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SAMMENDRAG
Under planlegging av ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien i Grane kommune har det blitt
nødvendig å endre planene sammenlignet med det som lå til grunn for konsekvensutredningen og
reguleringsplanen for prosjektet. Det har derfor blitt gjennomført supplerende kartlegging og en
revidert vurdering av konsekvensene for naturmangfoldet på denne strekningen. Samtidig har det
blitt utarbeidet forslag til deponiområder, som også har blitt utredet i denne runden.
Det er underveis i planleggingen tatt inn opplysninger fra den supplerende kartleggingen for å
minimere negativ påvirkning på naturverdier. Flere foreslåtte deponiområder er av denne grunn tatt
ut og disse skal ivaretas ved at det legges hensynssone på de på reguleringsplankartet.
De viktigste naturverdiene som en må ha særlig fokus på i det videre arbeid med prosjektering,
konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsfasen er:

-

Laksebestanden i Vefsnavassdraget (anleggsfase) og særlig gyteområdene i Svenningelva.
Selve elveøra ved Svenningelv brusted blir relativt lite påvirket av planlagt tiltak.
Den sjeldne planten aursundløvetann som ligger nær anleggsområdet ved Vollen.

-

Lokaliteter med kystgranskog og kalkbarskog inntil anleggsområdet.

-

Elveøra ved Svenningelv brusted har stor verdi for naturmangfold.
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1. INNLEDNING
Detaljreguleringsplan for ny E6 forbi Trofors ble vedtatt juni 2013 (E6 Brattåsen – Lien) I ettertid har
det vist seg at det er svært dårlige grunnforhold med kvikkleire på deler av strekningen. Det ble
derfor satt i gang arbeid med ny detaljregulering hvor hoved grepet var at veglinja mellom Trofors og
bru over Vefsna ved Lien ble flyttet høyere opp i terrenget. Med bakgrunn i dette ble det bestilt
supplerende undersøkelser for tema naturmangfold. Denne ble gjennomført av Miljøfaglig Utredning
som også utredet naturmangfold for den vedtatte linja og den forutgående kommunedelplan.

2. GRUNNLAG OG METODE
I forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) §8 framgår hvilke planer og tiltak som
skal vurderes etter forskriftens kapittel 3 med tanke på virkning for miljø og samfunn. Bygging av
veier er en del av infrastrukturprosjekter som i henhold til vedlegg II skal vurderes. Kapittel 3 og
spesielt § 10 gir kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Blant kriteriene for vurdering av virkninger for miljø og samfunn er om planen omfatter verna
vassdrag, truete arter og truete naturtyper. Vegtiltaket som utredes her berører eller står i fare for å
påvirke både truet art og truet naturtype negativt. Truet art er aursundløvetann Taraxacum crocodes
(EN – sterkt truet). Berørte truete naturtyper er kystgranskog (boreal regnskog), kalkgranskog og
kalkgrotte, alle sårbar (VU).
Følgende framgår av planprogrammet (juni 2019): «Tiltaket vil kunne berøre kystgranskog som er en
rødlistet naturtype (VU = sårbar). Fra før er kjent aursundløvetann (EN = sterkt truet) og trådragg (VU = sårbar).
Deler av områder er kalkrikt med potensiale for ytterligere funn av rødlistede arter. Tiltaket ligger i sin helhet
innenfor nedslagsfeltet til Vefsna som er varig verna vassdrag. På bakgrunn av dette vil det bli gjort
konsekvensutredning etter anerkjent metodikk (V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2018).
Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper, landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for
arter 2015 med truethetskategori nær truet (NT) og sjeldnere. Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å
oppfylle naturmangfoldlovens §8 om kunnskap, både med tanke på verdier og inngrepets påvirkning. Eventuelle
forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper med egne forskrifter iht. naturmangfoldloven, må
avklares og belyses.»

