitveien

Stor

FD 6

Skeiet

Stor

FD 7

Vinjan

Stor

Fjenset N

FD 8

Stor

FD 9

Fjelnset

Stor

FD 10

Fjelnset S

Stor

FD 11

Fjelnset V

Stor

FD 12

Fjelnsetneset

Stor

FD 13

Barhalsen

Stor

IB 1

Leitet

Middels

IB 2

Brannåsen

Middels

IB 3

Fjelnset

Middels

IB 4

Fjelnsetneset

Middels

IB 5

Barhalsen

Middels

DB 1

Større område

Noe

DB 2

Åsan

Middels

DB 3

Brannåsen

Middels

DB 4

Brannåsen Vest

Middels
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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

Påvirkning

Konsekvensgrad

Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
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)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Alvorlig miljøskade (- - -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Betydelig miljøskade (- -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (- -)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
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DB 5

Fosshaugen

Middels

DB 6

Ørstadmyran Vest

Middels

FI 1

Fjelna

Noe

MI 1

Skeisgrusuttaket

Noe

MI 2

MI 3

Vinje

Noe

Tårnholtmyran

Noe

MI 4

Fjelnset

Noe

VA 1

Grunnvannsbrønner

Ubetydelig
(øvre sjikt)

JA 1

Storviltjakt

Noe

Samlet vurdering av konsekvens, inkludert
kompensasjonstiltak

Alt.1
Alt. 2

Ubetydelig endring
Noe forringet

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

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)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Sterkt forringet

Noe miljøskade (-)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Noe forringet

Ingen/ubetydelig miljøskade (0

Alt.1

Noe forringet

Ingen/ubetydelig miljøskade (0

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt.1

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 2

Forringet

Alt. 1

Noe miljøskade (-)
Stor negativ konsekvens

Alt. 2

Liten negativ konsekvens

5.4 Oppsummering arealbeslag
Tiltaket medfører direkte beslag av arealer med verdi for jordbruksressurser. Samtidig legges det opp til
kompenserende tiltak som istandsettelse av deponier til fulldyrket jord og landbruksarealer. Tabell 5-4 viser
regnskap over jordbruksarealene i planområdet og hvor mye hvert alternativ vil bidra med. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til tallene for arealbeslag og kompensasjon, men tabellen gir likevel en indikasjon på
størrelsesorden av beslaglagt/kompensert areal for hvert alternativ.
Tabell 5-4. Samlet oversikt over jordbruksarealene som blir påvirket, kompensasjon og samlet regnskap for
jordbruksområdene for alternativ 1 og 2. Disse tallene inkluderer kun direkte arealbeslag. Minus(-) indikerer tap av
arealer, mens pluss (+) indikerer gevinst av arealer. Det er betydelig usikkerhet tilknyttet arealbeslagene
Tema

Dagens
situasjon
(daa.)

Arealbeslag
(daa.)

Kompensasjon*
(daa.)

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 1

Sum
arealbeslag
(daa.)

Alt 2.

Alt. 1

Alt 2.

Andel arealbeslag
(%)

Alt. 1

Alt 2.

Fulldyrket jord

360

-44

-12

0

+34

- 44

+ 22

- 12 %

+6%

Innmarksbeite

36

-10

-7

0

+18

- 10

+ 11

- 28 %

+ 31 %

1584

-166

-251

0

0

- 166

- 251

- 11 %

16 %

Dyrkbar jord

* Deponiet med Fjelna er planlagt omgjort til fulldyrket jord (34 daa). Mens deponi ved Kårdalsveien
tilrettelegges for landbruksareal (innmarksbeite/overflatedyrka jord, 18 daa). Areal for kompensasjon
forutsetter 80% utnyttelsesgrad av de avsatte arealene.
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5.5 Samlet vurdering utbyggingsalternativ 1
Alternativ 1 medfører permanent arealbeslag av flere områder med fulldyrket jord av stor verdi, og tiltaket
medfører blant annet alvorlig miljøskade på fire delområder tilknyttet bebyggelse rundt Vinjeøra. Det bidrar
også med noe miljøskade på flere arealer registrert som innmarksbeite. Det vurderes ellers ingen betydelige
konsekvenser på andre deltema i utredningen. Samlet sett medfører alternativ 1 betydelig tap av
jordbruksområder, og dermed vurderes dette til å ha stor negativ konsekvens på temaet.

