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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 også blitt behov for en revidert vurdering av
konsekvensene for naturmangfoldet på denne strekningen. Samtidig har det blitt utarbeidet
forslag til deponiområder, som også har blitt utredet.
I dette notatet er revisjonen presentert, basert på eksisterende kunnskap samt supplerende
feltarbeid i juli 2019. På strekningen er det kjent 17 verdifulle naturtyper, både ulike skogstyper, våtmarksmiljøer, flommarker og geotoper. Det er samtidig gjort 59 funn av 11 rødlistede
karplanter, lav og sopp på strekningen, de fleste innenfor avgrensede naturtyper.
7 av lokalitetene ser ikke ut til å bli berørt av de nye vegplanene i det hele tatt og kanskje heller
ikke ytterligere to. 8 lokaliteter får en til to minus i konsekvens og en får tre minus i konsekvens. Planene innebærer litt tap av verdier knyttet til bl.a. gammel granskog, kalkbarskog og
myr. 3 av deponiområdene legger beslag på verdifulle naturtyper, men to av disse er alt foreslått fjernet av vegvesenet selv. Ytterligere 5-6 deponi kan være litt, men ikke mye i konflikt
med bevaring av naturmangfoldet, mens de øvrige 20-21 deponiene har små konflikter med
naturmangfoldet.
Usikkerhet ved vurderingene og forholdet til §§ 8-10 i naturmangfoldloven er vurdert. For samlet belastning er det litt tap av kalkbarskog som er av betydning. Til sist er det satt fram forslag
til en del avbøtende og kompenserende tiltak for de ulike lokalitetene og miljøene.

Forsidefoto: Falkfloget er en nokså markert berghammer sentralt i undersøkelsesområdet som jernbanen går
gjennom på Finnsåsmoen, og der ny E6 er planlagt å gå over. Foto: Geir Gaarder
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Innledning

Ny E6 mellom Brattås og Lien i Grane kommune, Nordland fylke har vært gjennom både konsekvensutredning og reguleringsplanarbeider, også for tema naturmangfold (Gaarder & Fjeldstad
2009, Gaarder m.fl. 2013). For strekningen mellom Svenningelv og Lien har Statens vegvesen i ettertid endret noe på planene, blant annet som følge av vanskelige grunnforhold på deler av strekningen. Det har derfor blitt nødvendig med en omregulering på strekningen mellom Svenningelv
brusted og Valryggen brusted.
Deler av de aktuelle strekningene har vært kartlagt og utredet tidligere, men andre partier ligger i
utkanten eller til dels like utenfor tidligere definerte utredningsområder. I tillegg kommer en rekke
nye deponialternativer. Det har derfor både vært behov for supplerende feltarbeid og en revidert
vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak på den aktuelle strekningen. Formålet med dette notatet er å besvare disse problemstillingene.

Figur 1. Reviderte planer for ny E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune.
Tilknyttingsveger er inkludert. Basert på kartfiler mottatt fra oppdragsgiver (Statens vegvesen) i juni 2019.
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Figur 2 Detaljert kart som viser vegplaner og tilhørende lokalveger, sykkelveger, næringsareal og deponi
(med egne nummer) på sørsiden av Trofors (samt naturverdier i området). Mottatt fra oppdragsgiver
22.08.2019.
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Figur 3 Detaljert kart som viser vegplaner og tilhørende lokalveger og deponier (med egne nummer), samt
naturverdier i området nord for Trofors til Falkfloget. Mottatt fra oppdragsgiver 22.08.2019.
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Figur 4 Detaljert kart som viser vegplaner og tilhørende lokalveger og deponier (med egne nummer), samt
naturverdier i området nord for Trofors mellom Falkfloget og Finnsåsmoen. Mottatt fra oppdragsgiver
22.08.2019.
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Figur 5 Detaljert kart som viser vegplaner og tilhørende lokalveger og deponier (med egne nummer), samt
naturverdier i området nord for Trofors mellom Finnsåsmoen og mot Laksfors. Mottatt fra oppdragsgiver
22.08.2019.
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2

Materiale og metoder

2.1

Metodikk

Det planlagte tiltaket er i første rekke vurdert med grunnlag i metodikk fra Statens vegvesen (2018)
sin håndbok V712 for konsekvensutredninger. I tillegg er også forholdet til naturmangfoldlovens §§
8-10 behandlet. Det er særlig lagt vekt på verdifulle naturtyper (etter DN-håndbok 13), samt forekomst av rødlistearter (Henriksen & Hilmo 2015) og fremmedarter (Artsdatabanken, 2018). Typifisering av naturen følger i hovedtrekk NiN2.1, mens arter er etter vanlig norsk nomenklatur.
Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold basert på håndbok V712 (Statens vegvesen 2018).
Kategori

Beskrivelse

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.
Verneområder etter naturmangfoldloven
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder
Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint (jf. håndbøker fra Miljødirektoratet
om kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19)
Utvalgte naturtyper
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst
Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypenivået
Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Vernet natur
Viktige naturtyper

Økologiske funksjonsområder for arter

Geosteder

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN2.1), Artsdatabankens
system for å beskrive naturvariasjon. Det arbeides med et system for å identifisere naturtyper av
nasjonal forvaltningsinteresse (NNF), som skal erstatte naturtypekartlegging etter DNs håndbøker
13 og 19. Inntil det er bestemt hvilken del av naturvariasjonen som NiN beskriver som skal verdisettes, og det er ferdigstilt et system for verdisetting, brukes DN-Håndbok 13 og 19 til kartlegging.
Håndbøkene deler inn lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe
forenklet kan dette defineres som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting av lokaliteter etter DN-håndbok 13 er gjort etter kriteriene i
de siste faktaarkene for forvaltningsprioriterte naturtyper Tekstboks 1. Rødlistestatus:
utarbeidet av Miljødirektoratet i november/desember
CR = kritisk truet (Critically Endangered)
2014 (Miljødirektoratet 2015).
EN = sterkt truet (Endangered)
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium
for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble
lansert i november 2015 (Henriksen mfl. 2015). Rødlistekategoriene er vist i Tekstboks 1.

VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)

Verdivurdering
For beskrivelse av metodikk for vurdering av verdi, så bygger denne på håndbok V712 (Statens vegvesen 2018) og for en mer detaljert gjennomgang så vises det til denne. Her gjengis bare metode
for verdisetting.
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder. Alle delområder verdisettes og framstilles på verdikart. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er
gjengitt nedenfor.
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Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold.
Verdikategori
Landskapsøkologiske funksjonsområder

Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Områder med
mulig landskaps
økologisk funksjon.
Små (lokalt viktige)
vilt- og fugletrekk.

Områder med lokal
eller regional landskapsøkologisk
funksjon.
Vilt- og fugletrekk
som er viktig på lokalt/ regionalt nivå.
Områder med
mulig betydning i
sammenbinding
av dokumenterte
funksjonsområder for
arter.

Områder med regional
til nasjonal landskapsøkologisk funksjon.
Vilt- og fugletrekk som
er viktig på regionalt/
nasjonalt nivå.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar til sammenbinding
av dokumenterte funksjonsområder for arter.

Vernet natur

Naturtyper

Økologiske
funksjonsområder for arter

C
Lokaliteter verdi C
(øvre del av noe
verdi)

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

Områder med funksjoner for vanlige arter (eks. høy tetthet
av spurvefugl, ordinære beiteområder
for hjortedyr, sjø/
fjæreareal med
få/små funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt utbredte og alminnelige
NT arter.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/ bestander i
verdikategori «Liten
verdi» NVE rapport
49/201357.

Lokalt til regionalt
verdifulle funksjonsområder.
Funksjonsområder
for arter i kategori
NT.
Funksjonsområder
for fredede arter
utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielt hensynskrevende arter
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/ bestander
i verdi-kategori «middels verdi» NVE rapport 49/201357 samt
vassdrag med forekomst av ål.
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Svært stor verdi

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk funksjon.
Særlig store og nasjonalt/internasjonalt viktige
vilt- og fugletrekk.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar til
sammenbinding av verneområder
eller dokumenterte
funksjonsområder
for arter med stor eller
svært stor verdi.
Verneområder
Verneområder (natur(naturmangfoldloven mangfoldloven §§ 35-39).
§§ 35-39) med
Øverste del forbeholdes
permanent redusert
verneområder med interverneverdi.
nasjonal verdi eller status,
Prioriterte arter i kate- (Ramsar, Emeraldgori VU og deres ØFO. nettwork mfl).
Prioriterte arter i kategori
EN og CR og deres ØFO.

B
Lokaliteter verdi
B og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi)
Regionalt viktige funksjonsområder
Funksjonsområder for
arter i kategori VU.
Funksjonsområder for
NT-arter der disse er
norske ansvarsarter
og/eller globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/bestander i verdikategori «stor verdi»
NVE rapport
49/201357 samt viktige
vassdrag for ål.

A
Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av nasjonal (nedre del) og internasjonal (øvre del) betydning.
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del:
EN-arter og arter i VU der
disse er norske ansvarsarter og/eller globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/bestander i verdikategori «svært stor verdi»
NVE rapport 49/201357.

Figur 6 Konsekvensvifta i håndbok V712.

2.2

Kunnskapsgrunnlag

Viktigste kilde for eksisterende kunnskap var tidligere konsekvensutredning (Gaarder & Fjeldstad
2009) og senere fagrapport på tema naturmiljø som del av reguleringsplanarbeidet (Gaarder mfl.
2012). Vesentlige deler av råmaterialet fra disse utredningene ligger samtidig ute på Naturbase
(Miljødirektoratet 2019) og i Artskart (Artsdatabanken 2019).
Kunnskap om utbyggingsplanene er basert på mottatte plankart fra oppdragsgiver Statens vegvesen
Region nord, sommeren 2019.
Eget, nytt feltarbeid ble utført i perioden 13-15 juli 2019 (bare Geir Gaarder), samt en supplerende
befaring av enkelte deponier 11.09.2019 (både Geir Gaarder og John Bjarne Jordal). Det var pent
vær første dag, mer overskyet (og innslag av duskregn) andre dag, mens det igjen var mest pent vær
siste dag i juli. Det var ubetydelig med vind alle dager. Generelt var det ganske greie arbeidsforhold.
Karplantefloraen lot seg godt observere, og det samme gjaldt lav og moser. Tidspunktet var noe
seint for å fange opp hekkende fugl godt, men fungerte også delvis på det punktet. Det var derimot
noe for tidlig for marklevende sopp, og bare et fåtall høstsopp ble observert. Under kartleggingen i
september var det enkelte regnbyger og bare middels gode feltforhold. Tidspunktet var i utgangspunktet godt egnet for marklevende sopp, noe det ble fokusert på i kalkrik skog, men dessverre var
sesongen forholdsvis dårlig og bare enkelte arter ble funnet.
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Figur 7 Myrparti på Finnåsmoen, rett på vestsiden av den gamle jernbanestasjonen. Ny E6 er nå planlagt
tvers gjennom disse myrene. Området ble kartlagt under tidligere konsekvensutredning (Gaarder & Fjeldstad 2009), og ble da under noe tvil ikke registrert som verdifull naturtype, selv om det finnes enkelte kvaliteter her knyttet til både myr og gammel granskog. Området ble reinventert i 2019 og selv om det dette
året ble påvist ytterligere enkelte interessante arter så er tidligere verdivurdering opprettholdt. Foto: Geir
Gaarder

12

3

Resultater

3.1

Generelle trekk

Det vises her i første rekke vise 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.