Utredningen følger metodikk for konsekvensutredninger (SVV handbok V712 Konsekvensanalyser
2018). Utredningen er tilpasset tiltaket med tanke på omfang, og at det her ikke er snakk om
sammenligning av ulike alternative linjer. Konsekvensutredningen er tilpasset planbeskrivelsens
kapittel om virkninger av planen. Faktagrunnlaget er innhentet fra utredninger gjort av Miljøfaglig
Utreding i 2012 i forbindelse med tidligere godkjent detaljregulering for Brattåsen – Lien, og ikke
minst supplerende undersøkelser i 2019 for justert veglinje mellom Svenningelv og Lien (Gaarder G.
& Jordal J. B., 2019).
Virkning for naturverdier blir også beskrevet i henhold til bestemmelsene i naturmangfoldloven og i
henhold til vannforskriften. Disse samles i to egne kapitler.
Skadereduserende tiltak er en obligatorisk del av konsekvensutredninger. Dette er her samlet i et
eget kapitel siden det skal inn i planbeskrivelsen for seg som innspill til ytre Miljøplan.
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3. EKSISTERENDE SITUASJON
Det vises her i første rekke til tidligere rapporter (Gaarder & Fjeldstad 2009, Gaarder mfl. 2012) som
beskriver de generelle trekkene i naturforholdene i utredningsområdet. Disse har ikke endret seg
vesentlig de siste 10 årene, bortsett fra at den nye vegen fram til kryssingen av Svenningdalselva like
sør for Trofors har medført store fysiske inngrep der (men da utenfor utredningsområdet behandlet
her). Det har ellers vært utført en del flatehogst (dels trolig som ledd i forberedelsene til ny E6) i
utredningsområdet som lokalt vil ha påvirket naturmangfoldet i denne perioden, men dette endrer
ikke på hovedinntrykket av landskapet. Vefsna har igjen oppgang av anadrom laksefisk, etter å ha
vært stengt som følge av Gyrodactylus-angrep i mange år.
Mer konkret for undersøkelsesområdet så er delområdet sør for Trofors preget av elvesletta med
tilhørende flommarksystemer, samt av kalkrik skog i lia mellom sletta og jernbanelinja. Det aller
meste av skogen har vært flatehogd i nyere tid og preges nå av hogstflater og ung til middelaldrende
skog, men det er også fortsatt igjen små partier med eldre skog.
Nord for Trofors ligger undersøkelsesområdet på den første halvdelen av strekningen (fram til
Falkfloget og Finnsåsmoen) oppe i lia og dels på ryggen på vestsiden av elvedalen. Her er det et
kupert skogsterreng der flere mindre bekkedaler skjærer seg ned, samt rundt Falkfloget også
innslaget av nokså markerte berghamre. Berggrunnen er skiftende, men til dels er det snakk om kalkstein. I øst danner jernbanen med tilhørende skjæringer og fyllinger et klart skille. Skogens alder
varierer en del. Det meste er ungskog kommet opp etter tidligere flatehogst, men det er flere steder
innslag av eldre skog, stedvis med en del dødt trevirke og biologisk gamle trær.

Ung til hogstmoden granskog dominerer i området. Det er lite gammel skog, men stedvis dødved. Foto Trond Aalstad.
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4. KONSEKVENSUTREDNING
4.1 Metode
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres normalt etter en tre-trinns metode, hvor
trinn 3 er sammenstilling av de ulike ikke-prissatte temaene. Siden det her ikke gjøres en full KU på
alle tema, brukes bare trinn 1 og trinn 2 her for å belyse virkning for tema naturmangfold. Det vises
for øvrig til kap 6 i V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018).
Trinn 1 omhandler verdi, påvirkning og konsekvens for delområder. Trinn 2 er konsekvens for hele
linjer. Siden det ikke er alternativer her blir det ingen rangering, bare en stadfesting av konsekvens
for valgt linje. Kapittelet om skadereduserende tiltak blir derfor særlig viktig.
Det skal bemerkes at det har vært gjort mye arbeid for å unngå å komme i konflikt med registrerte
naturverdier, både for selve linja og masselagringsområder langs linja.
I denne fagrapporten vises hvordan de kjente naturverdiene påvirkes og får utslag i form av
konsekvensvurdering av hvert delområde (= naturtypelokalitet) og konsekvensvurdering for hele
linja. Dette gjøres i henhold til metode beskrevet i V712 Konsekvensanalyser. Når det gjelder
vurdering i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser vises til kapitel 6 i rapport fra Miljøfaglig
Utredning (Gaarder G. & Jordal J. B., 2019)
Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder
På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og som
derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på registreringskategoriene i
V712.
Tre begrep står sentralt når det gjelder analysen:
•

•

•

Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, d.v.s. hvor stor betydning delområdet har i
et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært
stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i
«konsekvensvifta», Figur 1. Kriterier for verdisetting av temaet er gitt i V712 tabell 6-23. Alle
registreringer bør komme fram på et verdikart.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «Ødelagt/sterkt forringet» til
«Forbedret». Vurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i
«konsekvensvifta», figur 1. Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell
6-24.
Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
«konsekvensvifta», se Figur 1 og veiledning i Tabell 1. Konsekvensene er en vurdering av om et
definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde.
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Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i
anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. Midlertidig
påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.

