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FORORD 

 

Statens vegvesen planlegger ny tunell gjennom Skarvberget I Porsanger kommune. 

I den 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. 

 

Fylkesmannen i Finnmark samt Norsk ornitologisk forening v/Paul Tore Nielsen 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 detaljeregulering ny tunell ved Skarvberget i Porsanger 

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 artsområde for oter, et hekkested for krykkje, hekkested for rovfugl, og to 

vannforekomster innenfor planområdet.  

 

Verdivurdering 

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

vannforekomst med stor verdi. I tillegg bidrar også de andre registreringene med naturverdier i 

planområdet.  
 

Konsekvenser 

Tiltaket fører til inngrep i bekken som går ned gjennom dalen. Omfanget er vurdert til lite 

negativt. Samlet er konsekvensen vurdert til middels negativ konsekvens. 

 

Usikkerhet 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som rimelig godt i planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget for ferskvann er vurdert som middels. For vilt er datagrunnlaget svakt.  

 

Verdivurdering 

Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at 

det må vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for oterområdet er usikkert, vi har derfor tatt 

høyde for at oter finnes i området. Øvrige verdivurderinger vurderes som middels sikre. Det 

foreligger usikkerhet mht om det er anadrom fisk i vassdraget.  

 

Omfang 

Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker for vegetasjon og vannforekomster. Noe 

usikkert for hekkested for krykkje. 
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Konsekvenser 

Tross et relativt svakt kunnskapsgrunnlag for vilt og den marine vannforekomsten, så mener vi 

at konsekvensvurderingen er ganske sikker. Unntatt er usikkerheten knyttet til anadrom fisk i 

vassdraget. 

 

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, men noe svakere 

for fauna.  

 

 

§ 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 er 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. Vi mener 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.»  
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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 er viktig å ta hensyn til bekken i Skarvbergdalen, slik at ev fiskevandring ikke hindres, og at 

direktetilrenning fra vegbane og tunell blir så liten som mulig. Vaskevann fra tunell bør samles 

opp og renses, og slippes et annet sted enn i bekken. 

 

Det vil være fordelaktig å undersøke om det faktisk finnes fisk i bekken, og om den ev er 

anadrom før en mer detaljert planlegging av tiltaket påbegynnes. 

 

Rigger og mellomlagring av masser bør etableres på en slik måte at ev områder som ikke skal 
bygges ut heller ikke ødelegges i anleggsperioden. 
 
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 planlegging av ny tunell ved Skarvberget i Porsanger 

kommune. Hovedmålsettingen med ombygging av E69 Skarvbergtunellen er å få en ny tunnel 

som tilfredsstiller dagens krav samt å få vekk rasfarlig strekning. Tunnelen er i dag i en slik 

forfatning at den ikke oppfyller de standardkrav som gjelder. Utover dette er rasfare i dagen nord 

for dagens tunnel et stort problem, som også forsterker behovet for en bedre og mer 

trafikksikker løsning. Med utgangspunkt i dette er det enighet om at ny tunnel-løsning i området 

er påkrevet.  

 



 

8 (22) KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Figur 1. Tegningen viser innslaget for sørsiden av tunellen, samt deponiområde ved dagens 
tunellinnslag. 

 

Figur 2. Tegningen viser alternativene som har vært vurdert. Det alternativet som er utredet er 
alternativ 1. 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.2 Eksisterende informasjon 

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

Porsanger kommune, for å framskaffe aktuell informasjon de eventuelt har. Det er også tatt 
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kontakt med Norsk ornitologisk forening, avd Finnmark v/Paul Tore Nielsen. 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 Geir Langelo 17.08.2015. Feltarbeidet ble utført under greie 

forhold og 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). 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). 

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.  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 

m.fl.  
Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-
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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.  

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 

for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 

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 middels rik med sandstein og glimmerskifer i tiltaksområdet, og 

fyllitt/glimmerskifer i de nærliggende områdene. Disse bergartene gir grunnlag for en middels rik 

flora, der krevende arter kan etablere seg. Løsmassekartet viser at det er marine 
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strandavsetninger og tynn morene, samt skredmaterialer på nordsiden av tiltaksområdet. På 

sørsiden er det strandavsetninger samt områder med bare tynt løsmassedekke.  

 

 

Figur 4. NGUs berggrunnskart viser at det er sandstein og fyllitt/glimmergneis innenfor planområdet. 