Figur 8 Nokså ordinær ung og tett granskog på elvesletta sør for Trofors. Foto: Geir Gaarder

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 kalk-stein. 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.
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Figur 4 Gammel, men småvokst granskog oppe på åsryggen rett sør for Falkfloget. Gammelskogslaven gubbeskjegg (NT) opptrer hyppig, men ingen andre spesielt interessante arter ble påvist og miljøet ble derfor
under litt tvil ikke kartlagt som spesielt verdifullt (selv om det mye av skogen har blitt flatehogd i distriktet i
nyere tid, står det nok ennå igjen en del slik småvokst, gammel skog). Foto: Geir Gaarder

Mellom Falkfloget og den gamle jernbanestasjonen på Finnsåsmoen går undersøkelsesområdet og
vegen igjen ned på de store løsmasseavsetningene i dalføret, og fortsetter nordover på disse fram
til Vefsna ved Valryggen og Lien ved enden av planleggingsområdet i nord. Det er flekkvis litt myr på
Finnsåsmoen, men det meste av arealet er skog, der store deler har blitt flatehogd ganske nylig.
Noe eldre skog står fortsatt stedvis igjen inn mot lisida og bergene på vestsiden, samt at det er et
mer variert skogbilde på nordsiden av Vefsna, ved Lia. Berggrunn og løsmasser er her gjennomgående mindre kalkrike.
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Figur 5 Undersøkelsesområdet nord for den nedlagte jernbanestasjonen på Finnsåsmoen preges nå i stor
grad av ei stor, sammenhengende hogstflate. Arealene ble også undersøkt mens de var skogkledt, i forbindelse med tidligere konsekvensutredning, uten at spesielle naturverdier ble funnet da, så miljømessig vurderes dette ikke som spesielt viktig. Foto: Geir Gaarder

Figur 6 Planlagt krysningspunkt av Vefsna ved Valryggen, dvs sett fra vestsiden av elva og mot nordøst. Det
er verdifulle flommarksmiljøer flere steder langs Vefsna, men bankene med nokså grov, eksponert småstein
på denne strekningen antas ikke å være spesielt interessante. Foto: Geir Gaarder
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3.2

Verdifulle naturtyper

I alt er det avgrenset 18 verdifulle naturtyper innenfor og i nærområdet til avgrenset planområde i
dette prosjektet. 8 av disse var kjent gjennom tidligere konsekvensutredning, mens 10 er å regne
som nye lokaliteter. De fleste nye lokalitetene er små og med lav verdi, mens enkelte av de gamle
lokalitetene er vesentlig større og til dels av høy naturverdi. Lokalisering av dem er vist i figur 7 og 8
under, mens tabell 3 gir en oversikt over de viktigste egenskapene til dem.
Tabell 3 Avgrensede naturtypelokaliteter (se nummer på figur 7 og 8) i og inntil planområdet for ny E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune. For tidligere registrerte lokaliteter er ID-nummer i Naturbase
oppgitt. Areal i dekar. BM-verdi: Verdisetting etter Miljødirektoratet sitt system. KU-verdi: Verdisetting etter vegvesenet sitt system (håndbok V712).
Nr

Navn

ID Nasjonal

Naturtype

1

Svebakken vest

BN00093574 Åpen flommark

2

Starrvollen sør for Trofors

Ny

3

Starrvollen - grotte

Ny

4

Trofors sør

5

BM-Verdi KU-verdi

Areal

B

Stor

74

Kilde

B

Stor

1

Grotte

C

Middels

0.2

BN00093572 Åpen flommark

A

Svært stor

253

Trofors vest

BN00093582 Gammel granskog

B

Stor

4

6

Trofors sørvest

BN00093577 Kalkbarskog

B

Stor

7

7

Nedre Svenningdal vest

BN00093563 Kalkbarskog

B

Stor

38

8

Svenningåsen - myr

Ny

Rikmyr

C

Middels

3

9

Tjærhusdalen

Ny

Kalkbarskog

B

Stor

9

10

Falkfloget - myr

Ny

Rikmyr

B

Stor

8

11

Falkfloget - grotte

Ny

Grotte

C

Middels

1

12

Falkfloget - skog

Ny

Gammel granskog

C

Middels

4

13

Jensmyra vest

Ny

Låglandsmyr i innlandet B

14

Høysetdalen

BN00093565 Flommarkskog

C

Middels

8

15

Lia

BN00093578 Gammel granskog

B

Stor

3

16

Lia vest

C

Middels

11

17

Svebakken sørvest

B

Stor

15

18

Tjærhusdalen NV

C

Middels

Ny

Gammel granskog

BN00093564 Regnskog
Ny

Rikmyr

SUM

Stor

10

3
452
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5 Trofors vest

6 Trofors sørvest

4 Trofors sør

3 Starrvollen - grotte
2 Starrvollen sør for Trofors

1 Nedre Svenningdal vest
17 Svebakken sørvest

Figur 7 Lokalisering av de 7 verdifulle naturtypene som er kjent i og inntil planområdet sør for Trofors i
Grane kommune. Lokalitet 1, 4, 5, 6 og 17 var alle kjent fra tidligere, men det er gjort noen små utvidelser
av grenser for lokalitet 4 og 5. Lokalitet 2 og 3 er nye. Utbyggingsplanene er vist med blå strek.

17

16 Lia vest
15 Lia
14 Høysetdalen
13 Jensmyra vest

12 Falkfloget - skog

11 Falkfloget - grotte
10 Falkfloget - myr
18 Tjærhusdalen NV
9 Tjærhusdalen

8 Svenningåsen - myr

7 Svebakken vest
Figur 8 Lokalisering av de 10 verdifulle naturtypene som er kjent i og inntil planområdet nord for Trofors i
Grane kommune. Lokalitet 7, 14 og 15 var kjent fra tidligere, men lokalitet 7 er litt utvidet mot sør. De
andre lokalitetene (8-13, 16 og 18) er alle nye.
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Figur 9 Den vesle bekkekløfta i øvre del av Tjærhusdalen, noe nord for Trofors, representerer nok det mest
interessante og verdifulle nye naturmiljøet som ble funnet i 2019. Kløfta viste seg å inneholde en del kalkskog med tilhørende krevende flora av karplanter og funga av marklevende sopp Foto: Geir Gaarder

3.3

Rødlistearter

Det var på forhånd kjent spredte funn av rødlistede lav, karplanter og sopp innenfor planområdet, i
all hovedsak registrert i forbindelse med tidligere konsekvensutredning (Gaarder & Fjeldstad 2009),
samt tilleggsregistreringer for samme utredning (Gaarder 2011). I tillegg har det også vært registrert
enkelte rødlistede virveldyr (fugl, pattedyr) i og nær området. Under feltarbeidet i 2019 ble alle tidligere påviste rødlistede karplanter og lav gjenfunnet, inkludert på de fleste tidligere kjente lokaliteter. I tillegg ble det også funnet et par nye rødlistearter for området. De fleste forekomstene ligger
innenfor avgrensede naturtypelokaliteter, men noen opptrer også utenfor. Nedenfor er alle arter
som ble påvist i 2019 nærmere kommentert. I tillegg ble det dette året også gjort et usikkert funn
av grankullsopp (NT) helt nord i området (lokalitet 16 – Lien vest). Fra tidligere foreligger også enkelte funn av rødlistede marklevende sopp i området (småskjellet musserong NT – lokalitet 6, gullslørsopp NT – utenfor naturtypelokalitet nordvest for Trofors og rødtuppsopp NT – lokalitet 7). Spesielt gubbeskjegg (NT) har nok opplagt en god del flere forekomster i området, og er ikke forsøkt
totalkartlagt. Også for de fleste andre arter bør det være flere forekomster, men for alle disse er
samtlige observerte forekomster registrert.
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Tabell 4 Påviste rødlistearter blant karplanter, lav og sopp (ingen rødlistede virvelløse dyr eller moser er
kjent herfra) i og inntil planområdet for ny E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune. For funn innenfor naturtypelokaliteter er bare nummer på disse (i samsvar med tabell 3 og figur 7 og 8) oppgitt, mens
funn utenfor er angitt med stedsnavn. Status: EN=sterkt truet, VU=sårbar, NT=nær truet.
Norsk navn

Latinsk navn

Status

Lokalitet

Ø-koord.

N-koord.

Funnår

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425538

7268498

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425509

7268376

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425502

7268402

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425506

7268363

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425524

7268407

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425498

7268337

2019

aursundløvetann Taraxacum crocodes

EN

4

425538

7268390

2019

gulmyrull

Eriophorum brachyantherum VU

2

425382

7267812

2019

gulmyrull

Eriophorum brachyantherum VU

2

425371

7267828

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

5

425446

7269039

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

6

425426

7268738

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

11

424988

7272769

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

12

425034

7272858

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

16

423292

7276223

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

17

425807

7267420

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

Vollen ved Trofors

425574

7267933

2019

gubbeskjegg

Alectoria sarmentosa

NT

Langdalsåsen nord

425126

7271528

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

5

425446

7269039

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425426

7268738

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425386

7268880

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425430

7268763

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425365

7268897

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425455

7269047

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425407

7268733

2011

trådragg

Ramalina thrausta

VU

6

425403

7268868

2011

trådragg

Ramalina thrausta

VU

7

425199

7270405

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

7

425247

7270388

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

7

425230

7270335

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

7

425190

7270436

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

15

423681

7276120

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425773

7267400

2011

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425807

7267420

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425802

7267365

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425787

7267339

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425805

7267325

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425784

7267267

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425770

7267278

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425760

7267289

2019

20

Norsk navn

Latinsk navn

trådragg

Ramalina thrausta

trådragg

Status

Lokalitet

Ø-koord.

VU

17

425750

7267332

2019

Ramalina thrausta

VU

17

425768

7267419

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

17

425772

7267453

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

Jensmyra nord

423747

7275442

2019

trådragg

Ramalina thrausta

VU

Jensmyra nordvest

423703

7276109

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

5

425446

7269039

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

6

425418

7269029

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

6

425426

7268738

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

6

425386

7268880

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

16

423292

7276223

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

16

423309

7276244

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

Langdalsåsen nord

425126

7271528

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

Jensmyra nordvest

423720

7276053

2019

rustdoggnål

Sclerophora coniophaea

NT

Vollen ved Trofors

425574

7267933

2019

kystdoggnål

Sclerophora peronella

NT

11

424988

7272769

2019

gullslørsopp

Cortinarius aureofulvus

NT

Stengvassbekken

424980

7270130

2009

harekjuke

Onnia leporina

NT

16

423287

7276213

2019

svartsonekjuke

Phellinus nigrolimitatus

NT

12

425034

7272858

2019

svartsonekjuke

Phellinus nigrolimitatus

NT

Finnsåsmoen SV

424830

7273602

2019

Rødtuppsopp*

Ramaria botrytis

NT

7

(425216)

(7270422)

2009

småskjellet musserong

Tricholoma olivaceotinctum

NT

6

425493

7268842

2011

*) Nøyaktig koordinat ikke oppgitt for arten i 2009 (et par funn innenfor lokaliteten det året).
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N-koord.

Funnår

Artskommentarer for arter funnet i 2019
Aursundløvetann Taraxacum crocodes (EN): En nasjonal 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. Arten har fortsatt en god bestand her (bestandsstørrelsen er trolig ikke vesentlig endret de siste 10 årene), og noen ti-talls
blomstrende planter forekom dette året. I figur 10 er hovedtrekk i utbredelsen der vist.