Tabell 1: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
Skala

Konsekvensgrad

-------

4 minus ( - - - - )

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

0, 0, 105
0, 50, 255

Alvorlig miljøskade for delområdet.

2 minus ( - - )

0, 150, 255

Betydelig miljøskade for delområdet.

-

1 minus ( - )
Ingen/ubetydelig (0)

+++/
++++

Forklaring

3 minus ( - - - )

0
+/++

RGB fargekode

205, 235, 255

Noe miljøskade for delområdet.
Ubetydelig miljøskade for delområdet.

1pluss (+)
2 pluss (++)

146, 208, 80

Miljøgevinst for delområdet:
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).

3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

66, 132, 33

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

v

Figur 1: «Konsekvensvifta». Linjalfigurene for verdi og påvirkning er klippet inn over og på høyre side, for å
tydeliggjøre hvordan vurderingene av de enkelte delområdene er trinnløse. Flytt til foregående side.
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Trinn 2: Konsekvens av alternativer (kun ett alternativ i dette tilfelle)
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering av
hvert utbyggingsalternativ.
Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele
utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av Tabell 2. Vurderingen skal begrunnes i tekst. Det
må gå fram hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om noen
delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig
at beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Det er også viktig at forslag til aktuelle
skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring
for et område eller hele alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.

Tabell 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).
Skala

Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ

Kritisk negativ
konsekvens

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har
særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis

Svært stor negativ
konsekvens

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være
flere/mange områder med tre minus (- - - ).

Stor negativ
konsekvens

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ).

Middels negativ
konsekvens

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller
er underordnete.

Noe negativ
konsekvens

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1
minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete.

Ubetydelig
konsekvens

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er få
konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader.

Positiv konsekvens

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller
få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv
konsekvensgrad.

Stor positiv
konsekvens

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun
ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med
positiv konsekvensgrad.
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4.2 Verdikart
Nedenfor er vist verdikart for hele planområdet. Kun areal med middels verdi og høyere er tatt med
her for å gjøre kartet mest mulig lesbart. Det er tatt med utsnitt med både veglinje og masselager
under kapitlet «Konsekvens for delområder». Beskrivelse av grunnlag for verdisetting for hvert
delområde er vist i tabell 3 under kapitlet om konsekvens for delområder. Det er her tatt med
naturtyper som delområder. Det er registrert flere rødlista arter innenfor disse og disse ligger til
grunn for verdisetting. For utfyllende opplysninger om verdi (herunder fullstendige
lokalitetsbeskrivelser) vises til rapporten fra Miljøfaglig Utredning.

Fig. 2: Verdikart nordre del, søndre del. Veggeometri for ny veg er her tegnet inn men ikke områder for midlertidig
eller permanent masselager. Nr viser til tabell 3.Sort, stiplet linje angir grense for planområdet.
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4.3 Konsekvens for delområder
Her er det viktigste grunnlaget for fastsetting av verdi og påvirkning (som leder til konsekvens per
delområde) oppsummert i tabellform. Plassering i kategori for verdi – påvirkning og konsekvens er
hentet direkte fra rapporten fra Miljøfaglig Utredning (Gaarder G. & Jordal J. B., 2019). Det er også
tatt med kartutsnitt som viser delområder på verdikart med veglinje, massetak, midlertidig
masselager og permanent masselager. For utfyllende opplysninger om vurdering av naturverdiene
vises til rapporten fra Miljøfaglig Utredning.
Nedenfor er vist utsnitt av verdikartet med inntegnet veggeometri, massetak og masselager (både
permanent og midlertidig) i henhold til reguleringsplanen.
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11

12

Tab 3: Delområder med verdi, påvirkning og konsekvens. De 18 første er fra Miljøfaglig Utredning, de to siste er lagt
til av Statens vegvesen som verdiområder knyttet til Vefsna som nasjonalt laksevassdrag

Nr

Delområde

Verdi

Påvirkning

1

Svebakken
vest

Stor verdi
Naturtype åpen
flommark,
nasjonalt
laksevassdrag,
hekkelok.
sandsvale.
Stor verdi
Gulmyrull (VU)
Naturtype kilde
Middels verdi
Naturtype grotte

Noe forringet
Tidligere vurdering opprettholdes.
Nytt er registrering av en hekkelokalitet for
sandsvale som kan bli negativt berørt i
anleggsfasen, men ikke permanent.

