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FORORD 

 

Statens vegvesen planlegger utbedring av Rv 93 for vegstrekning Kløfta i Alta kommune. 

I denne anledning er det gjort en konsekvensvurdering for temaet Naturmiljø for området. 

I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for naturmiljøet. Vurderingene 

for naturmiljø er gjennomført av Rambøll med Geir Langelo som prosjektleder, og med bistand 

fra Miljøfaglig Utredning AS v/ Bjørn Harald Larsen. 

 

Fylkesmannen i Finnmark takkes for bidrag med opplysninger om naturverdier i området. 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Statens vegvesen kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på 

temaet Naturmiljø i forbindelse med utbedring av Rv 93 Kløfta i Alta kommune. 

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og 

konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 

influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og 

beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via 

liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av 

påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe 

omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt 

skala, ut fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak 

som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert et verneområde, 4 naturtypelokaliteter, 1 elv med anadrom fisk og seks 

vannforekomster innenfor eller like i nærheten av planområdet. Det ble også registrert en 

rødlistet karplante i området, samt viktige viltområder. 

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være stor. Dette på grunnlag av et 

naturreservat, samt naturtypelokaliteter, vannforekomster og funksjonsområder for vilt med stor 

verdi.  

 

Konsekvenser 

Utbedring og utvidelse av vegen fører til bare mindre inngrep i de registrerte naturverdiene og 

vannforekomstene, og for noen verdier positivt omfang. Dette medfører at omfangsvurderingene 

og dermed også den negative konsekvensen blir ubetydelig eller lav for de to alternativene. 

Samlet er konsekvensen vurdert til ubetydelig for alternativ 2, og ubetydelig/liten negativ for 

alternativ 4. 

 

Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er middels godt for planter, godt for fugl, 

men noe svakere for øvrig fauna og fisk. For vannforekomstene er kunnskapsgrunnlaget noe 

svakt. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 
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«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

En har ikke funnet grunnlag for å bruke føre var prinsippet i denne utredningen. Selv om 

kunnskapsgrunnlaget for spesielt fauna og vassforekomstene er noe svak, så er inngrepene og 

omfanget av inngrepene så begrenset at en ikke finner det nødvendig å anvende føre var-

prinsippet. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.» 

 

Negativ påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle 

naturområder. Foreløpig har imidlertid presset på slike område vært forholdsvis liten i 

kommunen. I dette konkrete prosjektet vil en trang bekkekløft bli frigjort fra biltrafikk, noe som 

er positivt om det ikke legges til rette for økt ferdsel som rasteplasser osv. Vi mener derfor at 

dette tiltaket ikke fører til at den samlede belastningen øker vesentlig.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

For dette tiltaket er vilkår i § 11 for eksempel aktuell i forbindelse med valg av maskiner og 

materiell ved selve vegbyggingen, også i forhold til utslipp der vegen går nær eller krysser 

vannforekomster eller våtmarksområder. Det bør brukes løsninger som gir det beste resultatet 

samlet sett, selv om dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. Relativt begrensede 

inngrep i dette tiltaksområdet gjør at bare mindre arealer av verdifulle naturområder går tapt.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør 

vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 

 

 

Avbøtende tiltak 

Det bør ikke legges til rette for økt ferdsel langs den gamle vegtraseen i Kløfta. Ferdsel av 

mennesker til fots eller sykkel kan forringe naturverdiene som finnes der ut over det som er i 

dag. 

 

En bør ikke etablere riggområder eller annen anleggsaktivitet inne i selve kløften langs den 

gamle traseen, og selvsagt heller ikke i registrerte naturtypelokaliteter. 
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I arbeidene langs vassdragene bør en så langt som mulig hindre direkteutslipp av vann med høyt 

partikkelinnhold eller sprengstoffrester. Det vil være fordelaktig om slikt vann først filtreres 

gjennom grunn, eller ev sedimentasjonsbasseng. 

 

Ved støping av brufundamenter er det viktig å ikke slippe flytende betong i elva, da dette kan 

være akutt giftig for fisk og andre ferskvannsorganismer. Heller ikke vaskevann fra betongbiler 

bør slippes ut. 
 
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 

jord. 

 

 

2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner Rv. 93 Kløfta. Prosjektet inngår som 

en del av en fremtidig utbedring av delstrekningen mellom Alta og Suolovuopmi. Strekningen 

kløfta er den delstrekningen som har høyest prioritet. Hovedmålet er å eliminere en rasfarlig 

vegstrekning gjennom å legge strekningen i tunell. Av flere alternativer er nå to strekninger valgt 

ut for videre utredning, omtalt som alternativ 2 og alternativ 4. En nærmere beskrivelse av 

alternativene kan leses i planprogrammet. 

 

I utredningene er disse to alternativene utredet, sammen med arealer for et midlertidig og et 

permanent massedeponi. 

 

 

Figur 1. Kartet viser alle alternativer som har vært vurdert. Kun alternativ 2 og 4 blir utredet videre. 
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Figur 2. Figuren viser de to deponiområdene som er utredet. 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.2 Eksisterende informasjon 

Det er tatt kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlig i 

Alta kommune for å framskaffe aktuell informasjon de eventuelt har. I tillegg er det søkt i flere 

relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart og DNs Naturbase. 

Det er også samlet inn aktuell litteratur.  

3.2.1 Feltundersøkelser 

Feltundersøkelsene er utført av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning AS) 24.06.2015 og 

Geir Langelo 18.07.2015. Feltarbeidet ble utført under greie forhold og stort sett oppholdsvær. 

3.3 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til 

konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). 
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Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er beskrevet i 

planprogrammet. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra 

Statens vegvesen (2014). 

 

Noen naturverdier er sårbare og derfor skjermet for offentligheten. Disse verdiene er vurdert i 

konsekvensutredningen, men omtale av arter og opplysninger om viktige funksjonsområdet er 

utelatt fra rapporten. Disse opplysningene er oversendt Statens vegvesen i eget notat, og antas å 

bli unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 24, tredje ledd. 