Figur 10 Registrert utbredelse av aursundløvetann (EN) langs Svenningdalselva inntil
Vestsidevegen sør for Trofors, basert på undersøkelsene i 2019. Nøyaktigheten på
hvert plott ligger stort sett på +/- 10 meter og bak hvert plott er det mellom 1 og 20
blomstrende individ som er registrert (i tillegg kommer en del sterile planter som ikke
ble forsøkt opptelt).
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Gulmyrull Eriophorum brachyantherum (VU): Et ganske sjeldent halvgras med nordøstlig utbredelse
i Norge (den er knyttet til områder med forholdsvis kontinentalt klima), samtidig som den er sterkt
knyttet til kalkrike kildesamfunn. Har tidligere vært kjent fra flere lokaliteter langs Auster-Vefsna,
samt med et par funn i nedre deler av hoveddalføret til Vefsna. Ble i 2019 også funnet i et kildemiljø
på Starrvollen like sør for Trofors. Er i første rekke sårbar for fysiske inngrep på voksestedene (noe
som delvis har skjedd nokså nylig på denne funnlokaliteten).
Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT): Dette er en ganske vanlig lavart knyttet til gammel barskog, særlig gammel og litt fuktig granskog. Den er frekvent i eldre granskog i Vesfna-dalføret og
opptrer også sparsomt i yngre, sterkere hogstpåvirket skog. Mange funn er gjort tidligere og den ble
funnet flere steder også i 2019.
Rustdoggnål Sclerophora coniophaea (NT): En knappenålslav (skorpelav) som særlig vokser nær basis av gamle grantrær i fuktig skog. Spredte funn er gjort tidligere og den ble funnet flere steder i
2019.
Kystdoggnål Sclerophora peronella (NT): En knappenålslav (skorpelav) som særlig vokser på død ved
av gamle eller døde lauvtrær. Har en overveiende sørlig og kystnær utbredelse i Norge og virker generelt sjelden i Nordland, men er funnet et par ganger i Vefsna-dalføret tidligere. Ble påvist på ei
død bjørk på Falkfloget i 2019.
Trådragg Ramalina thrausta (VU): En skjegglav som er knyttet til gammel og fuktig granskog, og som
er særlig hyppig i regnskogsmiljøer (kystgranskog). Har vært kjent fra en del lokaliteter i Vefsna-dalføret tidligere, inkludert enkelte innenfor undersøkelsesområdet. Ble gjenfunnet på en del trær på
tidligere kjente lokaliteter, og ble også funnet på et par nye steder i 2019. Dette er antagelig en av
artene som har vært i sterkest tilbakegang i dalføret i nyere tid, som følge av moderne bestandsskogbruk med flatehogst av voksestedene, og den er også utsatt for uttørking som følge av inngrep i
nærområdet.
Harekjuke Onnia leporina (NT): Vedboende sopp som hovedsakelig opptrer på grangadd. Generelt
nokså sjelden og i første rekke knyttet til gammel fjellskog. Har en del spredte funn i Grane tidligere,
og ble i 2019 funnet vest for Lien, helt nord i undersøkelsesområdet.
Svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT): Vedboende sopp som er en karakteristisk nedbryter
av gamle granlæger (og mer sjeldent furulæger). Fortsatt ganske utbredt innenfor mye av granas
naturlige utbredelsesområde i Norge, men har forholdsvis sterk tilknytting til gammel, lite påvirket
granskog. To funn på Falkfloget og Finnsåsmoen i 2019.
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Figur 11 Avblomstrede eksemplar (arten var stort sett avblomstret på kartleggingstidspunktet) av aursundløvetann (EN) i flommarksona til Svenningdalselva sør for Trofors i 2019. Merk de uvanlig smale bladene
som peker nesten rett opp, noe som er svært karakteristisk for denne nasjonalt meget sjeldne løvetannarten. Foto: Geir Gaarder
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Figur 12 Et par strå av gulmyrull (VU) i kalkrikt kildesig i foten av lia til Starrvollen sør for Trofors. Dette var
antagelig det mest interessante artsfunnet som ble gjort under feltarbeidet i 2019. Foto: Geir Gaarder
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Figur 13 Brune fruktlegemer av harekjuke (NT) oppover ei nylig død gran vest for Lien. Arten er nokså sjelden, men dukker sparsomt opp hist og her i gammel skog i distriktet. Foto: Geir Gaarder

3.4

Fremmede arter

Undersøkelsesområdet er dominert av stedegen vegetasjon og det er i første rekke langs vegnett og
rundt boliger en finner innførte arter i dette distriktet. Fremmedarter etter nyeste liste (Artsdatabanken 2018) ble derfor i liten grad funnet, siden det i liten grad er boliger og også få veger innenfor kartleggingsområdet. Et lite unntak gjelder på Bergmoen, i utkanten av Trofors sentrum. Der
vokser det bl.a. en del ungarsk syrin (PH), og i forbindelse med nedskjæring av hekk har en del av
hageavfallet blitt dumpet innenfor naturtypelokalitet 6. Siden det er snakk om kvister og ikke hele
trær med røtter, vurderes faren for etablering som lav, og det er i første rekke som et forsøplingsproblem dette er relevant.
I tillegg var det nå tydelig at hagelupin (SE) har etablert seg for fullt på elveørene i samløpet mellom
Svenningdalselva og Auster-Vefsna, men ennå ikke innenfor den avgrensede naturtypelokaliteten
som ligger innenfor undersøkelsesområdet. Det virker likevel opplagt at spredningen av hagelupin
her utgjør en alvorlig trussel mot aursundløvetanna (EN), da kravene til voksestedet antagelig kan
overlappe i betydelig grad. Arten ble også så vidt funnet innenfor selve undersøkelsesområdet, i
form av et par eksemplar i vegkanten til nåværende E6 vest for Lien helt i nord.
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Figur 14 Et par hagelupiner (SE) med rosa blomsterklase i vegkanten til E6 vest for Lien i Grane kommune.
Arten er tydelig under spredning i distriktet, både langs vegnettet og vassdraget. Foto: Geir Gaarder
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4

Vurdering av påvirkning og konsekvens

Det er gjort en kortfattet, enkel vurdering av påvirkning og konsekvens, rettet mot de kjente verdifulle naturtypene og basert på planene slik disse kommer fram av figur 1-5 (med tilhørende kommentarer).

4.1

Vegtraséer med tilhørende tiltak

1 – Svebakken vest
Her vises det primært til vurderinger gjort i reguleringsplanprosessen (Gaarder mfl. 2012). Kartleggingen i 2019 gav ikke grunnlag for vesentlige endringer her, bortsett fra observasjonen av en koloni
av fuglearten sandsvale (NT) i elvekanten. I utgangspunktet vil ikke denne kolonien bli berørt, i det
minste ikke i driftsfasen. Omfanget ble tidligere vurdert til å være lite til middels negativt, noe som
opprettholdes (dvs området vurderes som «noe forringet»). Konsekvensen blir ut fra dette minus 1
(-).
2 – Starrvollen sør for Trofors
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
3 – Starrvollen – grotte
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
4 – Trofors sør
Lokaliteten vurderes å være av svært stor verdi. Det er planlagt inngrep ikke særlig langt unna, men
hvis normale hensyn tas bør den ikke bli påvirket av tiltaket, annet enn litt øk støvpåvirkning mv
knyttet til anleggsfasen og noe økt trafikk på vegen inntil (på vestsiden av elva) i driftsfasen. Den antas derfor å bli ubetydelig forringet, noe som gir en konsekvens på ingen til minus en (0/-).
5 – Trofors vest
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, så det antas her å føre til et
forringet miljø, noe som gir en konsekvens på minus 2 (- -).
6 – Trofors sørvest
Lokaliteten berøres ikke direkte av tiltaket (i dette tilfellet opprusting av lokalvegen), men det kan
bli litt fysiske inngrep og hogst innenfor buffersona. Den antas derfor å bli ubetydelig til noe forringet, noe som en konsekvens som ubetydelig til minus 1 (0/-).
7 – Nedre Svenningdal vest
Lokaliteten har stor verdi. Samtidig går veglinja i vestkant av lokaliteten og tar også en del av den i
nordvestre hjørne. Dette er ikke de 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, dvs minus 2 (- -).
8 – Svenningåsen myr
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
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9 – Tjærhusdalen
Lokaliteten har stor verdi. Samtidig blir kantsona så vidt berørt i vest. Lokaliteten vurderes å bli noe
forringet (kanskje også forringet, hvis ikke nødvendige hensyn tas under anleggsarbeidet og steiner
og løsmasser faller ned i kløfta). Dette gir minus 1 (-) i konsekvens.
10 – Falkfloget - myr
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
11 – Falkfloget - grotte
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
12 – Falkfloget - skog
Lokaliteten er av middels verdi. Samtidig skjærer vegen gjennom gjennom et hjørne i vest, noe som
vurderes å medføre at den blir noe forringet (siden den er såpass liten). Dette gir minus 1 (-) i konsekvens.
13 – Jensmyra vest
Lokaliteten er av middels verdi og ligger samtidig midt i planlagt utbyggingsområde. Dette fører til
at den blir helt ødelagt og en får dermed minus 2 (- -) i konsekvens.
14 – Høysetdalen
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
15 – Lia
Lokaliteten er av middels verdi og er samtidig ikke særlig stor. Ut fra plantegninger så vil den nedre
halvdelen av lokaliteten bli ødelagt (som følge av behov for tilkomstveg til Lia), mens den øvre halvdelen kan spares. Dette bør innebære at både trådragg og enkelte nær truede arter overlever innenfor lokaliteten. I praksis antas dermed lokaliteten å bli forringet, noe som fører til minus 2 (- -) i
konsekvens.
16 – Lia vest
Lokaliteten er av middels verdi. Det er planlagt noe mer skjæring langs vegen her, som knapt berører lokaliteten direkte, men går helt inntil sørlige kantsoner til den. Miljøet er avhengig av litt kantsoner som gir buffervirkning, men ikke i omfattende grad. Med et visst forbehold settes derfor påvirkningen til noe forringet og konsekvensen dermed til minus en (-).
17 – Svebakken sørvest
Lokaliteten er av stor verdi. Den nye E6 ser ikke ut til å berøre lokaliteten, men et nytt næringsareal
vil legge beslag på sørlige del (derimot er planer endret slik at sykkel- og gangsti ikke lenger vil gå
gjennom den). I tillegg blir de negative konsekvensene litt høyere enn hva som kom fram tidligere,
siden reinventeringen i september 2019 medførte at lokaliteten burde utvides noe mot sør (mens
den reduseres litt i nord). Siden kvalitetene er knyttet til fuktig skog som vil være følsom for uttørking i kantsoner, så er det ikke bare det direkte beslaglagte arealet, men også ei sone på nordsiden
som blir ødelagt eller vesentlig redusert i kvalitet. Lokaliteten blir derfor vurdert som klart forringet
og konsekvensen settes til minus 3 (- - -).
18 – Tjærhusdalen NV
Lokaliteten ser ikke ut til å berøres av planene, med andre ord en ubetydelig endring og dermed
også ingen til ubetydelig konsekvens.
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Tabell 5 Samlet vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for kartlagte naturtyper, basert på vegvesenet sitt system (håndbok V712).
Nr Navn

Verdi

Påvirkning

Stor

Noe forringet

-

2 Starrvollen sør for Trofors Kilde

Stor

Ubetydelig

0

3 Starrvollen - grotte

Grotte

Middels

Ubetydelig

0

4 Trofors sør

Åpen flommark

Svært stor

Ubetydelig

0/-

5 Trofors vest

Gammel granskog

Stor

Forringet

--

6 Trofors sørvest

Kalkbarskog

Stor

Ubetydelig/noe
forringet

0/-

7 Nedre Svenningdal vest

Kalkbarskog

Stor

Forringet

--

8 Svenningåsen - myr

Rikmyr

Middels

Ubetydelig

0

9 Tjærhusdalen

Kalkbarskog

Stor

Noe forringet

-

10 Falkfloget - myr

Rikmyr

Stor

Ubetydelig

0

11 Falkfloget - grotte

Grotte

Middels

Ubetydelig

0

12 Falkfloget - skog

Gammel granskog

Middels

Noe forringet

-

13 Jensmyra vest

Låglandsmyr i innlandet Stor

Sterkt forringet

--

14 Høysetdalen

Flommarkskog

Middels

Ubetydelig

0

15 Lia

Gammel granskog

Stor

Forringet

--

16 Lia vest

Gammel granskog

Middels

Noe forringet

-

17 Svebakken SV

Regnskog

Stor

Forringet

1 Svebakken vest

4.2

Naturtype
Åpen flommark

Konsekvens

- -/- - -

Deponiområder

For nummerering av deponiene, se figur 2-5.
1: Deponiet er planlagt på det som nå hovedsakelig er ei stor hogstflate, på en stor løsmasseflate.
Ingen spesielle naturverdier er kjent innenfor arealet eller nær inntil.
2: Deponiet vil beslaglegge sørlige deler av en kalkskogslokalitet av stor verdi (lokalitet 7). Hvis deponiet ble tatt i bruk så ville dette medføre en vesentlig forringelse av lokaliteten, selv om det ikke
er de aller mest verdifulle delene som går tapt, men det er foreslått fjernet, jamfør kommentar på
figur 3.
3: Deponiet vil ligge oppå ei rikmyr av middels verdi (lokalitet 8), og dermed ødelegge denne helt,
men det er foreslått fjernet, jamfør kommentar på figur 3.Deponiet ville også vært noe problematisk i forhold til avrenning, siden det ville blitt liggende over en bekk.
4: 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.
5: Deponiet er planlagt i ungskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
6: Deponiet er planlagt i ungskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
7: 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.
30