Svært stor verdi,
Naturtype åpen
flommark,
Forekomst av
aursundløvetann
(sterkt truet)

Forringet.
Det er planlagt inngrep ikke særlig langt
unna, men hvis normale hensyn tas bør den
ikke bli påvirket av tiltaket, annet enn litt
økt støvpåvirkning mv knyttet til
anleggsfasen og noe økt trafikk på vegen
inntil (på vestsiden av elva) i driftsfasen.
Forringet
Det er planlagt ei fylling langs lokalvegen på
strekningen, som vil gå litt ned i vestre del
av lokaliteten. Lokaliteten er avhengig av
mer eller mindre intakte buffersoner,
Noe forringet
Lokaliteten berøres ikke direkte av tiltaket
(i dette tilfellet opprusting av lokalvegen),
men det kan bli litt fysiske inngrep og hogst
innenfor buffersona.
Forringet
Vegtiltaket tar det nordvestre hjørne. Dette
er ikke den aller mest verdifulle delen av
lokaliteten (som nok er knyttet til
kantsoner i sørvest, de mer sentrale delene
i søkket, samt kantsoner i nordøst), men
det er likevel snakk om en klar forringelse.
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring

2

Starrvollen sør
for Trofors

3

Starrvollen
grotte

4

Trofors sør

Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring

5

Trofors vest

Stor verdi
Naturtype gammel
granskog

6

Trofors
sørvest

Stor verdi
Naturtype
kalkbarskog

Nedre
Svenningdal
vest

Stor verdi
Naturtype
kalkbarskog

8

Svenningåsen
myr

Middels verdi
Naturtype rikmyr

9

Tjærhusdalen

Stor verdi
Naturtype
kalkbarskog

10

Falkfloget myr

Stor verdi
Naturtype rikmyr

Noe forringet
Kantsona blir så vidt berørt i vest. Grad av
påvirkning forutsetter at en unngår at
steiner og løsmasser faller ned i kløfta.
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring

11

Falkfloget
grotte

Middels verdi
Naturtype grotte

Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring
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13

Konsekvens

Noe miljøskade
(-)

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

Noe miljøskade
(-)

Betydelig
miljøskade
(--)

Noe miljøskade
(-)

Betydelig
miljøskade for
området
(--)
Ingen/ubetydelig
miljøskade
(0)
Noe miljøskade
(-)
Ingen/ubetydelig
miljøskade
(0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade
(0)

12

Falkfloget
skog

13

Jensmyra vest

14

Høysetdalen

15

Lia

Middels verdi
Naturtype gammel
granskog
Stor verdi
Naturtype
låglandsmyr i
innlandet
Middels verdi
Naturtype
flommarkskog
Stor verdi
Naturtype gammel
granskog

16

Lia vest

Middels verdi
Naturtype gammel
granskog

17

Svebakken
sørvest

Stor verdi
Naturtype gammel
granskog
(regnskog)

18

Tjærhusdalen
NV

Middels verdi
Naturtype rikmyr

19

Vefsna
Valryggen
brusted

Middels verdi
Nasjonalt
laksevassdrag,
men ikke viktig
gyte- og
oppvekstområde,
verna vassdrag
Stor verdi
Nasjonalt
laksevassdrag,
viktig gyte- og
oppvekstområde,
verna vassdrag

20

Vefsna
Svenningelv
brusted

Noe forringet. Vegen går gjennom et hjørne
i vest.Siden lokaliteten er liten blir
påvirkningen merkbar.
Lokaliteten ligger midt i planlagt
utbyggingsområde. Dette fører til at den
blir tilnærmet helt ødelagt selv om planen
har tatt inn en hensynssone for å forsøke å
ta vare på restdelen av myra.
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av
planene, ubetydelig endring
Forringet.
Nedre halvdelen av lokaliteten blir ødelagt,
mens den øvre halvdelen kan spares. Dette
bør innebære at både trådragg og enkelte
nær truede arter overlever innenfor
lokaliteten.
Noe forringet.
Skjæring kan berøre sørlige delen. Miljøet
er avhengig av litt kantsoner som gir
buffervirkning.
Noe forringet.
Ny E6 vil ikke berøre lokaliteten direkte,
men uthogging for ny vegtrase gjør at
lokaliteten blir eksponert for vind slik at
deler av skogen nærmest det hogde arealet
vil blåse ned og lokalklimatiske forhold for
naturtypen endres noe.
Noe forringet.
Deponi skal legges utenfor myra, men
tilkomstvegen vil gå i kanten av myra og
gjør at lokaliteten blir noe forringet.
Ubetydelig endring.
Ny veg med bru over Vefsna ved Valryggen
vil gi ubetydelige permanente virkninger,
som noe endret strøm og
sedimenteringsforhold som følge av
brupilarene i elva.
Noe forringet.
Ny veg med bru over Svenningelv vil kunne
gi noe endrede strøm og
sedimenteringsforhold som følge av fylling
og brupilarer i elva. Dette kan gi noe
påvirkning på den naturlige utviklingen av
elveøra. Gyte- og oppvekstområde for laks
antas bare å påvirkes noe i anleggsperioden
og ikke gi varig skade.
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Noe miljøskade
(-)
Alvorlig
miljøskade
(---)
Ingen/ubetydelig
miljøskade
(0)
Betydelig
miljøskade
(--)