3.4 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 for kartlegging av 

biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For verdisetting av 

viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet for 

naturforvaltning 1996).  

 

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 

sammenhenger  

Områder uten landskaps-

økologisk betydning  

Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

funksjon,  
Arealer med noe sammen-

bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 

(f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologisk  

funksjon,  
Arealer med sentral 

sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte delom-

råder (f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på regionalt/nasjonalt nivå  

Vannmiljø/  

Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-

klasser svært dårlig eller 

dårlig  

Sterkt modifiserte  

forekomster  

Vannforekomster i tilstands-

klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep  

Vannforekomster nær natur-

tilstand eller i tilstandsklasse 

svært god  

Verneområder,  
nml. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 

og A  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C  Lokaliteter i verdikategori B 

og A  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A)  

Funksjonsområder for 

fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-

landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 

kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr m.fl. Forekomst av ål  

Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  

Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR  

Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  

Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg.  

Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i kate-

goriene sterkt truet EN og 

kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 

forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 

mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til distriktets 

eller regionens geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 
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for kvartærgeologi  kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 

manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende versjon 

av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 

rødlistet 

Forekomster av truete arter, 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste: dvs. katego-

riene sårbar VU, sterkt truet 

EN og kritisk truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 

(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig 

kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2010 er benyttet i arbeidet. IUCNs 

kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 

med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser 

er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.5 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

3.6 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 
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Figur 3. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.6.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og to 

utbyggingsalternativer. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.6.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

 

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 Klima og vegetasjonssoner 

Planområdet ligger i nordboreal sone i overgangsseksjon (Moen, 1998). Overgangsseksjon er 

preget av østlige trekk, men svake vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag av 

lav i heivegetasjonen er typisk. 

4.1.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet er meta-arkose i nesten hele utbyggingsområdet. Denne bergarten er 

ganske fattig. Løsmassekartet viser at det for det meste er tynne løsmassedekker, men med noe 

elveavsetninger nederst i tiltaksområdet.  
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Figur 4. NGUs berggrunnskart viser meta-arkose innen tiltaksområdet. 

 

Figur 5. Kartet viser at det for det meste er tynt løsmassedekke innenfor planområdet. 
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4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet består av en smal og djup kløft i fjellet, der eksisterende veg svinger seg parallelt 

med Elbyelva gjennom kløfta. 

Planområdet er preget av tynt løsmassedekke med noe forvitringsmateriale, og et mindre areal 

med elveavsetninger. Øverst i området er det også noe morenemateriale. Selv om området 

generelt er artsfattig, så finnes noen mer krevende arter spredt i vegkanten. Bl.a. ble det 

registrert arter som svarttopp, fjellnøkleblom, fjellfiol og muligens grynsildre. Området ligger i 

nordboreal sone og er preget av dette med dominans av bjørk og furu i tresjiktet, og for det 

meste lynghei der tresjiktet er fraværende. 

 

Det midlertidige deponiområdet ligger i tilknytning til eksisterende massetak. Vegetasjonen er 

dominert av blåbærfuruskog der blåbær dominerer i feltsjiktet og tett einerkratt i busksjiktet. Det 

er tatt ut en del skog nærmest massetaket, og noe plukkhogst lenger inne i området. Skogen var 

forholdsvis ung, og bare unntaksvis ble det registrert eldre trær. 

 

I det planlagte permanente deponiet var det en del bjørk i tillegg til furu. Her har det vært tatt ut 

skog over lengre tid og det var ikke kontinuitet i alderssammensetningen. Det var heller ikke død 

ved av betydning i dette området. 

4.3 Oversikt over registrerte naturverdier 

Fylkesmannen i Finnmark opplyste om at det er registrert hekkelokaliteter av fredede rovfugler i 

nærheten av tiltaksområdet. Dette ble også opplyst av Norsk ornitologisk forening (NOF), og det 

ble foretatt en befaring av Bjørn Harald Larsen 24.06.2015. 

4.3.1 Viktige verneområder og naturtyper 

Det ligger et naturreservat like nord for planområdet. Dette er et referanseområde med intakt 

vegetasjon og økologi. Vegetasjonen er for det meste blåbærfuruskog med dominans av moser 

og lyng, men med noe variasjon med grunnlendt furuskog med nøysomme lav og moser, samt 

noen litt rikere miljøer ved en bekk som renner gjennom området. 

 

Det er registrert fem viktige naturtypelokaliteter i nærheten av tiltaksområdet. Vest for det 

permanente deponiområdet er det registrert en gammel barskog med utforming gammel 

furuskog. Denne har verdi Viktig-B i naturbase. Videre er det registrert en viktig 

naturtypelokalitet med gammel barskog innenfor naturreservatet (verdi Svært viktig-A), samt to 

lokaliteter med gammel barskog like nord for tiltaksområdet, begge disse med verdi Viktig-B. Der 

ligger også en liten lokalitet med gammel boreal lauvskog, også den har verdi Viktig-B.  