Figur 15 Hengende furugadd med gammel, seintvoksende gran rett bakenfor, innenfor planlagt deponi nr 7.
Begge elementer er biologisk verdifulle og det ble lett etter krevende arter av bl.a. lav på dem, uten at slike
ble påvist. Foto: Geir Gaarder

8: Deponiet er planlagt plassert delvis på ei halvrik myr (med bl.a. mye trådstarr). Den vurderes ikke
som så stor og rik at den er skilt ut som naturtype. Deponi anses likevel som negativt.
9: Deponiet er planlagt plassert i ungskog/eldre hogstflate som ligger på overveiende fattig mark
uten særlige naturverdier.
10: Deponiet er dels planlagt plassert i ungskog uten særlige naturverdier og dels på grøftet myr
som heller ikke har særlige naturverdier lenger.
11: Deponiet er planlagt plassert i øvre deler av en liten bekkedal med til dels nokså gammel granskog. Et deponi her anses som negativt, men verdiene er ikke så store at naturtyper ble skilt ut.
12: Deponiet er planlagt plassert i nokså ung skog uten spesielle påviste naturverdier.
13: Deponiet er planlagt plassert i nokså ung skog uten spesielle påviste naturverdier.
14: Deponiet er planlagt plassert dels på og rundt ei rikmyr (lokalitet 18) av middels verdi. Dette vil i
all hovedsak ødelegge verdiene og deponiet er derfor negativt for bevaring av naturverdiene.
15: Deponiet er planlagt plassert i det som antagelig er nokså ung og ikke spesielt kalkrik skog, uten
særlige dokumenterte naturverdier.
16: Deponiet er hovedsakelig planlagt plassert på ei eldre hogstflate med intermediær vegetasjon.
Det kommer ganske nær et vassdrag med stryk og innslag av kalkkrevende arter, men dette miljøet
virket ikke så rikt eller spesielt at det ble skilt ut som egen naturtype.
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17: Deponiet er planlagt plassert i en yngre granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
18: Deponiet er planlagt plassert i en yngre granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
19: Deponiet er planlagt plassert i ung til halvgammel granskog i kanten av et myrområde, men uten
spesielle dokumenterte naturverdier.
20: Deponiet er planlagt plassert øverst i en ravinedal, der bare ei kraftlinjegate skiller den fra en
verdifull naturtype (regnskogsmiljø/gammel fuktig granskog). Det berører ikke naturtypen direkte,
men avrenning fra det kan lett skade lokaliteten merkbart. Deponiet anses derfor som negativt for
naturmangfoldet.
21: Deponiet er planlagt plassert på ei stor hogstflate uten spesielle dokumenterte naturverdier.
22: Deponiet er planlagt plassert på ei stor hogstflate uten spesielle dokumenterte naturverdier.
23: 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. Det vil være en fordel for naturmangfoldet om deponiet ikke legges helt i kanten
av myra.
24: Deponiet er planlagt plassert i en ung granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
25: Deponiet er planlagt plassert i en ung granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
26: Deponiet er planlagt plassert i en ung granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
27: Deponiet er planlagt plassert i en halvgammel granskog uten spesielle dokumenterte naturverdier.
28: Deponiet er planlagt plassert på gamle hogstflater, ungskog og dels intermediær myrkantmark
uten spesielle dokumenterte naturverdier.
Samlet sett har følgende deponier ganske høy konfliktgrad: Nr 2, 3 og 14.
Følgende deponier anses også som noe negative: Nr 4, 7, 8, 11, 20 og kanskje 23.
De øvrige deponiene har små konsekvenser for naturmangfoldet, ut over at de alle i all hovedsak
legger beslag på naturmark (og ikke sterkt endret mark, som ville vært det beste) som på sikt teoretisk sett kunne utvikle gradvis større verdier.
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5

Beslutningsrelevant usikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.
Registreringsusikkerhet: Undersøkelsesområdet vurderes å være forholdsvis oversiktlig. Det meste
har vært greit tilgjengelig, og de topografisk utfordrende delene har vært mulig å betrakte på
ganske nær avstand. Tidspunktet var godt egnet for viktige organismegrupper som karplanter, lav
og moser. Marklevende sopp eller virvelløse dyr er derimot i liten grad fanget opp og virveldyr er
bare ufullstendig registrert. Usikkerheten i registreringer anses derfor samlet sett å være middels.
Usikkerhet i verdi: Usikkerheten i verdi vurderes å være noe mindre – middels til liten. Dette begrunnes dels i registreringsusikkerheten, men ikke minst en sammenligning med tidligere kartlegging, der undersøkelsene i 2019 bare kan sies å ha gitt nokså små, oftest marginale supplement innenfor overlappende undersøkelsesareal. Svakheter i kartlegging av særlig marklevende sopp, men i
noen grad også de andre organismegruppene, gjør at det likevel gjenstår noe usikkerhet her.
Usikkerhet i påvirkning: Det foreligger ganske detaljerte planer for den nye vegen, noe som i utgangspunktet gir lav usikkerhet i påvirkning. Det er likevel flere steder vanskelig å se for seg at det
ikke også blir en del inngrep i øvrig planområde (og en sjelden gang også utenfor) i anleggsfasen,
men som kan være vanskelig å angi sted og omfang av. Usikkerheten settes derfor til middels til lav.
Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Usikkerhet i konsekvens blir basert på en sammenstilling av
usikkerhet for verdi og usikkerhet for påvirkning satt til lav til middels.
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6

Forholdet til naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
Se nærmere omtale i kapittel 4.3. 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 egen befaring og innhenting av eksisterende kunnskap. Tidspunktet for feltarbeidet var ikke helt optimal, 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
Samlet sett vurderes det i begrenset grad å være aktuelt å benytte føre-var-prinsippet for det planlagte tiltaket.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Når det gjelder naturtyper så blir blant annet to kalkbarskoger som noe berørt. I tillegg er det snakk
om noe tap av gammel barskog, samt i ett tilfelle av 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 Vefsna-dalføret. 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 har blitt behandlet i tidligere utredninger (se bl.a. kapittel 10.3 hos Gaarder m.fl. 2012),
og tas ikke nærmere opp her.
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Forslag til avbøtende og kompenserende
tiltak

Avbøtende og kompenserende tiltak anbefales for konfliktene som er behandlet i dette notatet å
konsentrere seg om berørte verdifulle naturtyper. Særlig sør for Trofors kan dette redusere de negative konsekvensene vesentlig, men også nord for Trofors bør det være mulig å sette i verk tiltak
som har klare effekter. For deponiområdene vises det til anbefalinger gitt i kapittel 4.2.

7.1

Avbøtende tiltak

1 – Svebakken vest
Her vises det primært til vurderinger gjort i reguleringsplanprosessen (Gaarder mfl. 2012). Kartleggingen i 2019 gav ikke grunnlag for vesentlige endringer her, bortsett fra observasjonen av en koloni
av den nær truede arter sandsvale i elvekanten. Hvis denne kan spares helt for fysiske inngrep, så vil
det være positivt, men uansett bør en tilstrebe hensyn i hekketiden for fuglene. Dvs. hvis det er stor
sannsynlighet for at kolonien blir ødelagt, så bør enten alt anleggsarbeid utføres utenfor hekketiden, eller så bør skråningen tildekkes for hekkestart slik at fuglene må finne alternative reirplasser.
2 – Starrvollen sør for Trofors
Her vil viktigste avbøtende tiltak være å unngå alle former for fysiske inngrep i og nær inntil (ei sone
på minst 10 meter) fra lokaliteten. Samtidig er det generelt viktig å unngå inngrep i sona mellom lokaliteten og jernbanelinja ovenfor.
Et aktuelt kompenserende tiltak vil være en forsiktig restaurering av skadene som oppstod etter
skogsdrifta i nedre deler av lokaliteten. Dette innebærer forsiktig utjevning av deler av ujevnhetene
som følge av hjulsporene, bare en samtidig unngår tilførsel av løsmasser hit.
3 – Starrvollen – grotte
Her vil viktigste avbøtende tiltak være å unngå alle former for fysiske inngrep i og nær inntil (ei sone
på minst 10 meter) fra lokaliteten.
4 – Trofors sør
Også her gjelder i stor grad tidligere tilrådinger, om å unngå alle former for inngrep på nedsiden av
nåværende bygdeveg på hele strekningen der denne går nær lokaliteten. Som det kommer fram av
figur 10 er ikke avstanden mellom nærmeste forekomster av den sterkt truede arten aursundløvetann større enn at selv tilfeldige fysiske inngrep eller selv uheldige situasjoner under anleggsarbeidet kan være nok til å skade forekomstene. NB! Det er viktig å huske på at ikke bare direkte fysiske
inngrep, men også eksempelvis tilførsel av løsmasser (bl.a. fra maskiner som står plassert inntil bygdevegen) vil kunne medføre skade.
5 – Trofors vest
Her vil viktigste avbøtende tiltak være å unngå alle former for fysiske inngrep og skogsdrift i og nær
inntil (ei sone på minst 20 meter) fra lokaliteten. I praksis betyr dette at det anbefales at en enten
lager en liten støttemur på nedsiden av vegen for å unngå fylling inn i naturtypelokaliteten der, eller
flytter vegen et par meter mot vest, slik at en på den måten unngår fyllingen.
6 – Trofors sørvest
Her vil viktigste avbøtende tiltak være å unngå alle former for fysiske inngrep og skogsdrift i og nær
inntil (ei sone på minst 20 meter) fra lokaliteten. Lokaliteten bør samtidig overvåkes i forhold til
spredning av fremmede arter.
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7 – Nedre Svenningdalselva vest
Her blir det særlig viktig under anleggsarbeidet å unngå inngrep inn i lokaliteten i størst mulig grad.
Hjørnet i sørvest, mot tunnelmunningen er ikke det mest kritiske i så måte, men lia bortover etter
der bør en være særlig påpasselig med dette. Lengst nord ville det vært en fordel om en bygde en
støttemur på nedsiden av vegen på en liten strekning, for å redusere omfanget av inngrep inn i lokaliteten (det er nå planlagt ei større fylling der). Hvis en klarer å ta disse hensynene, så er det
grunn til å redusere omfanget ned til noe forringet, og dermed få en konsekvens på minus 1 (-).
8 – Svenningåsen myr
Lokaliteten er av lav verdi og ligger samtidig antagelig utenfor planlagt utbyggingsområde. Det er
ønskelig at en her er litt på vakt og unngår unødige fysiske inngrep i anleggsfasen.
9 – Tjærhusdalen
Også her vil det generelt være viktig med minst mulig fysiske inngrep og skogsdrift innenfor lokaliteten. Ut fra plassering av vegen ser det ut til at bare øvre deler av dalen blir direkte fysisk berørt,
med noe fylling nedover i den. Her er det så bratt at ei slik fylling sannsynligvis vil være vanskelig å
kontrollere utstrekningen av, og det kan lett både bli store mengder og langt nedover i dalen som
massene legger seg. Samtidig vil skadene på miljøet kunne bli betydelige. Her anbefales derfor i stedet ei kort bru eller kanskje aller best en uppmurt kant mot kløfta, slik at en unngår at stein og
andre løsmasser kommer ned i den.
10 – Falkfloget - myr
Lokaliteten er av middels verdi og ligger samtidig antagelig utenfor planlagt utbyggingsområde. Det
er ønskelig at en her er litt på vakt og unngår unødige fysiske inngrep i anleggsfasen.
11 – Falkfloget - grotte
Lokaliteten er av lav verdi og ligger samtidig i kanten av planlagt utbyggingsområde. Det er ønskelig
at en her forsøker å unngå unødige fysiske inngrep i anleggsfasen.
12 – Falkfloget - skog
Lokaliteten er av lav verdi og berørt parti er samtidig ikke den mest verdifulle delen (som ligger i dalen like øst for vegen). Generelt anbefales å unngå unødige fysiske inngrep i anleggsfasen.
13 – Jensmyra vest
Lokaliteten er av middels verdi og ligger samtidig midt i planlagt utbyggingsområde. Siden myr også
vil være utsatt for kanteffekter i form av drenering er det antagelig lite hensiktsmessig å sette i verk
avbøtende tiltak her. I stedet bør kompenserende tiltak vurderes (restaurere delvis grøftet myr et
annet sted).
14 – Høysetdalen
Lokaliteten er av lav verdi og ligger samtidig antagelig utenfor planlagt utbyggingsområde. Det anbefales at den heller ikke benyttes i anleggsfasen.
15 – Lia
Lokaliteten er av middels verdi og er samtidig ikke særlig stor. Ut fra plantegninger så vil den nedre
halvdelen av lokaliteten bli ødelagt (som følge av behov for tilkomstveg til Lia), mens den øvre halvdelen kan spares. Dette bør innebære at både trådragg og enkelte nær truede arter overlever innenfor lokaliteten. Siden det finnes lignende, men litt yngre skog videre oppover i dalen, inntil antatt bevart del, vurderes kompenserende tiltak som best egnet her, se under.
16 – Lia vest
Det er planlagt noe inngrep i kantsoner mot nåværende E6, men ikke innenfor lokaliteten. Det anbefales at en unngår unødige inngrep i anleggsfasen innenfor lokaliteten. I tillegg at en så snarlig
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som mulig forsøker å etablere en form for leplanting i kanten av lokaliteten som skjermer miljøet
mot uttørking og forurensning fra veien.
17 – Svebakken sørvest
Desto lenger mot sør det nye næringsarealet trekkes, desto bedre er det. Det er uansett viktig at
det ikke hogges i kantsona inntil nordsiden av det nye næringsarealet i anleggsperioden, og det bør
tilstrebes tilplanting med en stabil sone av busker og trær her når næringsarealet er etablert. Hvis
det gjøres er det god grunn til å håpe på at noe av kvalitetene på sikt kommer tilbake i det som nå
er sentrale deler av lokaliteten.