Noe miljøskade
(-)

Noe miljøskade
(-)

Noe miljøskade
(-)

Ingen/ubetydelig
miljøskade
(0)

Noe miljøskade
(-)

4.4 Samlet konsekvens
Tab 4: Summarisk oversikt over samlet konsekvens for naturmangfold.

Skala

Delområder

Alvorlig miljøskade
(---)

Det er kun delområde 13 Jensmyra vest som kommer opp i kategorien alvorlig
miljøskade. Det er tatt inn en hensynssone for å forsøke å ivareta den fuktigste
delen av myra som ikke blir direkte bygget ned, men lokaliteten må påregnes å bli
sterkt negativt påvirket uansett.

Betydelig miljøskade
(--)

Det er tre delområder i denne kategorien (5, 7 og 15). Alle tre er naturtyper i skog
(gammel granskog og kalkbarskog) med flere funn av rødlistede arter innenfor
naturtypene og dette er i hovedsak lavarter.

Noe miljøskade
(-)

Ingen/ubetydelig
miljøskade

Det er ni delområder i denne kategorien. Av disse trekkes fram delområde 4
Trofors sør som har en bestand av den høyt rødlista karplanten
aursundløvetann. På permanent basis (driftsfase) er det ikke grunn til å tro at
denne blir særlig påvirket, men det er viktig å påse at anleggsfase foregår slik
at lokaliteten ikke blir skadet som følge av betydelig tilslamming eller
utvasking.
Om lag en tredel av de registrerte delområdene havner i denne kategorien.

(0)
Samlet vurdering
Middels negativ
konsekvens

Ett delområde i kategorien alvorlig miljøskade og overvekten av de resterende i
noe eller ubetydelig miljøskade tilsier samlet middels negativt konsekvens for
hele linja/prosjektet.
En relativt lav konfliktgrad i et planområde med store naturverdier skyldes at det
har vært jobbet mye med tilpassing av både veglinje og masselager for å
minimere inngrep i arealer som er særlig viktig for naturmangfold.

4.5 Konsekvens av masselager/deponier
Alle masselager er lagt slik at de ikke er i konflikt med registrerte viktige naturtyper. To deponi som
var i konflikt med delområde 7 og 8 er tatt ut og ett er redusert i omfang for å minimere miljøskade
på delområde 18. I tillegg er flere tidligere foreslåtte deponier tatt ut på grunn av nærhet til viktige
naturtyper. Tre av de i planen avsatte områdene for masselager er negativ for naturmangfold selv om
det ikke er verdier store nok til at det er grunnlag for å avgrense naturtypelokalitet. Dette gjelder
deponiene vist i kartutsnittene nedenfor. Konsekvensvurderingene er hentet fra MFU-rapporten.

D4
Deponiet er planlagt i kalkrik, men nokså ung
skog. Det er ikke dokumentert så store
naturverdier her at naturtypelokaliteter har
blitt skilt ut, men en skal ikke helt utelukke
kalkskogskvaliteter her. Deponiet anses derfor
som negativt for naturmangfoldet.
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D7
Deponiet er dels planlagt i nokså gammel,
men fattig blåbærgranskog, dels i yngre skog.
Det ble søkt etter krevende arter her
(gubbeskjegg NT finnes), men ingen spesielt
sjeldne arter ble påvist. Et deponi her anses
som negativt, men verdiene er ikke så store at
naturtyper ble skilt ut.