Det ble ikke registrert ytterligere lokaliteter under feltarbeidet. 
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Figur 6. Avgrensede verneområder og naturtypelokaliteter. 
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Figur 7. Avgrensede vannforekomster. 
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Lokalitet 1   Nállovárjávri 

 

Id  BN00081508 

Områdenavn  Nállovárjávri 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 07.09.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

Tilstand 

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert 

Innledning 

Lokaliteten utgjør en del av ”storområdet” Nalluvarri-Gurbmutvoubmi som er omtalt av Alta 

kommune (1995). Lokalitet 4347 utgjør en mindre del av dette storområdet. Et leveområde for 

storfugl er videre avgrenset som lokalitet 6437 i Naturbasen. Området er også registrert som en 

stor MIS-lokalitet hvor den vestlige og nordligste delen ikke er vurdert som naturtypelokalitet. De 

sørligste delene av naturtypelokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 10.8.2010 og de 

nordligste delene av Rein Midteng 7.9.2010. Lokaliteten er beskrevet av Rein Midteng. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er et stort furuskogsområde på vestsiden av 

Eibydalen, fra Garrajohka i sør til Nállovarri i nord. Lokaliteten ligger i Eibydalen vest for RV 93 

og grenser i nord mot elv, skogsbilveg og mer påvirket skog. I vest grenser områder mot 

vestvendte bjørkekledte lisider og bekk. I sør grenser lokaliteten mot Garrajohka. Mot nord 

grenser lokaliteten mot snaufjell og bjørkeskog. Området består av platå og svakt hellende 

nordvendte lisider og østvendte bratte lisider. Sentralt ligger vannet Nallovarjavri. Naturtyper, 

utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel, tidligere plukkhogstpåvirket 

naturskog av furu med spredte grove furutrær. Dominerende tresjikt består av spredte eldre, 

nokså grove furuer som er 50-70 cm i brysthøydediameter og med flat krone og grove greiner. 

Disse trærne anslås å ha en alder på 200-250 år. Det er trolig flere hundre grove trær av furu på 

lokaliteten. Mellomsjiktet med halvgamle trær på 80-200 år er i liten grad til stede, mens det er 

gjennomgående god foryngelse av yngre småvokste trær. Mindre partier har yngre furutrær og 

har vært gjennom hardere hogster av store trær. Furuskogen er hovedsakelig én - til tosjiktet. 

Bjørk vokser som et glissent og spredt undersjikt men i nordvest er treslaget stedvis 

dominerende. På platået er det mindre bjørk enn i nord og vest. Fattige lyngpregede skogtyper 

med dominans av ”kreklingfuruskog” dominerer. Stedvis forekommer lavfuruskog. Artsmangfold: 

Fattige vegetasjonstyper dominerer og karplantefloraen er i all hovedsak fattig. I rikere parti, 

langs bekker eller sig, kommer det inn arter som hengeaks, fjelltistel, skogstorkenebb, sløke, 

gulstarr, fjellfrøstjerne, mjødurt, harerug med flere. Soppfloraen knyttet til død ved var klart 

utarmet grunnet kontinuitetsbrudd i liggende død ved og den generelle lave andelen av død ved. 

Det er så langt gjort funn av flekkhvitkjuke (NT), furuskjell (NT) og furuplett (NT). Blanknål (NT) 

ble også registrert. Dette er andre funn i Finnmark i følge Artskart, et tidligere funn er gjort i Alta 

i 1984 (”Gargia; upresist angitt”). Gulrandkjuke ble funnet på grov gammel furu. Det ble sett 

flere eldre hekkehull etter tretåspett i furuer. Nallovarri/Gurbmutvuobmi er registrert av Alta 

kommune (1995) som et viktig naturområde med stor betydning for både flora og fauna. På 

grunn av at dette er et nokså stort område med eldre furuskog har området viktige viltverdier for 

arter knyttet til eldre furuskog. Lokaliteten og hele storområdet er et viktig leveområde for 

storfugl. Det er et kjerneområde for storfugl i Alta kommune og spillplasser er kjent (Bjørnulf 

Haagenrud pers.med.). Alta kommune (1995) nevner for øvrig hekkearter som brunnakke, 
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kvinand, perleugle, småspove, gluttsnipe og grønnstilk. Våtmarksfuglene er sannsynligvis 

registrert ved Gurpmotvuompi. Skogsnipe og toppmeis, arter som er sjeldne i Finnmark, er også 

observert (Alta kommune 1995). Fiskeørn har tidligere hekket i området, og er forsvunnet som 

hekkefugl i Alta kommune. I 1995 stod det fortsatt to reir av fiskeørn igjen i området. Dvergspett 

er observert, og hekker sannsynligvis (Arve Østlyngen pers.medd.). Rødstjert er en vanlig art 

(egne registreringer). Jerv (VU) streifer fast gjennom området. Bruk, tilstand og påvirkning: Det 

er jevnt med hogstspor over hele lokaliteten. Området har tidligere vært plukkhogd, og trolig i 

flere omganger. I de nordligste delene har skogen vært kraftigere plukkhogd enn lenger inn på 

platået. Hogsten har ført til brudd i kontinuitet i liggende død ved i store deler av området, selv 

om det visse steder i de nordvendte lisidene er bedre kontinuitet. Det er kun et fåtall eldre 

spredte lægre, men nokså mye grove greiner og nokså nedbrutte topper etter gammel hogst. 

Enkelte steder har det de senere år blitt dannet spredt med ferske liggende døde trær. Det er 

også generelt nokså lite stående dødt trevirke (gadd). Kontinuitet i stående levende trær og 

grove greiner (som er viktig for eksempel enkelte lavarter) er nokså god, selv om mellomstadiet 

ofte er hogd bort. Hogstene har medført at skogen i dag er mer glissen enn den ville ha vært 

uten hogst. Om skogen får stå i fred framover, antas skogen å bli noe tettere. Det tas ut død furu 

rundt Nállovárjávri til bålbrenning. Dette er negativt for naturverdiene og bør helst opphøre. 