5.6 Samlet vurdering utbyggingsalternativ 2
Alternativ 2 medfører betydelige arealbeslag på enkelte jordbruksområder. Blant annet medfører tiltaket
alvorlig miljøskade på ett delområde ved Fjelnset (FD9, 14 daa), samt betydelig miljøskade på områder med
innmarksbeite og dyrkbar jord. Det legges imidlertid opp til etablering av betydelig arealer med fulldyrket jord
og jordbruksarealer som kompenserer for tap av jordbruksområder. Det vurderes kun mindre konsekvenser
på andre deltema i utredningen. Hvis en ikke tar kompenserende tiltak i betraktning vurderes alternativ å ha
middels negativ konsekvens på temaet.
Kompenserende tiltak vil medføre at alternativ 2 får liten negativ konsekvens på temaet.

5.7 Valg av utbyggingsalternativ
Alternativ 1 er vurdert til å gi en samlet stor negativ konsekvens på naturressurser i influensområdet, mens
alternativ 2 vurderes å gi samlet liten negativ verdi. Alternativ 1 gir betydelig mer arealbeslag av verdifulle
områder for naturressurser enn alternativ 2.
Med hensyn til fagtema naturressurser, anbefaler vi at alternativ 2 blir valgt, ettersom dette medfører lavest
konsekvensgrad på fagtemaet.

5.8 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen vil det være aktiviteter og tiltak som gir midlertidig påvirkning og konsekvenser for alle tema.
For naturressurser er det først og fremst det midlertidige beslaget av dyrka mark som vil medføre negativ
påvirkning. Dette omfatter arealer for anleggsdrift, oppbygging av vegene med sideterreng, riggområder,
massehåndtering og erosjonssikring og stabilitetsforbedring.
Påvirkning av landbruksarealer i anleggsfasen kan dermed medføre betydelig avlingsstap og varig forringelse
av driftsforhold. Det er forutsatt at påvirkning på jordbruksområder begrenses til det som er nødvendig, og det
tilstrebes å gjøre de midlertidige arealbeslagene så små som mulig.
Anleggsarbeid kan medføre begrensning i tilgang på jordbruksområder og områder for uttak av grus og pukk
hvis dette ikke hensyntas tilstrekkelig.
Anleggsarbeid kan medføre midlertidig forringelse av fiskeopplevelse i Fjelna, men dette vil få mindre
næringsmessig betydning.
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5.9 Skadereduserende tiltak
Forutsatte tiltak – Begge alternativ
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har det kommet opp tiltak som skal bidra til å redusere den negative
påvirkningen på naturressurser. 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.
Følgende tiltak forutsettes gjennomført:
•

Tilgang til jordbruksområder og uttak for grus og pukk
God tilgang til jordbruksområdene og masseuttakene er nødvendig for å optimalisere driftsforhold. Det
forutsettes at tilgang til disse områdene ikke reduseres slik at dette får betydelig forringelse av
driftsforhold.

•

Ivaretakelse av matjord
Det er forutsatt at all matjord i anlegget skal ivaretas. Matjordlaget skal da tas av, lagres og tilbakeføres
på en slik måte at en ivaretar kvalitet og struktur, og i henhold til beste-praksis-metodikk. Metode for
dette beskrives nærmere i YM-plan.

•

Vannforsyning
Det forutsettes at tiltaket ikke skal medføre forringelse av vannforsyning til husstander, gårdsbruk eller
fritidsboliger. Dette vil gjøres gjennom avbøtende eller kompenserende tiltak som beskrives og inkluderes
i YM-plan/prosjekteringsfase.