D23
Deponiet er planlagt plassert på ei stor
hogstflate uten spesielle dokumenterte
naturverdier. Et myrområde av intermediær
karakter går i nordkant av deponiet, og
avrenning av mineralmaterialer kan skade
dette. Størstedelen av dette arealet blir spart
og tilkomstveg lagt utenom myr. Negativt
påvirkning på myrarealene blir derfor
begrensetl.
Konsekvens for naturmangfold av masselager/deponier er så små at de ikke påvirker vurderingen av
samlet konsekvens for tiltaket. Det skal likevel tilstrebes å minske skade på naturmangfold også i
deponiene eksempelvis gjennom en plan for deponibruk der en tar i bruk deponi 4 og 7 når andre
deponi i nærheten er full, samt at en unngår å fylle masser i myr på deponi 23.

4.6 Konsekvenser i anleggsperioden
Her beskrives miljøskade som kun gjelder anleggsperioden, og som dermed er av midlertidig
karakter. Negativ påvirkning på naturmangfold kan være vesentlig i anleggsfasen. Dette er særlig
knyttet til hogst av skog for å komme fram med maskiner, midlertidige anleggsveger, avrenning fra
deponi/masselager og fyllinger og håndtering av vann fra tunneldriving og fra anleggsområdet som
sådan. Nedenfor er skissert noen generelle råd for oppfølging i anleggsfasen, samt noen konkrete
tiltak knyttet til bestemte naturverdier eller delområder.

Generelt:

Vefsna er verna vassdrag og et viktig laksevassdrag (nasjonalt laksevassdrag). Det må derfor settes
vilkår som skal hindre skadelig avrenning til vassdraget. I tillegg til at krav i utslippstillatelse for
tunneldrivinga skal følges, må en sørge for at det er bufferareal som er tilstrekkelig til å fange opp
skadelig avrenning fra anleggsområdene før det når Vefsna eller Svenningelva.
Viktige naturtyper som er vist i reguleringsplanen som areal med hensynssone må avmerkes fysisk i
felt før anleggsarbeidene starter opp. Dette for å hindre at viktige naturverdier påføres skade.
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Konkrete områder:
Svebakken vest (Svenningelv brusted).
Kryssing av Svenningelva er utformet slik at tiltaket skal få minst mulig konsekvens for elveøra. I
forhold til hensyn til gyte og oppvekstområder for laks er det anleggsfasen som kan gi skade på disse
og selv midlertidig skade er negativt for en sårbar laksebestand når en gjør tiltak i eller nær viktige
gyte- og oppvekstområder som her. Det er særlig graving og utfylling i elv og kantsone med
påfølgende utvasking av finere masser som er problematisk da disse vil kunne slamme til gytegroper
nedstrøms. Det foreslås derfor følgende avbøtende tiltak:
-

-

Utfylling for brukar og den delen av vegfylling som når ut i elvesonen skal skje når det er lavvann i
elva. Perioden for slik aktivitet her settes til 15. november til 15.april. Det gjør samtidig at
sandsvalekolonien ikke blir forstyrret under dette arbeidet. Det hekker en koloni i sandskrenten
rett sør for brupunktet på vestsiden.
Av hensyn til oppvandring av laks, samt gyting, skal det være stans i peling minimum 4 timer
sammenhengende hvert døgn i perioden 1. juni til 15. november. Dette gjelder når det peles for
brufundamentering i elva

Øverst: Svenningelv brusted. Nederst: Nærbilde av hekkelokalitet for sandsvale ved brustedet. Foto Trond Aalstad.
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Vefsna (Valryggen brusted)
Det er ikke viktig gyte- og oppvekstområde nær Valryggen brusted nedstrøms. Men laksen skal
passere her for å nå de gode gyteområdene lenger opp i vassdraget. Det foreslås derfor følgende
avbøtende tiltak:
-

Utfylling for brukar og den delen av vegfylling som når ut i elvesonen skal ikke skje i
hovedperioden for oppvandring av laks definert som 1. juni – 1.september.
Av hensyn til oppvandring av laks, samt gyting, skal det være stans i peling minimum 4 timer
sammenhengende hvert døgn i perioden 1. juni til 15. november. Dette gjelder når det peles for
brufundamentering i elva

Trofors sør (areal med aursundløvetann)
Aursundløvetann Taraxacum crocodes (EN) er en nasjonalt svært sjelden art, bare kjent fra vel en
håndfull lokaliteter i Norge. Knyttet til periodevis oversvømt mark, særlig langs vassdrag. Ble funnet i
samløpet mellom Auster-Vefsna og Svenningdalselva under konsekvensutredningen for ny E6 på
strekningen (Gaarder & Fjeldstad 2009), med et par del-lokaliteter. Den nordvestre av disse ligger
innenfor nåværende undersøkelsesområde og ble reinventert i 2019 hvor noen ti-talls blomstrende
planter ble funnet.
Det er svært viktig at det iverksettes tiltak mot utfylling og avrenning fra fyllmasser som kan nå
lokaliteten med aursundløvetann. Dette er i første rekke knyttet til eventuell oppgradering av
lokalveien som går rett forbi. Men også ved eventuell utfylling av masser på Vollen er det viktig å
sikre at det ikke oppstår skadelig avrenning til denne lokaliteten.