Fremmede arter: Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av et større landskap med 

eldre furuskog. I grensa i vest er det også eldre furuskog, men denne er svært glissen og er i 

tillegg påvirket av hogst. Denne er derfor ikke avgrenset som naturtypelokalitet, men har likevel 

visse naturverdier, særlig for arealkrevende fuglearter knyttet til eldre furuskog. Verdivurdering: 

Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grensen til svært viktig (A) da dette er et større område 

bestående av eldre furuskog med funn av flere rødlistearter, mange gamle trær og en del død 

ved. Lokaliteten har også viltverdier for fuglearter knyttet til gammel furuskog, og har også visse 

verdier for sopp knyttet til gammel furuskog. Verdiene for begge grupper vil øke på sikt om 

områder får ligge urørt da det da vil utvikle mer død ved og bedre sjiktning. Det som trekker ned 

mht samlet naturverdi, er at det er et klart brudd i stående og liggende død ved av furu, og den 

generelt lave mengden død ved. Skjøtsel og hensyn: For at verdiene kan ivaretas og økes i 

framtiden, er det viktig at hogst av furu inklusive døde liggende og stående trær opphører. MIS 

legger opp til ikke hogst i området. Det er også viktig at vedhogst av døde furutrær, læger og 

greiner opphører. Grunneier bør i stedet legge til rette for hogst av bjørk som kan nyttes av de 

besøkende. En forsiktig hogst av bjørk anses ikke å true naturverdiene på lokaliteten. Forsiktig 

hogst av bjørk kan også være positivt da bjørka er i frammarsj pga mangelen på den brann, som 

er en viktig økologisk faktor i furuskoger. Det vil forøvrig være positivt for naturverdiene om 

brann innføres som en økologisk faktor. 

 

 

 

Lokalitet 2  Hattfjellet Ø I 

 

Id  BN00081501 

Områdenavn  Hattfjellet Ø I 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel boreal lauvskog 

Utforming  Gammel ospeskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune Solvang, Geir 

Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen og danner 
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en liten ospelokalitet som grenser mot naturtypelokalitet Ø II i vest og sørvest og mot 

myr og lite tjern i øst. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består 

av en liten ospelokalitet med noe død ved av osp ca. 5-10 trær av liggende død ved. 

Artsmangfold: Begerfingersopp ble registrert på ospelæger. For øvrig ble også 

svartsonekjuke (NT) registrert. Rustdoggnål (NT) ble også registrert. For øvrig var det 

mye skjellglye på ospene. I myrkanten forekom nubbestarr. Bruk, tilstand og påvirkning: 

Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig 

(B) da lokaliteten består av et gammelt ospeholt med forekomster av blant annet flere 

rødlistearter. Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

 

Figur 8. bildet viser området for planlagt tunellinnslag på nordsiden av alternativ 4. I forgrunnen ser en 
Vesterelva like ovenfor samløpet med Eibyelva.  

 

Lokalitet 3  Hattfjellet Ø II 

 

Id  BN00081502 

Områdenavn  Hattfjellet Ø II 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 13.08.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune Solvang, Geir 

Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen. Mot vest 



 

NATURMILJØ 19 (35) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

er lokaliteten grovt avgrenset mot fjellbjørkeskog. Mot sør og nord er lokaliteten 

avgrenset mot yngre skog. Innimellom er det ung bjørkeskog, men dette er 

arronderingsmessig inkludert i lokaliteten. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 

Lokaliteten består av en gammel furuskog, best utviklet på blankskurte berg. Spesielt i 

områdene med blankskurte berg er det spredt og godt med både liggende og stående 

død ved av furu. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel finner i Mattisdalen. 

Spredt inngår noe grov bjørk, blant annet med grov sprekkebark ved basis. 

Artsmangfold: Rødlistearten flekkhvitkjuke (NT, minimum 2 læger) ble registrert på 

minimum et par læger og furuplett (NT). Rustdoggnål (NT), rødhodenål og dverggullnål 

ble registrert på grov basis av bjørk. Det er potensial for ytterligere funn av rødlistearter 

knyttet til død ved av furu. Skogen er fattig og lyngdominert, og de viktigste kvalitetene 

er knyttet til gammel furu. I mer fuktige partier kommer det inn mye skogsnelle. Bruk, 

tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av tidligere plukkhogst, men det synes å 

være god kontinuitet i liggende død ved, dvs. at furulægrene opptrer i ulike 

nedbrytningsstadier. Partiene med berg i dagen er naturlig nok minst påvirket, mens 

mellomliggende partier med noe høyere bonitet er mer påvirket og stubber opptrer hist 

og her. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av 

gammel furuskog med forekomster av blant annet flere rødlistearter. Skjøtsel og hensyn: 

Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

 

 

 

Lokalitet 4-  Bjørnhollia 

 

Id  BN00081505 

Områdenavn  Bjørnhollia 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming  Gammel furuskog 

Verdi  Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 09.08.2010 

Nøyaktighetsklasse 20 - 50 m 

 

Innledning 

Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 9.8.2010. Lokaliteten 

er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er ikke kartlagt som MIS-område av FeFO. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i Eibydalen sør for lokaliteten 

Hattfjellet Ø. Mellom disse lokalitetene opptrer yngre skog, hovedsakelig bjørkeskog 

innblandet furu. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en 

mindre lokalitet med gammel skrinn furuskog, best utviklet i områder med lav bonitet. 

Artsmangfold: Skogen er fattig og lyngdominert, i partier som ren lavfuruskog. De 

viktigste kvalitetene er knyttet til gammel furu. Det er relativt mye stående død ved av 

furu på lokaliteten, med mye døde greiner. Spredt småvokst grov furu opptrer. Det er 

også spredt noe læger, men lite grove lægre eller sterkt nedbrutte lægre. Det er 

potensial for funn av rødlistede arter knyttet til død ved. Bruk, tilstand og påvirkning: I 

partier er det en del hogstspor. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel finner i 

Mattisdalen. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av 
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gammel furuskog med en del død ved med potensial for funn av blant annet rødlistearter. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ligge urørt. 