7.2

Kompenserende tiltak

1 – Nedre Svenningsdalselva vest
Hvis sandsvalekolonien går permanent tapt bør det søkes etter gamle sand- og grustak i distriktet
mellom Svenningdal og Lien og potensielt egnede slike kan tilrettelegges for som nye hekkeplasser
for arten. I utgangspunktet bør dette gjøres på minst 3 ulike steder. Det er samtidig sentralt at tilretteleggingen skjer minst en sesong før anleggsstart, slik at sandsvalene i beste fall allerede har
tatt stedet i bruk før den opprinnelige kolonien blir ødelagt. Sandsvala er samtidig antagelig nokså
mobil, og hvis et slikt tiltak gjøres på en faglig solid måte bør sannsynligheten for at det blir vellykket være høy.
4 – Trofors sør
Et sentralt og klart positivt kompenserende tiltak for hele prosjektet vil være å gjennomføre en systematisk bekjempelse av all hagelupin innenfor denne lokaliteten, samt også ellers i området rundt
Trofors sentrum, for å hindre at den sprer seg ytterligere langs vassdraget.
16 – Lia
Her er det som tidligere nevnt godt mulig å restaurere gammel, frodig og fuktig granskog i direkte
tilknytting til lokaliteten mot nord, se figur 15 under.
Generelt
Utbyggingen av ny E6 mellom Svenningdal og Lien medfører tap av noe eldre og dels fuktig og dels
kalkrik granskog av noe naturverdi. Dette er samtidig skogtyper som det finnes en del av i Vefsnadalføret, også utenfor etablerte verneområder. Det bør være mulig å finne en rekke egnede slike
skogsmiljøer som i dag står uten formell beskyttelse og dermed i fare for å forringes av hogst, men
der en som et kompenserende tiltak kan sette i verk konkrete bevaringstiltak for dem.

37

Figur 15 Frodig og fuktig, men bare middelaldrende høgstaudegranskog rett på nordsiden av lokalitet 15
Lia. Dette miljøet lar seg enkelt restaurere til en verdifull gammel granskog hvis den bare får stå i fred for
inngrep i framtiden. Foto: Geir Gaarder
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Kilder
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Vedlegg

På de neste sidene følger naturtypebeskrivelser og en del bilder for de 18 beskrevne verdifulle naturtypelokalitetene.
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Nedre Svenningdal vest

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Elvebrinken der det var en sandvalekoloni i bakre del i 2019.

Lok. nr. 1

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Åpen flommark
Elveør
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, basert på eget feltarbeid
24.06.2008, i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane
kommune (Gaarder & Fjeldstad 2009, Gaarder mfl. 2012). Deler av lokaliteten ble oppsøkt på nytt
14.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av reviderte
naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Bare små supplement i beskrivelsen er gjort,
samt ny verdisetting basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten langs Svenningdalselva knappe 2 km sør for Trofors.
Den avgrenses av elvebredden på østsiden av elva, samt mangel på flompåvirket mark i vest. I sør
er det også lite flommark videre opp etter elva, mens lokaliteten går del-vis over i mer verdifulle
flommark i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elva danner enkelte store stein- og grusører på
strekningen, på begge sider av elva samt ører ute i selve elva. Små felt med sand forekommer også.
I tillegg er det noe ispåvirket, engpreget vegetasjon på vestsiden av elva, i kanten, og litt
flommarkskog (gråor-heggeskog, dels med istervier) innenfor.
Artsmangfold: I fuktige kantsoner langs elva vokser enkelte noe kalkkrevende (fjell)planter som
gulstarr, hårstarr, svartstarr, svarttopp og gulsildre. I tillegg arter som fjellsmelle og setermjelt ute
på mer eksponerte ører. Flommarkskogen har høgstauder som fjellfiol, stornesle og mjødurt. Under
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feltarbeidet i 2019 ble det observert en liten sandsvale-koloni på antatt 10-20 par i den største
elveskrenten på nordvestsiden av elva. Også fiskemåke (NT) ble observert, og kan hekke på
elveører her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen på vestsida er påvirket av tidligere hogst og har et
middelaldrende preg. Området har blitt benyttet noe til fiske, med spor av enkel tilrettelegging
langs elva på vestsida i sør, uten at dette påvirker naturmiljøet i særlig grad.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det forekommer en del flommarker langs Vefsna-vassdraget, særlig
videre nedover i vassdraget.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2009 verdi lokalt viktig (C). Basert på faktaark for åpen
flommark fra 2015 oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (38 daa), middels til lav vekt på
typevariasjon, lav vekt på artsmangfold, høy vekt på tilstand og middels vekt på påvirkning.
Samlet gir dette verdien viktig - B, altså høyere vekt enn tidligere som følge av endringer i
metodikken.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av at vannføringen i elva opprettholdes, særlig
flommene (og da er trolig spesielt de litt større flommene som kommer med 5 til 10 års
mellomrom sentrale). Ellers bør en unngå hogst av flommarkskogen.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen – Lien Konsekvensutredning
tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:29.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.
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Starrvollen sør for Trofors

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Det sentrale, intakte kildemiljøet nederst i lia.

Lok. nr. 2

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Kilde
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 14.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestkant av den store løsmasseflata langs
Svenningdalselva sør for Trofors, rett nedenfor jernbanelinja. Den ligger nederst i lia, der vann
tydeligvis presses fram i overgangen mot flata. Som for de fleste kildesamfunn er arealet
begrenset, til kanskje 20-30 x 30-40 meter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om kalkrik kaldkilde i overgang mot
sterkt kldepåvirket skogsmark/sumpskog.
Artsmangfold: Ganske god bestand av den regionalt sjeldne (her nær sin vestgrense) og nasjonalt
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truede kildespesialisten gulmyrull (VU), med et hovedbestand på et ti-talls planter sentralt i kilda
og ytterligere et par planter 10-20 meter mot nord. I tillegg sparsomt med linmjølke, en annen
karakterar for kalkrike kilder.
Bruk, tilstand og påvirkning: Delvis ødelagt i forbindelse med skogsdrift for noen år siden, med
dype kjørespor i nedre deler av kildesamfunnet. Mer fysisk intakt i øvre deler, der det er skog i ung
optimalfase. Jernbanefyllinga like i overkant er gamnel, og ser bare i marginal grad ut til å ha
påvirket kildemiljøet negativt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Rike kildesamfunn som dette virker sjeldent i regionen, men spredte
funn av karakterartene viser at det tross alt er andre lokaliteter også lenger ned langs Vefsna samt
oppe i Auster-Vefsna.
Verdivurdering: Med grunnlag i faktaark fra våren 2015 for kilder så oppnår lokaliteten verdien
viktig - B, som følge av forekomst av en sårbar art.
Skjøtsel og hensyn: Miljøet er særlig sårbart for grøfting og fysiske inngrep. Med andre ord har
skogsdrifta som ble utført her for noen år siden skadet deler av den alvorlig. Antagelig er det beste
nå bare å la området få ligge i fred og gradvis få reetablert en naturlig stabil tilstand. Det bør i
framtiden ikke utføres skogsdrift innenfor lokaliteten hvis en ønsker å ta vare på naturverdiene, og
en bør utvise spesiell varsomhet i ei sone på 10-20 meter rundt.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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Starrvollen - grotte

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Grotteinngangen.

Lok. nr. 3

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Grotte
Karstgrotte
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 14.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestkant av den store løsmasseflata langs
Svenningdalselva sør for Trofors, litt nedenfor jernbanelinja. Den ligger nederst i lia, like sør for
en skogsveg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grotta går rett inn og er over 5-6 meter lang.
Knapt to meter høy og vel en meter bred åpning, som gradvis senkes innover.
Artsmangfold: Holeblygmose og enkelte andre kalkkrevende moser i utgangen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er nå ei hogstflate utenfor og skog i optimalfase på oversiden.
Ingen spor av fysisk påvirkning sett.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det virker ikke som om det er kjent andre grotter i dette området.
Verdivurdering: Basert på faktaark for grotter fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse, trolig høy vekt på tilstand (men usikkert), ukjent men antatt lav vekt på grotteinnhold,
ukjent men trolig høy vekt på urørthet og ingen spesiell vekt på spesiallokalitet. Samlet sett gir
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dette antagelig verdien lokalt viktig - C, men grundigere undersøkelser er ønskelig for en mer
sikker verdisetting.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er i første rekke sårbar for fysiske inngrep, og en bør nok være
forsiktig med å kjøre tunge kjøretøy rett over huletaket. Flatehogst, slik som det har blitt utført,
vurderes som uheldig, men uten å forringe verdiene vesentlig. Det vil i framtiden være en klar
fordel om en i stedet bare foretar gjennomhogster her.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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Trofors sør

Svært viktig A

Foto: Geir Gaarder Elvekilen der aursundløvetann vokser.