•

Forurensing vannforekomster
Forurensende utslipp i anleggsfasen kan potensielt medføre negativ påvirkning på vannforekomster.
Dette kan potensielt videre få konsekvenser for biologisk mangfold, rekreasjon og evt. drikkevannressurser 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).

Forutsatte tiltak – kun alternativ 2
•

•

Jordbruksområder på deponi
o

Deponiet ved Fjelna - vest skal tettes og fylles med vekstjord slik at dette kan benyttes som
fulldyrket jordbruksareal. Metodikk for dette skal gjennomføres i samråd med personer med
jordbruksfaglig kompetanse. Totalt er arealet avsatt til dette på 42 daa. Gitt en utnyttelsesgrad på
80 % vil nydyrket område utgjøre ca. 34 daa.

o

Deponi ved Kårøydalsveien skal istandsettes og tilrettelegges for landbruksdrift. Dette kan
inkludere innmarksbeite eller overflatedyrket jord. Totalt er arealet avsatt til dette på 22 daa. Gitt
en utnyttelsesgrad på 80 % vil kompensert område utgjøre ca. 18 daa.

Avrenning fra deponi Fjelna
Deponering av masser tett inntil Fjelna kan medføre avrenning som kan ha negativ effekt på elva i
anleggsfasen, og et visst tidsrom etter dette. Det forutsettes derfor skadereduserende tiltak som
reduserer denne avrenningen, men dette detaljeres i plan for ytre miljø (YM-plan). Dette kan inkludere
avskjærende grøfter, sedimentfang og kontinuerlig logging av vannkvalitet nedstrøms tiltaket. Det må
søkes om deponering av masser og utslippstillatelse i forkant av anleggsgjennomføringen. Dette må
godkjennes av Statsforvalteren.
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Forslag til skadereduserende tiltak, ikke inkludert
Følgende tiltak er foreslåtte tiltak, men ikke inkludert i tiltaket. Dette er dermed ikke vurdert inn i påvirkning
eller konsekvensvurdering av tiltakene.
•

Utflating av sideareal
Tiltaket er i store deler planlagt med veifyllinger med helning 1:2. Ved å øke denne helningen til 1:7 vil en
kunne benytte seg av disse arealene til dyra mark helt opp til veien.

6 Usikkerhet
Datagrunnlaget som er benyttet baserer seg i stor grad på nettbaserte innsynsløsninger og eksisterende
rapporter/utredninger. Det er også benyttet flyfoto og gjennomført befaring i områdene. Det anses likevel å
være en viss usikkerhet knyttet til dagens arealbruk, og da spesielt verdisetting av områder. Likevel vurderes
verdiene å være fanget opp på et hensiktsmessig nivå slik at utredningene kan brukes som
beslutningsgrunnlag for temaene.
Beregning av arealbeslag er gjennomført ved å sammenligne flyfoto og eksisterende registreringer, sett opp
mot foreløpig planlagt tiltak. Det vil alltid være noe usikkerhet i nøyaktig arealbeslag eller delområdenes
avgrensing. Det vurderes likevel å være på et godt nivå for benyttelse i denne planfasen.
Verdivurderinger, og vurdering av påvirkning på verdiene, baseres på en skjønnsmessig vurdering etter
kriterier gitt i håndbok V712. Dette medfører alltid en viss usikkerhet.
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8 Vedlegg
Vedlegg 1. Verdikart for naturressurser

Vedlegg 2. Kart med dagens situasjon og delområder for
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•

Fulldyrket jord

•

Innmarksbeite

•

Dyrkbar jord

•

Mineralressurser, grus og pukk

•

Grunnvannsbrønner
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Vedlegg 1 Verdikart for naturressurser
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Vedlegg 2 Situasjonskart
Fulldyrka jord
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Innmarksbeite
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Dyrkbar jord
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Mineralressurser, grus og pukk
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Grunnvannsbrønner
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