 

 

Lokalitet 5  Goskamark naturreservat 

 

Id  BN00062781 

Områdenavn  Goskamark naturreservat 

Kommuner  Alta 

Naturtype  Gammel barskog 

Utforming 

Verdi  Svært viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Registreringdato 01.08.1994 

Nøyaktighetsklasse 50 - 100 m 

 

Innledning 

Området er vernet som Goskamark naturreservat. Naturtypens egenverdi sammen med 

forekomsten av regionalt sjeldne og rødlistede arter gir verdien svært viktig 

(A).<BR><BR>Flere rødlistede sopp er registrert i området, bl.a. Antrodia macra (NT) på 

osp, Ceriporiopsis pannocincta (CR) på gråor, furuplett Chaetoderma luna (NT) på furu, 

Junghuhnia lacera (DD) på gråor, grønnlig narrepiggsopp Kavinia alboviridis (NT), 

svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) på furu, Skeletocutis lenis (NT) på furu, og 

lamellfiolkjuke Trichaptum laricinum (NT) på furuOmrådet er lite påvirket 

 

 

Figur 9. Bildet viser det sørlige tunellinnslaget for alternativ 2. Generelt er det mest lynghei i dette 
området, slik som vist i forgrunn av bildet. Men her har det også utviklet seg noe beitemark, trolig som 
følge av ganske intens beiting av rein. 
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4.3.2 Viltområder 

Det er registrert et område for oter nord for planområdet.  

Miljøfaglig Utredning v/Bjørn Harald Larsen utførte registrering av rovfugl i utredningsområdet 

24.6.2015, hovedsakelig for å supplere eksisterende kunnskap. Kunnskapen om rovfuglhekking i 

området er så god at det ble vurdert som tilstrekkelig med en befaring for å gjøre seg kjent med 

forholdene i området.  

 

4.3.3 Vassdragene, fisk og ferskvannsfauna 

Alle vassdragene innen planområdet er en del av det vernede Alta- Kautokeinovassdraget. Selve 

vernestatusen gir ikke grunnlag for verdisetting etter håndbok V712. Deler av verneformålet i 

forhold til naturverdier vil naturlig inngå i vurderingene av registrerte naturverdier for 

konsekvensutredningen. Det betyr at f.eks. inngrep i elvene ikke ses i forhold til vernets formål, 

men i forhold til eventuelle virkninger på naturmiljøet som inngrepet medfører.  

 

I dette tilfellet er det først og fremst fisk og annen ferskvannsfauna som representerer 

naturverdiene i vassdraget. Eibyelva opp til Kløfta og Vesterelva er anadrom strekning med laks, 

sjøørret og sjørøye. i Trangdalselva og Vesterelva det stasjonær ørret. Ut fra det en kunne se ved 

befaringen, er Eibyelva godt egnet som gyte- og oppvekstområde for anadrom fisk innen 

planområdet.  

4.3.4 Artsforekomster 

Tabell 2. Tabellen viser registreringer av rødlistearter i nærheten av tiltaksområdet.  

Gruppe Art Kategori 

Karplanter Snøsoleie NT 

 Grynsildre NT 

Sopp Svartsonekjuke NT 

 Furuplett NT 

 Lamellfiolkjuke NT 

Pattedyr Gaupe VU 

 Jerv EN 

 Oter VU 

 

Det ble registrert et sannsynlig funn av grynsildre (NT) av B.H. Larsen under feltarbeidet 

24.06.2015.  

 

Det ble ikke registrert svartelistede arter verken under feltarbeidet eller i Artsdatabankens 

artskart. 

4.3.5 Vannmiljø 

Det er registrert seks ferskvannsforekomster i vann-nett innenfor eller i umiddelbar nærhet til 

det aktuelle tiltaksområdet. Fem av dem har økologisk tilstand definert til Svært god, men en, 

Eibyelva øvre har økologisk tilstand God. Kjemisk tilstand er udefinert for alle seks vassdragene. 

 

4.3.6 Restområder 

Arealene med relativt upåvirket natur, men som ikke har verdier som skal avgrenses som viktige 

naturtyper har selvsagt også en verdi for naturmangfoldet. Slike arealer skal i hht håndbok V712 

verdisettes til liten verdi. 
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4.4 Sammenstilling av naturverdier 

Figur 10. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 Nállovárjávri Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog. Viktig B Middels/stor 
 

Lok 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 4 Bjørnhollia Gammel barskog. Viktig-B Middels/stor 
 

Lok 5 
Goskamark 

naturreservat 
Goskamark naturreservat Stor 

 

Lok 6 

212-1679-R 

Ávžejohka 

bekkefelt 

Økologisk tilstand: Svært god Stor 
 

Lok 7 
212-1588-R 

Ávžejohka 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 8 
212-1650-R 

Vesterelva 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 9 212-1842-R Økologisk tilstand: Svært god Stor 
 

Lok 10 
212-1697-R 

Garrajohka 
Økologisk tilstand: Svært god Stor 

 

Lok 11 
212-557-R 

Eibyelva øvre 
Økologisk tilstand: God Middels/stor 

 

Lok 12 Artsforekomster 
Forekomster med arter og 

funksjonsområder tilsvarende viltvekt 4.  
Stor 

 

 Restområder Øvrig natur i området. Verdi: Liten verdi Liten verdi 
 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha stor verdi. 
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5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold uten breddeutvidelser, men med framskrevet trafikk og 

normalt vedlikehold. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og sammenstilling av 

omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes uansett pr definisjon til intet omfang. 

Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet for naturmiljøet bli ubetydelig. 

5.2 Alternativ 2 

Lokalitet 1 Nállovárjávri Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 

 

Lokalitet 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 

 

Lokalitet 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 
Lokalitet 4 Bjørnhollia Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 
 
Lokalitet 5 Goskamark Naturreservat 

Verdi: Stor 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 
 
 

 
 
 
 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 
 
Lokalitet 6 Ávžejohka bekkefelt 

Verdi. Stor 

 

Anleggsperioden: 

Om dette alternativet realiseres vil vegen krysse to mindre bekker i dette bekkefeltet. Bekkene er 

små og trolig ikke årssikre. Anleggsarbeidet vil kunne føre til avrenning av partikulært materiale 

og kanskje også partikler fra sprengstein og sprengstoffrester i form av nitrogenforbindelser i 

forbindelse med tunellarbeidene. Bekkene renner i relativt bratt terreng med god vannstrøm, og 

det er ikke fare for eutrofiering. Det er ikke fisk i disse bekkene. Ev insektsfauna som blir 

påvirket negativt vil reetableres raskt, og en anser det ikke som noen fare for annet enn 

kortsiktige påvirkninger som følge av anleggsarbeidet. I tillegg kommer faren for utilsiktede 

utslipp av olje eller andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Selv om den 

nye vegen i stor grad bare vil erstatte trafikken på dagens veg, vil en større strekning av 

bekkene bli påvirket. Likevel vil vi anta at stor/rask vanngjennomstrømming vil føre til at 

akseptabel vannkvalitet blir beholdt. 