 

Figur 5. Kartet viser løsmassedekkene i og i nærheten av tiltaksområdet. 
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4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet er preget av sporadisk bebyggelse langs deler av eksisterende vegstrekning, men 

selve tiltaksområdet når man ser bort fra tunellen er for det meste påvirket av tidligere inngrep. 

Den sørlige delen av tiltaksområdet er brattlendt med tynt løsmassedekke, preget av fjellbjørk og 

urtevegetasjon. Området har tidligere vært benyttet som deponiområde i forbindelse med 

eksisterende veg og tunell. 

Nordsiden av tiltaksområdet er preget av morenemateriale som stedvis ligger åpen oppover 

Skarvbergvika. Det er etablert et mindre deponi/lagringsplass for bl.a. asfalt, og i forbindelse 

med dette er det også etablert en veg opp over området om lag der traseen for den nye vegen er 

planlagt. Ellers er vegetasjonen i dette området preget av blåbærbjørkeskog og lynghei, sterkt 

preget av beiting fra reinsdyr. To bekker kommer ned over dalen og løper etter hvert sammen. 

Bekken er inngrepsfri helt ned til eksisterende veg. Vannet renner delvis ned i grunnen i 

strandområdet, og anadrom fisk vil normalt ikke kunne ikke forsere dette. Under høy flo eller stor 

vannføring er det likevel mulig at elva blir tilgjengelig, og at gyting forekommer. 

 

4.3 Oversikt over registrerte naturverdier 

Det er registrert opplysninger om arter der nærmere opplysninger er skjermet for offentligheten. 

I tillegg er det registrert et større område langs strandlinjen som leveområde for oter (lokalitet 

1), samt et artsområde like nord for sørlige tunellåpning som er registrert som hekkested for 

krykkje (1977) og teist (1984) (lokalitet 2) 

 

 

Figur 6. Utsnitt av typisk natur i Skarvbergvika, med beitepåvirket blåbærbjørkeskog. 
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Figur 7. Kartet viser de avgrensede naturverdiene i området. 

 

4.3.1 Viktige verneområder og naturtyper 
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Det er ingen verneområder eller viktige naturtyper som vil komme i berøring med dette tiltaket. 

4.3.2 Landskapsøkologiske sammenhenger 

Det er ikke registrert spesielle verdier i lys av viktige landskapsøkologiske sammenhenger. 

4.3.3 Viltområder 

Det er registrert to viltområder i naturbase, dette er leveområde for oter, samt et hekkeområde 

for krykkje. Området for oter (VU) er stort, og det er vanskelig å vite sikkert om det er oter som 

hevder revir der pr i dag, og vi har heller ikke lyktes med å innhente noen oppdatert informasjon 

om status. Vi går likevel ut fra at det lever oter i området.  

 

Under feltarbeidet ble deponiområdene undersøkt. Det ble ikke registrert aktive hekkesteder i 

selve deponiområdet. Det ble likevel tatt kontakt med Norsk Ornitologisk Forening v/Paul Tore 

Nielsen for å få mer informasjon. Han tok selv en befaring i området, og mener hekkeområdet 

fortsatt er i bruk, men ovenfor selve deponiområdet. 

 

 

Figur 8. Bildet viser et område som tidligere har blitt brukt til deponering. Haugen til høyre for midten er 
gammel asfalt. 

 

4.3.4 Artsforekomster 

Det ligger en hekkelokalitet for rovfugl i influensområdet for tiltaket. Av hensyn til arten, vil ikke 

art og plassering av hekkested bli nærmere omtalt i konsekvensutredningen. 

 

Artskart viser registreringer av jerv (EN) og gaupe (VU) i utbyggingsområdet. 
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4.3.5 Vannmiljø 

Det er registrert en ferskvannsforekomst (Sieidi bekkefelt, ID: 222-156-R) og en marin 

forekomst (Porsangerfjorden indre, ID: 0422010100-16-C) i vann-nett innenfor det aktuelle 

tiltaksområdet. Seidi bekkefelts økologiske tilstand er satt til Svært god i Vann-nett, noe som 

betyr at den får stor verdi i hht håndbok V712. Den marine forekomsten er udefinert i vann-nett, 

og forekomsten verdivurderes derfor ikke. 