Aursundløvetann og funnpunkt 2019. Foto Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning. Figur hentet fra MFU-rapport 2019.

18

4.7 Vurdering av miljøprinsippene i naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Området har blitt systematisk undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper generelt og
rødlistede arter, fremmede arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er både basert på
befaring og innhenting av eksisterende kunnskap. Tidspunktet for feltarbeidet var ikke helt optimalt,
mens kunnskapen om påvirkning er ganske god som følge av til dels klart definerte utnyttingsformål
vist på detaljert plankart. Usikkerheten anses å være middels for registreringsfasen, lav til middels for
verdivurderingene, og lav til middels for påvirkning, noe som samlet sett gir lav til middels usikkerhet
for vurdering av konsekvens.
§9 Føre-var prinsippet
Det er registrert lupin i deler av planområdet og det er sannsynlig at en ikke har full oversikt over
fremmedartproblematikken i området. Særlig nærheten til Vefsnavassdraget gjør at uheldige
episoder med planter eller frø av for eksempel lupin (kjent i området) gjør at spredningspotensialet
til nye områder er stort. Det tas derfor inn i kontraktsdokumentene at entrepenøren skal skaffe seg
full oversikt over fremmede, skadelige arter og lager en miljørisikovurdering ut fra denne. Denne skal
ha tiltak som sikrer at ikke skadelige fremmede arter blir spredd til nye områder.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Når det gjelder naturtyper så blir blant annet to kalkbarskoglokaliteter noe berørt. I tillegg er det
snakk om noe tap av gammel barskog, samt i ett tilfelle, ei låglandsmyr. Areal- og verditap av gammel
barskog og låglandsmyr vurderes å være såpass begrenset, samtidig som dette er naturtyper det
fortsatt finnes en del av i distriktet/regionen, at den samlede belastningen vurderes for å være
ganske begrenset for disse.
Det er også påvist en del kalkbarskog i Vefsna-dalføret, men dette er samtidig et distrikt som i flere
sammenhenger er framhevet som viktig for denne skogtypen. Eksempelvis trekker Brandrud &
Bendiksen (2018) fram Grane-Hattfjelldal som et av kjerneområdene for kalkbarskog i Norge i sitt
faggrunnlag for naturtypen. De angir samtidig at totalarealet for kalkbarskog i Norge kan ligge
mellom 250.000 og 300.000 da. De aktuelle kalkgranskogene i denne utredningen er samlet sett på
under 100 dekar, så nasjonalt sett blir dette forholdsvis ubetydelige areal. Regionale tall mangler,
men de utgjør utvilsomt en klart større andel der, sannsynligvis en del prosent. Samtidig er dette en
skogtype i tilbakegang som følge av skogsdrift (den er rødlistet), noe som også gjelder i Vefsnadalføret. Siden bare små areal av kalkbarskogene blir berørt, er det likevel ikke grunnlag for å si annet
enn at den samlede belastningen blir nokså liten.
Når det gjelder økosystemtilnærming så antas det i første rekke å være en relevant problemstilling
for viltet, der ikke minst den nye vegen vil kunne utgjøre en alvorlig barriere for trekk mellom øst og
vest. Dette blir behandlet i en egen utredning.
Det er også aktuelt å vurdere økosystembelastning for laksen i Vefsnavassdraget. Tiltaket bygger ikke
ned noen viktige areal for laksen, og den permanente påvirkning fra de etablerte bruene vil være
ubetydelig. Det er i anleggsfasen en vil kunne ha negativ påvirkning, både på forholdene for
oppvandring av laks og for viktige gyteområder nedstrøms Svenningelv brusted. Det er tatt inn
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bestemmelser om hensyn til laksen i anleggsfasen og temaet skal ytterligere konkretiseres i Ytre
Miljøplan. Med disse tiltakene regnes den negative påvirkningen for laksebestanden i Vefsna som
liten til moderat, og virkningen blir ikke av permanent karakter.
For lokaliteten med aursundløvetann (rødlistet som sterkt truet) er plandokumentene utformet slik
at det tas tilstrekkelig hensyn til denne. Dette gjelder både avgrensingen av byggeområde og
anleggsareal samt at det er tatt inn bestemmelser som skal ivareta lokaliteten.
§ 11 om kostnadene ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker anses avklart gjennom
de tiltak som er gjort med tanke på linjeføring og deponier, samt avbøtende tiltak som skal følges
opp i prosjektering og byggefase. I tillegg vil det komme en utslippstillatelse fra fylkesmannen som
angår tunneldrivinga. Vilkår som settes der skal følges.