 

I tillegg kommer permanente inngrep som følge av etablering av kulverter.  

 

Inngrepet omfatter mindre deler av to vannstrenger i et større bekkefelt. Vi vurderer omfanget 

av inngrepet til å være lite negativt. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen ikke 

slippes ut i bekkene. 

 
 

 

 

 

Konsekvens: Lite negativt (-) 
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Lokalitet 7 Ávžejohka 

Verdi. Stor 

 

Anleggsperioden: 

Elvestrengens areal vil ikke berøres direkte av inngrepet. Men avrenning under anleggsarbeidet 

vil skje via to mindre sidebekker. En må anta at det vil slippes ut partikkulært materiale, bl.a. fra 

sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler fra 

sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt 

dødelig for ferskvannsorganismer. I dette vil nok slike utslipp fortynnes raskt, og ev bare få helt 

lokale effekter. Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg kommer faren for 

utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye 

vegen vil imidlertid i stor grad bare erstatte trafikken langs dagens veg, og en forventer ikke at 

avrenningen øker. Tvert imot vil det meste av vegen langs denne vannforekomsten (i 

planområdet) nå legges i tunell, og en må forvente at avrenningen fra veg blir lavere. 

 

Inngrepet omfatter mindre deler av to vannstrenger i et større bekkefelt. Vi vurderer omfanget 

av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra tunellen ikke slippes ut i 

bekkene. 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

 

Lokalitet 8 Vesterelva  

Verdi: Stor 

 

Det vil ikke gjøres inngrep i Vesterelva i forbindelse med dette alternativet. 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

 

Lokalitet 9 212-1842-R 

Verdi: Stor 

 

Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet. 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Lokalitet 10 Garrajohka 

Verdi: Stor 

 

Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet. 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

Lokalitet 11 Eibyelva øvre 

Verdi. Middels/stor 

 

Anleggsperioden: 

Det skal bygges ny bru over elva, noe som betyr et nytt inngrep i/ved elva, samt at en må anta 

at det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra jordmasser og sprengstein, og kanskje også 

nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene, samt nødvendige vegskjæringer og 

fyllinger frem til tunellinnslaget. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på 

fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. Vi vil 

imidlertid anta at i en så stor elv som dette så vil slike forbindelser fortynnes så raskt at 

virkningen vil bli ubetydelig. Partikler fra sprengstein kan imidlertid utgjøre en fare, da spesielt 

for ungfisk. Nedslamming av rogn og leveområder for yngel kan i enkelt tilfeller være en risiko. I 

dette tilfellet mener vi gode strømforholdene sammen med store vannmasser vil hindre dette i å 

skje. 

 

Faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier er også en risiko som må tas med i 

anleggsperioden. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye 

vegen vil imidlertid i stor grad bare erstatte trafikken langs dagens veg, og i tillegg vil store deler 

av vegen legges i tunell. Om vaskevann fra tunellen samles opp og ikke slippes i elva, eller i det 

minste renses før utslipp, vil avrenningen bli lavere enn i dag.  

 

Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra 

tunellen ikke slippes ut i elva. 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Lokalitet 12 Artsforekomster 

Verdi: Stor 

 

Anleggsperioden: 

Under anleggsperioden vil det bli økt aktivitet og støy i forbindelse med vegbygging og 

tunelldriving. Dette vil kunne forstyrre vilt som lever i området om denne gjennomføres i 

yngleperioden. 
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Driftsfasen: 

I driftsfasen vil det meste av vegen gjennom området gå i tunell og være mindre forstyrrende for 

viltet. Om området som en virkning av trafikkomleggingen fører til at ferdselen av folk til fots 

eller sykkel øker, så vil dette likevel kunne virke forstyrrende. En vurderer omfanget av tiltaket til 

å være lite positivt. 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Liten positiv (+) 
 
Restområder 

Verdi. Liten 
 
Anleggsfasen: 

Under anleggsfasen vil arbeidene kunne påvirke vilt og fugl som bruker områdene som 

leveområder. En må regne med at mange av disse artene vil sky området under 

anleggsarbeidene. Dette gjelder også deponiområdene. 

 

Driftsfasen: 

Det vil bli gjort inngrep i en rekke naturområder, både i form av ny vegtrase, riggområder og 

deponiområder. I de områdene det er planlagt ny vegtrase skjer dette for det meste i nærheten 

av eksisterende veg. Unntaket er nordsiden av alternativ 2, der en ny trase legges på østsiden av 

vegen og trolig vil påvirke leveområder for fugl og vilt negativt. 

Omfanget vurderes som Lite negativt. 

 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

 
 

5.3 Alternativ 4 

Lokalitet 1 Nállovárjávri Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 

 

Lokalitet 2 Hattfjellet Ø I Gammel boreal lauvskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 
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Konsekvens: Ubetydelig 
 
 

Lokalitet 3 Hattfjellet Ø II Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 
 
Lokalitet 4 Bjørnhollia Gammel barskog 

Verdi: Middels/stor 

 

Lokaliteten ligger utenfor tiltakets influensområde. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

 
Lokalitet 5 Goskamark Naturreservat 

Verdi: Stor 

Lokaliteten ligger utenfor tiltaksområdet. Men fordi vegen vil krysse elva, vil tilgjengeligheten til 

reservatet øke. Økt ferdsel i reservatet vil kunne slå negativt ut for naturverdiene, men en regner 

omfanget av dette som marginalt. Omfanget er derfor satt til «intet omfang». 
 