4.3.6 Restområder 

Selv om det ikke ble registrert viktige naturtyper i tiltaksområdet, så har det likevel en viss verdi 

for vanlig forekommende natur og arter som lever der. Denne funksjonen skal etter håndbok 

V712 har liten verdi.  

4.4 Sammenstilling av naturverdier 

Figur 9. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 

Leveområde Oter 

ID naturbase: 

ba00062478. 

Artsområde. Middels verdi. Middels 
 

Lok 2 
Hekkeområde for 

krykkje. 
Artsområde. Stor verdi. Stor 

 

Lok 3 
Sieidi bekkefelt, 

Vannforekomst. 
Vannforekomst. Stor verdi. Stor 

 

Lok 4 

Porsangerfjorden 

indre, 

Vannforekomst. 

Verdi udefinert.   

Lok 5 
Hekkelokalitet for 

rovfugl. 
Hekkelokalitet for rovfugl. Middels/stor 

 

Lok 6 Restområder. 

Dette er områder som ikke er funnet å 

kunne avgrenses som naturtypelokaliteter 

etter håndbok 13. Disse områdene har 

selvsagt også en verdi for biologisk 

mangfold, og verdien på disse områdene 

settes til liten verdi. 

Liten 
 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha stor verdi. 

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. 
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5.2 Utbyggingsalternativet 

Lokalitet 1 Leveområde for oter 

Verdi. Middels 

 

Anleggsfasen 

Anleggsaktivitetene vil skremme oteren fra nærområdet så lenge deponiområdene er i drift. Det 

er likevel et relativt lite område som berøres, og en kan ikke se at dette skulle slå negativt ut for 

oteren i en slik grad at spesielle tiltak skulle være nødvendig. 

 

Driftsfasen 

Under driftsfasen vil oteren kunne bruke området som før, og tiltaket vil ikke ha noen 

konsekvenser sammenlignet med 0-alternativet. Omfanget vurderes derfor til intet. 

 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 

 

Lokalitet 2 Skarvberget, viltområde 

Verdi. Stor 

 

Anleggsfasen 

Hekkeområdet ligger over 800 meter fra det planlagte deponiområdet, og en deponering her vil 

mest trolig ikke ha noen konsekvenser for dette. 

 

Driftsfasen 

Tiltaket vil ikke ha noen virkning for hekkelokaliteten, og omfanget settes til intet. 

 

Konsekvens: Ubetydelig 

 

Lokalitet 3 Sieidi bekkefelt, vannforekomst 

Verdi. Stor 

 

Anleggsfasen 

Vegen vil få store fyllinger opp over dalen, noe som fører til at deler av nordlige bekkeløp vil få 

ganske store inngrep. Trolig vil bekken måtte legges om slik at samløpet kommer lenger opp i 

dalen enn i dag. Begge bekkeløpene vil trolig få tilført en del slam, spesielt om fyllingene består 

av sprengstein fra tunellen som skal bygges. Finpartikulært materiale fra sprengstein er kvasse, 

og kan skade gjeller på fisk. I tillegg vil sprengstoffrester kunne føre til akutte giftvirkninger for 

vannlevende organismer. Trolig har elva bare liten verdi for anadrom fisk, men stasjonær fisk 

kan likevel leve i elva. 

 

Driftsfasen 

Tiltaket vil kunne føre til avrenning fra veg til elva, noe som kan gi en forurensningseffekt. Også 

ev utslipp av vaskevann fra tunell vil kunne påføre elva forurensning. Vi forutsetter at vaskevann 
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samles opp og renses, og ikke slippes ut i elva. Nærmere vurderinger i forhold til dette gjøres i 

en senere planfase når slike tiltak planlegges mer detaljert. Det er mye morenemasser i området, 

og en antar at disse vil fange opp en del av forurensningsstoffene. Størst utslipp vil være der elva 

går nærmest vegen, noe som er en relativt kort strekning. Vi vurderer derfor omfanget til lite 

negativt for vannforekomsten samlet. 

 

 
 

Konsekvens: Middels negativt (--) 

 
 
Lokalitet 4 Porsangerfjorden indre 

Verdi: Udefinert 

 
Vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand er udefinert, og en kan derfor ikke sette noen 
verdi på den mht hb V712.  
 
Anleggsfasen 

Når sprengstein deponeres i sjø vil det bli frigjort finpartikulært materiale med kvasse kanter. 