Lok. nr. 4

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Åpen flommark
Elveør
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetskrivelse innlagt av Geir Gaarder den 24.03.2004, på basis av egen tur
18.08.2003 i forbindelse med kommunal naturtypekartlegging (Fjeldstad & Gaarder 2005).
Områdebeskrivelsen ble oppdatert på bakgrunn av at lokaliteten ble undersøkt på nytt den 24. og
25.06.2008 (Gaarder & Fjeldstad 2009, Gaarder mfl. 2012), som del av reguleringsplanarbeidet
med ny E6. Lokaliteten ble da noe grundigere undersøkt, også på østsiden av Svenningdalselva,
rundt Båfjellmoholmen. Lokaliteten ble oppsøkt på nytt 14.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag
fra Statens vegvesen, som del av reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019).
Bare mindre supplement i omtale og avgrensing ble da gjort, samt at verdivurderingen ble
oppdatert basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i samløpet mellom Vefsna og
Svenningdalselva ved Trofors sentrum. Den avgrenses i vest mot en bygdeveg og i sørvest noe
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gradvis mot mindre flompåvirket mark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har delvis deltapreg der særlig
Svenningdalselva danner enkelte svinger med tilhørende holmer, flomløp og flommarker. Det er
innslag både av en del grus- og steinører og litt sandrike ører, samt lauvrike, lavvokste
flommarksskoger.
Artsmangfold: I et mindre parti helt i sør ble det funnet en ganske typisk, variert flora for
flommarksmiljøer, inkludert arter som fjellsnelle, smårørkvein, kongsspir og klubbestarr. I tillegg
ble et par vanlige beitemarkssopp påvist. I flomløpet mellom Båfjellmoholmen og marka innenfor
funnet, samt fuktige flommarkspartier på vestsida av elva, ble det funnet noe aursundløvetann
Taraxacum crocodes (EN). Sentralpunkt for forekomstene på vestsiden av elva er VN 2550 6835
(ca 20 blomstrende individ) og VN 2558 6838 (et par blomstrende individ), og i flomløpet på
østsiden VN 2569 6858 (10-20 blomstrende individ). Dette er en av svært få norske forekomster av
denne arten som virker helt knyttet til flommarker langs store vassdrag og innsjøer. For øvrig kan
det fra flommarkene på vestsiden nevnes arter som fjellfrøstjerne, gulsildre, gulstarr, fjellstarr,
hårstarr, tvebostarr, mjuksivaks, myrsaulauk, nordlandsstarr, skogsiv, småsivaks, setermjelt,
fjellskrinneblom, dvergsnelle og svarttopp. På et lite engparti (isskuringspåvirket) i søndre del av
lokaliteten inntil elvekanten ble det funnet arter som kattefot, fuglestarr, hvitmaure, blåklokke,
harerug, prestekrage, setermjelt og marinøkkel. En del gul frøstjerne på enger i flommarksskogen.
For øvrig ble det ikke funnet nye arter av spesiell interesse inne i flommarkskrattene her.
Lokaliteten kan ha potensial for kravfulle elvebreddsbiller. Under feltarbeidet i 2019 ble
aursundløvetann gjenfunnet med flere delforekomster i sørvest, totalt over 30 blomstrende
eksemplar (antagelig har det ikke skjedd særlige bestandsendringer her de siste 10 årene). I tillegg
ble det bl.a. funnet en glattkrans-art i en flomdam like sør for dette flommarksmiljøet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Båfjellmoholmen, som er oppdyrket, ligger sentralt i området. Av
inngrep ellers har det vært en del vedhogst i området.
Fremmede arter: Hagelupin (SE) opptrer tallrikt på åpen elveør innenfor deler av lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det finnes en del elveører videre nedover langs Vefsna, men
aursundløvetann ser så langt bare ut til å vokse på denne lokaliteten, så den skiller seg antagelig
noe ut fra resten av vassdraget.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2009 verdi svært viktig (A). Basert på faktaark for åpen
flommark fra 2015 oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (38 daa), høy vekt på typevariasjon,
høy vekt på artsmangfold, høy vekt på tilstand og middels vekt på påvirkning. Samlet gir dette
verdien svært viktig - A, det samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil generelt være å la miljøet få ligge stort sett i
fred. Tradisjonell, ekstensiv landbruksdrift kan til en viss grad være positiv. Av mulige trusler vil
omfattende vedhogst, større tekniske inngrep, masseuttak og vassdragsreguleringer kanskje være
de mest negative og aktuelle.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning
rapport 2005:11.
Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen – Lien Konsekvensutredning
tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:29.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.
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182510005

Trofors vest

Viktig B

Omtalt lokalitet er den nordre av disse to.

Lok. nr. 5

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetskrivelse innlagt av Geir Gaarder den 24.03.2004, på basis av egen tur
18.08.2003 som del av kommunal naturtypekartlegging (Fjeldstad & Gaarder 2005). Lokaliteten
ble oppsøkt på nytt 14.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Noen supplement i beskrivelsen er
gjort, samt ny verdisetting basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt inntil Trofors sentrum på vestsiden av
elva, i innerkanten av svingen Svenningelva gjør før den renner ut i selve Troforsen. Den grenser
mot flommarkskog (vierkratt i øst), med påvirket skog i sør, en bygdeveg i vest og mer påvirket
skog igjen i sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her står det igjen litt eldre og nokså storvokst,
fuktig granskog. Dels er det snakk om høgstaudeskog, dels mer veldrenert lågurt- eller svak
lågurtskog.
Artsmangfold: Artsmangfoldet virker ikke særlig stort, men det er sparsomt med strylav på
trærne. Av spesiell interesse er funn av rødlistearten trådragg (VU) på 3-4 grantrær. I 2019 ble
også gubbeskjegg (NT) og rustdoggnål (NT) notert på gamle grantrær.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det har vært noe plukkhogst her i nyere tid. En enkel
tursti/ferdselsveg går gjennom skogen.
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Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes fortsatt spredte forekomster av eldre og fuktig granskog i
distriktet, og lokaliteten er derfor del av et restnettverk av slike miljøer.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2005 verdien svært viktig - A, men dette ble siden redusert til
viktig - B. Basert på faktaark for gammel granskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse, middels vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig både av høy luftfuktighet og intakt gammel skog.
Både hogst og andre fysiske inngrep innenfor lokaliteten er derfor negativt. En bør heller ikke åpne
opp landskapet i ei sone på minst 20-30 meter rundt (dvs bl.a. unngå flatehogst der).
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning
rapport 2005:11.
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Trofors sørvest

Viktig B

Omtalt lokalitet er den søndre av disse to.

Lok. nr. 6

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Kalkbarskog
Kalkgranskog
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 11.09.2011, basert på eget
feltarbeid 27.08.2011, i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny E6 mellom Brattåsen og
Lien i Grane kommune (Gaarder 2011, Gaarder mfl. 2012). Lokaliteten ble oppsøkt på nytt
14.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av reviderte
naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Bare små supplement i beskrivelsen og
avgrensning er gjort, samt ny verdisetting basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for Trofors sentrum, mellom
bygdevegen på vestsiden av Svenningdalselva og jernbanelinja. Den avgrenses for det meste av
yngre, mer uthogd skog mot bygdevegen, går fram til og med en liten bekk i sør (blir yngre skog
sør for denne), yngre skog i nord, samt brattskråningen opp mot jernbanen i vest. Berggrunnen er
kalkrik og består trolig dels av kalkspatmarmor. Det er dels snakk om bratt li, men også loddrette
bergvegger vendt mot øst og nordøst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtyper her omfatter både kalkgranskog (av
litt fuktig lågurtutforming), kalkrike bergvegger (skyggefulle og loddrette) og litt fuktig, gammel
granskog (bl.a. inntil bekken i sør). Dels er det høgstaudepreget vegetasjon i nedkant av
bergveggene.
Artsmangfold: Gran er dominerende treslag. I tillegg finnes sparsomt med lauvtrær som bjørk og
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rogn. Av karplanter forekommer en del høgstaudearter, men det er særlig grunn til å trekke fram
litt myskemaure, en forholdsvis sjelden og kravfull art i distriktet. På bergveggene er det en ganske
rik flora av kalkkrevende moser, inkludert stedvis mye radblygmose, samt arter som
holeblygmose, hinnetrollmose, rødhøstmose og antatt rødklokkemose. På et par graner nær bekken
og ei litt lenger nord inntil bergvegg vokser litt trådragg (VU). Enkelte kalkkrevende
mykhorizasopp opptrer også, foruten en mer vanlig art som svovelriske, inkluderer det Ramaria
gracilis (tidligere rødlistet, uvanlig art) og småskjellet musserong (NT). Sistnevnte er generelt
sjelden, men er funnet i regionen så vidt tidligere. I 2019 ble alle karplanter, lav og moser
gjenfunnet, samt at også gammelskogsarter som gubbeskjegg (NT) og rustdoggnål (NT) ble notert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogalder er litt varierende. Det meste må sies å være i en
optimalfase (dels eldre optimalfase), men det er også enkelte trær i klar aldersfase her. Noe av
skogen har helst kommet opp etter tidligere flatehogst, men det kan virke som om det likevel er litt
kontinuitet i tresjiktet. En og annen låg forekommer også, mens det nylig har vært hogd et par
grantrær helt i sør. Jernbanen har nok tidligere påvirket kantsoner i vest, men det ser ikke ut til å ha
vært særlig inngrep her i seinere tid.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes flere fuktige granskoger med kravfulle og rødlistede
lavarter langs nedre deler av Svenningdalselva og videre nedover langs Vefsna, der denne
lokaliteten er en del av disse forekomstene. Kalkskogsmiljøer er tidligere særlig dokumentert fra
Auster-Vefsna, der ganske store, velutviklede forekomster er funnet.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2011 verdien viktig - B. Basert på faktaark for kalkbarskog fra
våren 2015 så oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (7 dekar), middels vekt på artsmangfold
og antagelig også middels vekt på mosaikk med åpen kalkmark (kalkberg). Samlet gir dette
verdien viktig - B, det samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: For å bevare naturverdiene bør en være mer restriktiv med hogst i framtiden.
På kort og mellomlang sikt (de nærmeste ti-årene) bør det neppe tas ut flere trær her, mens det på
lengre sikt kan være aktuelt med en svært forsiktig gjennomhogst. En bør samtidig unngå at det
blir for åpent i nærområdet, innenfor ei sone på minst 20 meter.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for ny
E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16. 22 s.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.
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Nedre Svenningdal vest

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Litt død-ved rik granskog på ryggen ut mot dalen.

Lok. nr. 7

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Kalkbarskog
Kalkgranskog
11/09/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, basert på eget feltarbeid
31.08.2009 som del av arbeidet med reguleringsplan for ny E6 (Gaarder & Fjeldstad 2009, Gaarder
mfl. 2012). Lokaliteten ble oppsøkt på nytt 14.07 og 11.09.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra
Statens vegvesen, som del av reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Noen
supplement i beskrivelsen og litt utvidet avgrensning mot sør er gjort, samt ny verdisetting basert
på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger oppe i lia vest for Nedre Svenningdal. Den
avgrenses mot mer hogstpåvirket skog i nord, fattigere og dels mer påvirket skog i vest og sør,
samt mer eksponert terreng mot øst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er en sammensatt lokalitet. Det er stedvis
tydelig innslag av kalkspatmarmor i grunnen her, noe som gir grunnlag for kalklågurtgranskog
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(dels tørkeutsatt trolig) samt enkelte karstfenomenter (nedsynkingshull). I tillegg er det en
vestvendt, nokså beskyttet skrent og tendenser til bekkekløft der det er gammel, fuktig granskog i
nord og en bekk som skjærer skarpt ned i kalkstein i sør (med tilhørende kalkrike bergvegger på
nordsiden). Foruten lågurtskog er viktige vegetasjonstyper blåbærskog og småbregneskog, samt i
bekkedalen i nord også noe storbregneskog og tendenser til høgstaudeskog. I søkket er det innslag
av litt rik gransumpskog.
Artsmangfold: Gran er dominerende treslag, og det er bare sparsomt med bjørk innenfor området,
samt ei og anna rogn og noe osp i vestre del. I feltsjiktet ble det funnet taigastarr i sumpskogen,
mens den kalkrike lia i vestre deler hadde en del av de gode kalkskogsindikatorene kalktelg,
dvergsnelle, krattfiol og taggbregne. Ellers funn av gulsildre langs bekken i sør. På berg ble den
kalkkrevende arten holeblygmose Seligeria donniana funnet sparsomt i kanten av bekkedalen i
nord, samt mer vanlige arter som putevrimose Tortella tortuosa. Lavfloraen på trærne var ikke
spesielt rik, men trådragg Ramalina thrausta (VU) ble funnet sparsomt på et par grantrær i søndre
del og noe rikere på flere trær i nordre del. Ellers selvsagt noe gubbeskjegg Alectoria sarmentosa
(NT). I tillegg er det innslag av flere arter med noe kalkkrevende marklevende sopp her. Bl.a. ble
det i 2009 gjort et par funn av svovelriske Lactarius scrobiculatus, og gul korallsopp Ramaria flava
coll. og et par funn av rødtuppsopp Ramaria botrytis (NT) samt beltesølvpigg Phellodon
tomentosus og skjellstorpigg Sarcodon imbricatus. I 2019 ble det også funnet franskbrødsopp her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen ligger i et ganske hardt utnyttet skoglandskap, og
kontinuitet i dødt trevirke ser ut til å mangle, samt at det nok også er noe svak kontinuitet i
biologisk gamle trær. Litt dødt trevirke finnes likevel spredt, om enn mest ganske ferske læger og i
øvre deler av lia i vest er det til konsentrasjoner av læger av både osp og gran. Gjennomgående er
skogen i aldersfase og en del trær er nok nå ganske seintvoksende. Til dels er det ganske store
dimensjoner på gjenstående levende ospetrær, mens grana er av mer moderat størrelse.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Gammel ospeskog er det lite av ellers i distriktet, mens det er noe mer
vanlig med kalkgranskog og fuktig gammel granskog.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2009 verdien viktig - B. Basert på faktaark for kalkbarskog fra
våren 2015 så oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (74 dekar samlet, men langt fra alt kan
betegnes som kalkskog), middels vekt på artsmangfold og antagelig også middels vekt på mosaikk
med åpen kalkmark (kalkberg). Samlet gir dette verdien viktig - B, det samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la få stå helt i fred, inkludert alle former for
skogsdrift. Det bør samtidig bare utføres forsiktig gjennomhogst med begrenset volumuttak i ei
buffersone på minst 20 meter i vest og sør, 10 meter i øst, samt 30 meter i nord.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen – Lien Konsekvensutredning
tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:29.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.