 

 
 
 
 
 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 
 
Lokalitet 6 Ávžejohka bekkefelt 

Verdi. Stor 

 

Anleggsperioden: 

Om dette alternativet realiseres vil vegen krysse en mindre bekk i dette bekkefeltet. Bekken er 

liten og trolig ikke årssikker. Anleggsarbeidet vil trolig føre til avrenning av partikulært materiale 

og kanskje også partikler fra sprengstein og sprengstoffrester i form av nitrogenforbindelser i 

forbindelse med sprengningsarbeider. Bekken renner i relativt bratt terreng med god vannstrøm, 
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og det er ikke fare for eutrofiering. Det er ikke fisk i bekken. Ev insektsfauna som blir påvirket 

negativt vil reetableres raskt, og en anser det ikke som noen fare for annet enn kortsiktige 

påvirkninger som følge av anleggsarbeidet. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje 

eller andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Selv om den 

nye vegen i stor grad bare vil erstatte trafikken på dagens veg, vil en større strekning av bekken 

bli påvirket. Likevel vil vi anta at stor/rask vanngjennomstrømming vil føre til at akseptabel 

vannkvalitet blir beholdt. 

 

I tillegg kommer permanente inngrep som følge av etablering av kulvert.  

 

Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være intet/lite negativt.  

 
 

 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativt (0/-) 
 

Lokalitet 7 Ávžejohka 

Verdi. Stor 

 

Anleggsperioden: 

Det vil bli bygget bru over elva. I tillegg må en anta at det vil slippes ut partikulært materiale, 

bl.a. fra sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler 

fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være 

akutt dødelig for ferskvannsorganismer. I dette tilfellet vil nok utslipp av nitrogenforbindelser 

fortynnes raskt, og ev bare få helt lokale effekter. Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være 

midlertidig. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye 

vegen vil imidlertid i stor grad erstatte trafikken langs dagens veg, og en forventer ikke at 

avrenningen øker. Tvert imot vil det meste av vegen langs denne vannforekomsten (i 

planområdet) nå legges i tunell, og en må forvente at avrenningen fra veg blir lavere. 

 

Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra 

tunellen ikke slippes ut i bekkene. 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Lokalitet 8 Vesterelva  

Verdi: Stor 

 

Anleggsperioden: 

Det vil bli bygget bru over vannforekomstens nedre del. I tillegg må en anta at det vil slippes ut 

partikulært materiale, bl.a. fra sprengstein, samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i 
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tunellarbeidene. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil 

nitrogenrester kunne være akutt dødelig for ferskvannsorganismer. I dette tilfellet vil nok utslipp 

av nitrogenforbindelser fortynnes raskt, og ev bare få helt lokale effekter. Ev skader på 

ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller 

andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

Kun en kort strekning veg/bru vil ligge i vannforekomstens nedbørsfelt. Avrenning fra veg vil 

derfor være begrenset, og bare en svært liten del av vannforekomsten vil bli påvirket, da den 

renner ut i Eibyelva like nedenfor den planlagte brua.  

 

Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Lite negativt. Vurderingen forutsetter at vaskevann 

fra tunellen ikke slippes ut i elva. 
 

 
 
 
 
 

Konsekvens: Lite negativt (-) 

 

Lokalitet 9: 212-1842-R 

Verdi: Stor 

 

Anleggsperioden: 

Utbedringer av vegen nord for tunellinnslaget vil kunne påvirke enkelte sidebekker like før utløp i 

Eibyelva. En må en anta at det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra sprengstein, samt 

nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene. Partikler fra sprengstein er kvasse og 

kan skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for 

ferskvannsorganismer. I dette tilfellet vil nok utslipp av nitrogenforbindelser fortynnes raskt, og 

ev bare få helt lokale effekter. Ev skader på ferskvannsfaunaen vil være midlertidig. I tillegg 

kommer faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier. 

 

Driftsfasen: 

En forventer ikke at det blir mer avrenning fra veg til disse bekkene enn for 0-alternativet. 

Omfanget settes derfor til Intet. 

 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

Lokalitet 10 Garrajohka 

Verdi: Stor 

 

Det vil ikke gjøres inngrep i denne vannforekomsten i forbindelse med dette alternativet. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Lokalitet 11 Eibyelva øvre 

Verdi. Middels/stor 

 

Anleggsperioden: 

Den korte avstanden fra inngrepene i Vesterelva ned til denne vannforekomsten gjør at en må 

anta at det vil slippes ut partikulært materiale, bl.a. fra jordmasser og sprengstein, og kanskje 

også nitrogenforbindelser fra sprengstoff brukt i tunellarbeidene, samt fra nødvendige 

vegskjæringer og fyllinger frem til tunellinnslaget. Partikler fra sprengstein er kvasse og kan 

skade gjeller på fisken. I tillegg vil nitrogenrester kunne være akutt dødelig for 

ferskvannsorganismer. Vi vil imidlertid anta at i en så stor elv som dette så vil slike forbindelser 

fortynnes så raskt at virkningen vil bli ubetydelig. Partikler fra sprengstein kan imidlertid utgjøre 

en fare, da spesielt for ungfisk. Nedslamming av rogn og leveområder for yngel kan i enkelt 

tilfeller være en risiko. I dette tilfellet mener vi gode strømforholdene sammen med store 

vannmasser vil hindre dette i å skje. 

 

Faren for utilsiktede utslipp av olje eller andre kjemikalier er også en risiko som må tas med i 

anleggsperioden. 

 

Driftsfasen: 

De største konsekvensene knyttet til driftsfasen vil trolig være avrenning fra vegen. Den nye 

vegen vil imidlertid i stor grad erstatte trafikken langs dagens veg, og i tillegg vil store deler av 

vegen legges i tunell. Om vaskevann fra tunellen samles opp og ikke slippes i elva, eller i alle fall 

renses før utslipp, vil avrenningen bli lavere enn i dag.  