Disse kan virke skadelig på fiskens gjeller. Strømforholdene vil påvirke hvor langt fra 

deponeringsstedet partiklene vil kunne påvirke fisk. En forventer imidlertid bare lokale effekter 

som raskt vil avta når partikkelskyen uttynnes. 

 

Driftsfasen 

I driftsfasen vil ikke massene representere noe problem for resipienten. Området er påvirket fra 

før, og de marine organismene vil raskt reetableres på det nye substratet som 

deponeringsmassene representerer. 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
 

 
 
Lokalitet 5 Hekkelokalitet for rovfugl 

Verdi. Middels/stor 

 

Anleggsfasen 

Det er relativt god avstand mellom tiltaksområdet og hekkestedet, og det er lite sannsynlig at 

arbeidet vil påvirke en hekking. Det knyttes likevel noe usikkerhet til dette. 

 

Driftsfasen 
I driftsfasen vil tiltaket ikke påvirke hekkesuksessen på denne lokaliteten. 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Lokalitet 6 Restområder 

Verdi. Liten 

 

Restområder er naturområder som ikke har verdier som skal avgrenses etter håndbok 13. Slik 

natur er selvsagt ikke uten verdi for biologisk mangfold, men vektes noe lavere da den i 

utgangspunktet blir betraktet som triviell. 
 

Anleggsperioden 

I anleggsperioden vil aktivitetene forstyrre faunaen i området, da spesielt fugl og pattedyr som 

bruker området som leveområde. I tillegg vil tiltaket beslaglegge arealer som i dag er 

inngrepsfrie. 

 

Driftsperioden 
I driftsperioden vil nye arealer være beslaglagt, og vegen vil i noen grad bidra til fragmentering 

av dalen som leveområder for vilt.  
 
Omfanget regnes som lite negativt. 
 

 
 

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativt (0/-) 
 

 

5.3 Sammenstilling og rangering 

Tabell 2 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets 

verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (Figur 3) er 

brukt som støtte for vurderingene. Det er knyttet få konflikter i forhold til verdifull natur til dette 

prosjektet. 

 

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurderingene. 

Naturmiljø Verdi 

Konsekvens  

0-alternativet 

Konsekvens 

utbyggings

alternativet 

Lok 1 Middels 0 0 

Lok 2 Stor 0 0 

Lok 3 Stor 0 -- 

Lok 4 - 0 0 

Lok 5 Middels/stor 0 0 

Lok 6 Liten 0 0/- 

Samla konsekvens 
0 -- 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels 
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Figur 10. Bildet viser hvor det nordlige tunellpåhugget er planlagt. 

5.4 Usikkerhet 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som rimelig godt i planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget for ferskvann er vurdert som middels. For vilt er datagrunnlaget svakt.  

 

 

 

 

Verdivurdering 

Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at 

det må vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for oterområdet er usikkert, vi har derfor tatt 

høyde for at oter finnes i området. Øvrige verdivurderinger vurderes som middels sikre. 

 

Omfang 

Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker.  

 

Konsekvenser 

Tross et relativt svakt kunnskapsgrunnlag for vilt og den marine vannforekomsten, så mener vi 

at konsekvensvurderingen er ganske sikker. 

 

5.5 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 
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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, men noe svakere 

for fauna.  

 

§ 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 er 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. Vi mener 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. Siden inngrepene berører verdifulle områder er det viktig at 

byggeperioden tilpasses på en slik måte at hekketiden for krykkje og teist ikke forstyrres. Om 

den beste løsningen for naturen ikke velges, bør vurderingen av dette synliggjøres i planarbeidet. 
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6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende tiltak 

Det er viktig å ta hensyn til bekken i Skarvbergdalen, slik at ev fiskevandring ikke hindres, og at 

direktetilrenning fra vegbane og tunell blir så liten som mulig. Vaskevann fra tunell bør samles 

opp og renses, og slippes et annet sted enn i bekken. 

 

Det vil være fordelaktig å undersøke om det faktisk finnes fisk i bekken, og om den ev er 

anadrom før en mer detaljert planlegging av tiltaket påbegynnes. 

 

Rigger og mellomlagring av masser bør etableres på en slik måte at ev områder som ikke skal 
bygges ut heller ikke ødelegges i anleggsperioden. 
 
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 
jord. 
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