20/09/2019

182510008

Svenningåsen - myr

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Noe av det mest åpne partiet, i sørvest.

Lok. nr. 8

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikmyr
Skog- eller krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk
14/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 14.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et søkk oppe på Svenningåsen, noe nordvest
for Trofors. Den avgrenses av fastmark på alle kanter. En liten bekk renner gjennom nordre del.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dels noe antatt temmelig rik myrkant og dels noe
som går mer over til rik sumpskog mot bekken i nord.
Artsmangfold: Noe breimyrull og klubbestarr, samt diverse andre typiske arter for rikmyr. Ikke
spesielt artsrikt eller med spesielle arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei grøft tilknyttet tidligere skogsdrift i sørøstkant har påvirket
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mindre deler der. Ellers virker miljøe5 fysisk intakt, men det er bare ung skog innenfor og inntil
lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Rikmyrer finnes hist og her i distriktet, men virker ikke særlig vanlig i
nærområdet her.
Verdivurdering: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (3 daa), ingen spesiell vekt på rødlistearter, lav vekt på kjennetegnende arter og middels
vekt på hydrologi. Samlet gir dette verdien lokalt viktig - C.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om lokaliteten får ligge urørt uten inngrep
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510009

Tjærhusdalen

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Sett ned mot kløfta fra lia på sørsiden.

Lok. nr. 9

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Kalkbarskog
Kalkgranskog
11/09/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 14.07.2019, samt supplert med feltarbeid av John Bjarne Jordal 11.09.2019. Denne
undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av reviderte
naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra
2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den bratte lia litt nord for Trofors. Her har en
bekk dannet ei lita, skarp kløft der den har skåret seg gjennom kalkrike bergarter. Bekken går mest
i stryk, uten særlige fossefall. En del mindre bergvegger, samt på sørsiden også innslag av
kalkrike, fuktige bergflåg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Innslag av antatt lyng-lågurtkalkskog, men helst
mest bærlyng-kalklågurtskog og kanskje noe kalklågurtskog. Samtidig også innslag av
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høgstaudeskog og lågurtskog.
Artsmangfold: Gran er dominerende treslag, mens furu mangler og det er lite lauvtrær. I feltsjiktet
stedvis mye dvergsnelle og på den sørøstvendte lia også bra med fuglestarr. Der i tillegg litt
rødflangre og noe kattefot. I den mer nordvendte lia noe gulsildre ned mot bekken. I tillegg litt
kalkkrevende moser, med bl.a. rødhøstmose, holeblygmose og antatt radblygmose. Under
høstturen ble blant annet blåbrunpigg, en signalart på verdifulle, kalkrike skoger påvist, samt mulig
irisridderhatt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ikke spesielt grov skog her eller mye gamle trær, men
stedvis gode konsentrasjoner av læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier. Går nederst over i
fyllinga til jernbanen (oppbygd kant langs bekken), samt yngre skog på kantene av den mest
utpregede kløfta.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Kalkgranskog finnes hist og her i distriktet, men slike innslag som her
med ganske tørr kalkskog er sjelden og en må muligens et stykke opp i Auster-Vefsna for å finne
noe lignende.
Verdivurdering: Basert på faktaark for kalkbarskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten middels
vekt på størrelse (9 dekar), lav vekt på artsmangfold (men potensialvurderinger kan tilsi høyere
vekt her) og middels vekt på mosaikk med åpen kalkmark. Samlet gir dette verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av at det ikke foretas fysiske inngrep her. I tillegg
er det en fordel om en ikke flatehogger helt ut på kanten av kløfta, men lar ei buffersone med en
bredde på minst 10 meter bare bli gjennomhogd.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510010

Falkfloget - myr

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Myra sett mot sør, fra nordvestre kant.

Lok. nr. 10

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikmyr
Skog- eller krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 15.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger oppe på Falkfloget, noe nord for Trofors. Den
har nokså klar avgrensning, men litt overang mot rik sumpskog/fuktskog i nordøst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ganske ordinær rikmyr med tendenser bare til
temmelig rikmyr i enkelte kantsoner, samt mer overgang til intermediær myr ute på myrflata. Dvs
mest litt kalkrik myrkant og mest svakt til sterkt intermediær myrflate.
Artsmangfold: Engmarihand bare funnet med et par eksemplar og bare en blomstrende
brudespore sett i rik hei/fuktsig på østsiden.
Bruk, tilstand og påvirkning: En traktorveg i nordkant kan ha ødelagt så vidt kantsoner, men
temmelig ubetydelig inngrep.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Rikmyrer finnes hist og her i distriktet, men virker ikke særlig vanlig i
nærområdet her.
Verdivurdering: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
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størrelse (8 daa), ingen spesiell vekt på rødlistearter, middels vekt på kjennetegnende arter og høy
vekt på hydrologi. Samlet gir dette verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om lokaliteten får ligge urørt uten inngrep.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510011

Falkfloget - grotte

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Hullet er vel rundt 3 meter dypt.

Lok. nr. 11

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Grotte
Karstgrotte
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 15.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger oppe på Falkfloget og består av ei antatt
sammenfalt grotte (dvs stor karstgrop med bergvegger), som går over i ei smal lita kløft mot nord.
I tillegg inkludert så vidt eldre skog inntil
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Litt ruskete lokalitet, med skiftende vegetasjon.
Dels fuktige, kalkrike berghamre i karstgropa. Ellers nok litt lågurtskog rundt, men muligens
overganger mot tørkeutsatt høgstaudeskog (kalkpreget).
Artsmangfold: Ikke sjekket nede i kløfta, men antagelig litt kalkmoser på bergvegger.
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Gubbeskjegg (NT) på trær inntil, samt ett funn av kystdoggnål (NT) på en bjørkegadd.
Bruk, tilstand og påvirkning: Akkurat rundt karstgropa eldre skog, med innslag av så vidt gadd
og læger. Ellers er det mest ung til halvgammel skog i området rundt. Ingen fysiske inngrep.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det skal være en del grotter litt lenger nordvest i dalføret, men det er
ikke kjent andre i nærområdet her.
Verdivurdering: Basert på faktaark for grotter fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse, trolig høy vekt på tilstand (men usikkert), ukjent men antatt lav vekt på grotteinnhold,
ukjent men trolig høy vekt på urørthet og ingen spesiell vekt på spesiallokalitet. Samlet sett gir
dette sannsynligvis verdien lokalt viktig - C.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil både være å unngå fysiske inngrep her, samt
heller ikke hogge innenfor lokaliteten. I ei buffersone på 10-20 meter rundt vil det samtidig være
en fordel om bare gjennomhogst benyttes.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510012

Falkfloget - skog

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Sentrale deler av den vesle dalen, med en del læger.

Lok. nr. 12

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 15.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten restlokalitet i kanten av Falkfloget som er omgitt av yngre
skog som hovedsakelig ligger i øvre deler av en liten nordvendt dal. I tillegg er det inkludert litt
skog på kantene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om svak lågurtskog og dels
storbregneskog trolig for det meste i dalen, dels overgang mot høgstaudeskog. Oppe på kantene
mer bærlyngskog.
Artsmangfold: Enkeltfunn av svartsonekjuke (NT) på grangadd på vestsiden av den vesle dalen.
Ellers funn av hyllekjuke på granlåg i kløfta og gammelgranlav på stor gran, samt ellers spredt
med gubbeskjegg (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Restlokalitet med litt storvokst granskog med noe dødt trevirke i
kløfta (minst 4-8 og kanskje 8-16 læger pr/daa i kløfta, vesentlig mindre på kantene).
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes fortsatt spredte forekomster av eldre og fuktig granskog i
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distriktet, og lokaliteten er derfor del av et restnettverk av slike miljøer selv om den er liten.
Verdivurdering: Basert på faktaark for gammel granskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav
vekt på størrelse, lav vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien lokalt
viktig - C.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil både være å unngå fysiske inngrep her, samt
heller ikke hogge innenfor lokaliteten. I ei buffersone på 10-20 meter rundt vil det samtidig være
en fordel om bare gjennomhogst benyttes.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510013

Jensmyra vest

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Sentrale, intakte deler av høymyra/furumyrskogen.

Lok. nr. 13

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Låglandsmyr i innlandet
Typisk høgmyr
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 15.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like vest for jernbanelinja, helt i nordvestkant
av Finnsåsmoen. Den avgrenses av fastmarkskogsmark på alle kanter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Litt usikker på hovedtype, men det er tydelig
nedbørsmyr på det meste, dvs sentrale delene av myra, mens det er en smal lagg med fattig
jordvannsmyr på vestsiden og en litt bredere sådann på nordsiden (nok også litt lagg mot sør). Med
andre ord hever nedbørsmyra seg svakt, men antagelig tilstrekkelig høyt nok til å kalles høymyra,
fra jordvannsmyra på kantene.
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter observert.
Bruk, tilstand og påvirkning: På nordre del er det et parti der det tydelig har vært tatt ut torv for
en del år siden. Ellers virker myra stort sett intakt. Eldre produksjonsskog rundt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det er mulig selve Jensmyra er eller har vært ei høymyr også, men
dette er ikke sjekket opp. Ellers er det trolig lite av tilsvarende miljøer i distriktet.
Verdivurdering: Basert på faktaark for innlandsmyrer fra våren 2015 så oppnår lokaliteten
middels vekt på størrelse (10 daa), middels vekt på typevariasjon, middels på tilstand og middels
på biogeografi. Samlet gir dette verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av at det ikke foretas fysiske inngrep innenfor
lokaliteten. De gamle sporene etter torvtekt restaureres best ved å la naturen gå sin gang med
gradvis gjennfylling med torv.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

20/09/2019

182510014

Høysetdalen

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Parti av indre deler av flommarkskogen.