 

Vi vurderer omfanget av inngrepet til å være Intet. Vurderingen forutsetter at vaskevann fra 

tunellen ikke slippes ut i elva. 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Lokalitet 12 Artsforekomster 

Verdi: Stor 

 

Anleggsperioden: 

Under anleggsperioden vil det bli økt aktivitet og støy i forbindelse med vegbygging og 

tunelldriving. Dette vil kunne forstyrre vilt som lever i området om denne gjennomføres i 

yngleperioden. 

 

Driftsfasen: 

I driftsfasen vil det meste av vegen gjennom området gå i tunell og være mindre forstyrrende for 

viltet. Om området som en virkning av trafikkomleggingen fører til at ferdselen av folk til fots 

eller sykkel øker, så vil dette likevel kunne virke forstyrrende. En vurderer omfanget av tiltaket til 

å være lite positivt. 
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Konsekvens: Liten positiv (+) 

 
Restområder 
Verdi. Liten 
 
Anleggsfasen: 

Under anleggsfasen vil arbeidene kunne påvirke vilt og fugl som bruker områdene som 

leveområder. En må regne med at mange av disse artene vil sky området under 

anleggsarbeidene. Dette gjelder også deponiområdene. 

 

Driftsfasen: 

Det vil bli gjort inngrep i en rekke naturområder, både i form av ny vegtrase, riggområder og 

deponiområder. I de områdene det er planlagt ny vegtrase skjer dette for det meste i nærheten 

av eksisterende veg. Unntaket er nordsiden av alternativ 2, der en ny trase legges på østsiden av 

vegen og trolig vil påvirke leveområder for fugl og vilt negativt. 

Omfanget vurderes som Lite negativt. 

 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

 

 

Figur 11. Bildet viser miljøet ved det planlagte permanente deponiområdet. Her er det hogstpåvirket 
blandingsskog, der bjørk og furu dominerer. 

5.4 Sammenstilling og rangering 

Tabell 3 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativene i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å 

sammenholde områdets verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. 
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Konsekvensvifta er brukt som støtte for vurderingene. Det er knyttet få konflikter i forhold til 

verdifull natur til dette prosjektet. 
 

Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurdering. 

Naturmiljø Verdi 
Konsekvens  

0-alternativet 

Konsekvens 

Alternativ 2 

Konsekvens 

Alternativ 4 

Lok 1 Nállovárjávri Middels/stor 0 0 0 

Lok 2 Hattfjellet Ø I Middels/stor 0 0 0 

Lok 3 Hattfjellet Ø 

II 
Middels/stor 

0 0 0 

Lok 4 Bjørnhollia Middels/stor 0 0 0 

Lok 5 Goskamark 

naturreservat 
Stor 

0 0 0 

Lok 6 Ávžejohka 

bekkefelt 
Stor 

0 - 
0/- 

Lok 7 Ávžejohka Stor 0 0 0 

Lok 8 Vesterelva Stor 0 0 - 

Lok 9 

Vannforekomst ID: 

212-1842-R 

Stor 

0 0 0 

Lok 10 Garrajohka Stor 0 0 0 

Lok 11 Eibyelva 

øvre 
Middels/stor 

0 0 0 

Lok 12 

Artsforekomster 
Stor 

0 + 
+ 

Restområder Liten 0 0/- 0/- 

Samla konsekvens 
0 

0 
0/- 

Rangering 1 2 3 

Beslutningsrelevant usikkerhet    

 

5.5 Usikkerhet 

5.6 Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er middels godt for planter, godt for fugl, 

men noe svakere for øvrig fauna og fisk. For vannforekomstene er kunnskapsgrunnlaget noe 

svakt. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

En har ikke funnet grunnlag for å bruke føre var prinsippet i denne utredningen. Selv om 

kunnskapsgrunnlaget for spesielt fauna og vassforekomstene er noe svak, så er inngrepene og 

omfanget av inngrepene så begrenset at en ikke finner det nødvendig å anvende føre var-

prinsippet. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.» 

 

Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle 

naturområder. Foreløpig har imidlertid presset på slike område vært forholdsvis liten i 

kommunen. I dette konkrete prosjektet vil en trang bekkekløft bli frigjort fra biltrafikk, noe som 

er positivt om det ikke legges til rette for økt ferdsel som rasteplasser osv. Vi mener derfor at 

dette tiltaket ikke fører til at den samlede belastningen øker vesentlig.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

For dette tiltaket er vilkår i § 11 for eksempel aktuell i forbindelse med valg av maskiner og 

materiell ved selve vegbyggingen, også i forhold til utslipp der vegen går nær eller krysser 

vannforekomster eller våtmarksområder. Det bør brukes løsninger som gir det beste resultatet 

samlet sett, selv om dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. Relativt begrensede 

inngrep i dette tiltaksområdet gjør at bare mindre arealer av verdifulle naturområder går tapt.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør 

vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 
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Ramboll 

6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende tiltak 

Det bør ikke legges til rette for økt ferdsel langs den gamle vegtraseen i Kløfta i de periodene av 

året faunaen er mest sårbar.  

 

En bør ikke etablere riggområder eller annen anleggsaktivitet inne i selve kløften langs den 

gamle traseen, og selvsagt heller ikke i registrerte naturtypelokaliteter. 

 

I arbeidene langs vassdragene bør en så langt som mulig hindre direkteutslipp av vann med høyt 

partikkelinnhold eller sprengstoffrester. Det vil være fordelaktig om slikt vann først filtreres 

gjennom grunn, eller ev sedimentasjonsbasseng. 

 

Ved støping av brufundamenter er det viktig å ikke slippe flytende betong i elva, da dette kan 

være akutt giftig for fisk og andre ferskvannsorganismer. Heller ikke vaskevann fra betongbiler 

bør slippes ut. 
 
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 
jord. 
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