4.8 Vurdering i forhold til vannforskriften
Vannforskriftens § 4 sier at «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og
gjenopprettes med sikte at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.»
Vannforskriftens § 12 regulerer ny aktivitet eller nye inngrep som kan føre til at tilstand forringes
eller miljømål ikke nås. Klima- og Miljødepartementet sendte 23.02.2015 ut veiledning til bruk av
vannforskriftens § 12. Det framgår av veiledningen at § 12 bare skal anvendes når det er vedtatt
vannforvaltningsplan hvor den aktuelle vannforekomsten inngår. Forvaltningsplan (regional plan for
Vefsna) ble vedtatt av fylkestinget i Nordland 2. juni 2014. Det er i denne vedtatt retningslinjer for
uttak av sand og grus, samt for små vannkraftverk.
I vannportalens kart er Vefsna med Svenningelv oppgitt med en økologisk tilstand «moderat». Denne
er trolig nå «god» siden gyrosmitten nå skal være utryddet her, og at laksetrappene ovenfor
Laksforsen nylig er restaurert slik at hele den 15 mil lange potensielt laks- og sjøørretførende del av
vassdraget kan settes i full produksjon. Kjemisk tilstand er oppført som ukjent. Miljømål er satt til
god økologisk og kjemisk tilstand. Påvirkningsfaktorer er avrenning fra jordbruk og spredt
bebyggelse, gyrosmitte, introduksjon av ørekyte i Majavatn og påvirkning fra lakselus. Dette er
påvirkningsfaktorer som reguleringsplanen ikke vil virke inn på eller forsterke på noe vis.
Tiltaket vil ikke gi noen permanent skade av betydning for vassdragets naturverdier, det være seg
registrerte naturtyper knyttet til vassdraget eller bestanden av laks og sjøørret. Tiltaket er ikke
forventet å kunne medføre at økologisk eller kjemisk tilstand for Vefsnavassdraget påvirkes, jamfør
vannforskriftens § 12. Det er bakt inn avbøtende tiltak som skal hindre at viktige gyte- og
oppvekstområder blir vesentlig skadet i anleggsfasen.
Vefsna er også varig verna vassdrag og rikspolitiske retningslinjer for disse gjelder her. Generelt
gjelder det å ta vare på vassdragsbeltet med sin naturlige kantsone som beskytter mot skadelig
avrenning, samt er tilholdssted for arter som økologisk er knyttet til vassdraget. Det er i
reguleringsplanen lagt mye arbeid i å minske «avtrykket» tiltaket får i vassdrag og kantsone. En liten
del av elveøra innenfor område for 10-årsflom (det som etter vannressurslovens §2 regnes som
vassdrag) blir berørt og det blir plassert brukar ute i elva på begge brusteder (Svenningelv og
Valryggen). For øvrig er det bakt inn avbøtende tiltak som skal hindre skadelig avrenning til
vassdraget.
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I tillegg er det gitt et beskyttelsesregime for nasjonale laksevassdrag i kapittel 6 i St.prp.nr.32 (20062007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorderVille kortet inn
og henvist til kilder. Sentralt i disse bestemmelsene er at tiltak i vassdraget ikke er tillatt dersom det
endrer elveløpet. Videre er det sagt at det i forbindelse med uttak av grus/masser ikke må værerisiko
for høyt partikkelinnhold i vassdraget. For reguleringsplanen for ny E6 er det tatt inn avbøtende tiltak
som skal hindre tilslamming av viktige gyte- og oppvekstområder i forbindelse med anleggsfasen.
Gjennomføring av planen vil ikke føre til endring av elveløp, kun et mindre beslag av areal i
flomsonen på elveøra ved brukryssinga over Svenningelva.

5. INNSPILL TIL YTRE MILJØPLAN / SKADEREDUSERENDE TILTAK
Se kap 4.6 «Konsekvenser i anleggsfasen».
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