Lok. nr. 14

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Flommarksskog
Flompåvirket oreskog
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetbeskrivelse innlagt av Helge Fjeldstad, basert på eget feltarbeid 23.06.2008,
som del av arbeidet med reguleringsplan forr ny E6 (Gaarder & Fjeldstad 2009). Lokaliteten ble
oppsøkt på nytt 15.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av reviderte
naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Bare små supplement i beskrivelsen og
avgrensning er gjort, samt ny verdisetting basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Vefsna og omfatter områdene
omkring den nedre delen av bekken fra Høysetdalen i Vefsna. Lokaliteten er skarpt avgrenset av
vegen i sør, dyrka mark i øst, elva i nord og granskog i vest.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten kan betegnes som en
gråorskog/viktig bekkedrag. Skogen er dominert av gråor, men stort innslag av selje. Gadd og
lægre inngår i området.
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Artsmangfold: I lokaliteten er det gråor og gadd av gråor samt selje og bjørk. I feltsjiktet står
høgstauder som mjødurt, tyrihjelm, vendelrot, enghumleblom og hvitbladtistel. En del død ved
gadd og lægre. Seljekjuke på selje.
Bruk, tilstand og påvirkning: Stedvis går dyrka mark helt inn til meandrene, for øvrig er den lite
påvirket.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes enkelte andre forekomster av flommarkskog langs Vefsna,
men ikke i nærområdet og de alle fleste har grove løsmasser (ikke leire som her), så lokaliteten er i
liten grad del av et større nettverk.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2009 verdi som lokalt viktig (C), siden lokaliteten har
forekomst er en intakt meandrerende bekk i leirmasser. Basert på faktaark fra våren 2015 for
flommarkskog så oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (8 daa), lav vekt på artsmangfold og
tilstand, middels til høy vekt på påvirkning og lav vekt på landskapsøkologi. Samlet gir dette
verdien lokalt viktig - C, det samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ikke hogges og det bør settes av kantskog til bekken der
denne mangler på østsiden.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen – Lien Konsekvensutredning
tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:29.
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182510015

Lia

Viktig B

Foto: Geir Gaarder Skogsparti i øvre deler av kløfta.

Lok. nr. 15

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 11.09.2011, basert på eget
feltarbeid 26.08.2011, i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny E6 mellom Brattåsen og
Lien i Grane kommune (Gaarder 2011, Gaarder mfl. 2012). Lokaliteten ble oppsøkt på nytt
15.07.2019 av Geir Gaarder, på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av reviderte
naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Bare små supplement i beskrivelsen er gjort,
samt ny verdisetting basert på revidert metodikk fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like på østsiden av E6 ved Lia et lite stykke
nord for Grane. Den avgrenses mot ungskog/kantsoner mot E6 i sør/sørvest, og litt diffust mot
opphør av kløftpreg med tørrere og mer påvirket skog på andre kanter. Berggrunnen virker
intermediær. Det er litt løsmasser her, primært på sørsiden, mens det er mindre berghamre på
nordsiden av bekken.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er liten, men har preg av bekkekløft.
Vegetasjonen er ganske frodig med en del høgstaudeskog, samt også noe småbregneskog.
Artsmangfold: Gran er dominerende treslag. I tillegg finnes litt lauvtrær som bjørk og rogn.
Karplantefloraen virker ganske triviell, og av høgstauder forekommer bl.a. strutseving. På gamle
grantrær og gadd forekommer spredt med noe kravfulle gammelskogstilknyttede arter som langnål
(NT, et funn), rustdoggnål (NT, 3 funn), gubbeskjegg (NT, spredt) og vinflekklav. I tillegg ble det
gjort et par funn av råtevedmosen skjørsigd og ett av pusledraugmose på læger. Under feltarbeidet
i 2019 ble det også gjort et funn av trådragg (VU) i øvre deler av lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er overveiende i aldersfase med litt dødt trevirke, men for
det meste nokså ferskt til svakt nedbrutt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes flere fuktige granskoger med kravfulle og rødlistede
lavarter langs nedre deler av Svenningdalselva og videre nedover langs Vefsna, der denne
lokaliteten er en del av disse forekomstene.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk i 2011 verdien lokalt viktig - C. Basert på faktaark for gammel
granskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på størrelse, middels vekt på artsmangfold
og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien viktig - B. Verdien blir med andre ord hevet som
følge av funn av en sårbar art.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig både av nokså høy luftfuktighet og intakt gammel
skog. Både hogst og andre fysiske inngrep innenfor lokaliteten er derfor negativt. En bør heller
ikke åpne opp landskapet i ei sone på minst 20-30 meter rundt (dvs bl.a. unngå flatehogst der).
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for ny
E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16. 22 s.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.
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Lia vest

Lokalt viktig C

Foto: Geir Gaarder Parti med gammel skog og noe dødt trevirke oppe i lia.

Lok. nr. 16

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
15/07/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 16.07.2019, basert på eget
feltarbeid 15.07.2019. Denne undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Statens vegvesen, som del av
reviderte naturmangfoldvurderinger for ny E6 (Gaarder 2019). Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et lite ravinesystem rett på østsiden av E6, og
omfatter dels rester med eldre granskog og dels ravinebunn med oreskog, der også en liten bekk
renner.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I lia er det nok mest svak lågurtskog (dels også
kanskje lågurtskog) og storbregneskog, men dette går tydelig over til høgstaudeskog ned mot
bunnen av ravina (kan jo også bli ei smal sone med flommarkskog langs bekken). Lokaliteten
kartlegges som en gammel granskog, men strengt tatt er det også verdier knyttet til ravina som
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geotop her (men burde nok da ha avgrenset mer av ravina og også inkludert yngre skog).
Artsmangfold: Feltsjiktet virker ikke spesielt interessant, men inneholder eksempelvis typiske
høgstauder som skogstjerneblom. På en grangadd ble harekjuke (NT) funnet, mens hyllekjuke
vokste på en granlåg. Av lav ble rustdoggnål (NT) funnet på et par gamle grantrær, og bør kunne
opptre på flere trær her. Gubbeskjegg (NT) finnes sparsomt, mens langnål (tidligere rødlisteart) ble
funnet på en liten oregadd. Også vinflekklav forekommer på gamle grantrær. Pusledraugmose ble
påvist på et par granlæger. Et litt usikkert funn av grankullskorpe (NT) ble i tillegg gjort på en
granlåg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dels er det gammel granskog med en del dødt trevirke (minst 4-8
læger/daa i partier, dels høyere oppe i lia), dels mer middelaldrende granskog og noe halvgammel
gråorskog langs bekken. Rundt for det meste yngre, tidligere flatehogd granskog.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Gamle, gjerne noe fuktige granskoger finnes spredt i Vefsna-dalføret,
så lokaliteten kan betraktes som del av et restnettverk av slike miljøer.
Verdivurdering: Basert på faktaark for gammel granskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav
vekt på størrelse, lav vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien lokalt
viktig - C. Anmerking: Med funn av en usikker, men mulig regionalt sjelden rødlisteart er det
mulig at verdien burde vært oppjustert til viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig både av nokså høy luftfuktighet og intakt gammel
skog. Både hogst og andre fysiske inngrep innenfor lokaliteten er derfor negativt. I ei sone på 20
-30 meter (bredest mot sørøst) vil det være en fordel om det bare benyttes gjennomhogst.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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Svebakken sørvest

Viktig B

Ny avgrensning basert på feltarbeidet i 2019 er vist med rød linje, mens den gamle
fra 2011 er vist med lysegrønn farge.

Lok. nr. 17

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
11/09/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder 11.09.2011, basert på eget
feltarbeid 24.06.2008 (se Gaarder & Fjeldstad 2009), og med supplement 27.08.2011 (Gaarder
2011), samt ytterligere supplement 11.09.2019 (Gaarder & Jordal 2019) (Naturbasenr
BN00093564). I alle tilfeller i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan for ny E6
mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune og på oppdrag for Statens vegvesen. Lokaliteten ble
ved begge revisjoner utvidet mot sør sammenlignet med tidligere, som følge av nye funn av
trådragg. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom E6 og Svenningdalselva knappe 2 km
sør for Trofors. Den avgrenses noe diffust mot tørrere granskog på alle kanter. Berggrunnen er til
dels kalkrik i området, men dette merkes bare i svak grad her som følge av noe løsmasser.
Terrenget heller mot elva i vest og nordvest, med et lite, fuktig søkk sentralt i lokaliteten.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Forekomst av enkelte fuktkrevende lavarter tilsa
tidligere at dette ble betegnet som en kystgranskog, om enn noe dårlig utviklet. Etter revidert
metodikk i 2015 er det derimot mer korrekt å betrakte dette som en fuktig, gammel granskog.
Vegetasjonstyper er blåbærskog og småbregneskog (dels fuktutforminger) i overgang mot svak
lågurtskog og lågurtskog.
Artsmangfold: Gran er dominerende treslag. Det er sparsomt med lauvtrær i skogen, men spredte
trær finnes (bjørk og selje). Karplantefloraen virker ganske triviell. Det mest interessante var
spredt forekomst av rødlistearten trådragg (VU), samt langnål (NT), sistnevnte på to trær. I tillegg
forekommer noe gubbeskjegg (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen virker nokså ensaldret og ikke utpreget gammel, trolig
eldre optimalfase til aldersfase, med lite sparsomt med trevirke. Den har trolig kommet opp etter
hard gjennomhogst. Ei gammel, grunn grøft som går gjennom søndre del av lokaliteten (dvs det
fuktige søkket) påvirker trolig verdiene her i begrenset grad nå. Tilknyttet arbeidet med ny E6 har
det i 2018/2019 blitt hogd noe i nærområdet, men ikke slik at det påvirker annet enn ytterkantene
av buffersona mot sør og øst hittil.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes flere fuktige granskoger med kravfulle og rødlistede
lavarter langs nedre deler av Svenningdalselva og videre nedover langs Vefsna, der denne
lokaliteten er en del av disse forekomstene.
Verdivurdering: Lokaliteten fikk tidligere verdien viktig - B. Etter nye faktaark og metodikk for
verdisetting fra 2015 for gammel granskog så oppnår lokaliteten lav vekt på størrelse (15 dekar),
middels vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien viktig - B, dvs det
samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig både av høy luftfuktighet og intakt gammel skog.
Både hogst og andre fysiske inngrep innenfor lokaliteten er derfor negativt. En bør heller ikke åpne
opp landskapet i ei sone på minst 20-30 meter rundt (dvs bl.a. unngå flatehogst der).
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for ny
E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16. 22 s.
Gaarder, G., Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport
naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:19. 90 s. + vedlegg.
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Lok. nr. 18

Tjærhusdalen NV

Lokalt viktig C

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikmyr
Skog- eller krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk
11/09/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal i Miljøfaglig Utredning den
16.09.2019, basert på feltarbeid utført den 10.09.2019. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med
planer for omlegging av E6 i området. Beskrivelse og verdisetting er basert på siste utkast
(27.11.2014) av faktaark til DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007), men med
oppdatert terminologi etter NiN-2.0 (Halvorsen m.fl. 2015).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrensinga gjelder et område med rikmyr nordvest for
Tjærhusdalen. Området ligg i mellomboreal sone.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen tilhører A5 rikmyr, av delnaturtype
A0505 åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet (BN-SB/MB). Etter NiN 2.0 kan typen antakelig
beskrives som nokså rik mykmatte og nedre fastmatte i myrkant. I øvre del er myra fattigere, trolig
fordi vegetasjonen ikke har kontakt med underliggende bergarter. Det øvre området er derfor ikke
inkludert i avgrensinga. I nedre del går myra inn i skogkanten.
Artsmangfold: Det ble registrert flere mer eller mindre basekrevende arter, som myrstjernemose,
makkmose-arter, breimyrull, dvergjamne, fjellfrøstjerne, gulstarr, jåblom, kornstarr, myrsauløk,
trådstarr og tvebostarr.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området virker lite påvirket i nyere tid.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
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Del av helhetlig landskap: Det finnes flere myrer i området, trolig også rikmyrer (ikke
undersøkt).
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår ingen/lav vekt for størrelse (3,3 daa), ingen vekt for
rødlistearter, middels vekt for kjennetegnende arter (flere arter fra rikhetsgruppe 8-9, dvs. ikke
intermediær), og høy vekt for tilstand. Basert på verdisettingsmatrise for høyereliggende områder
(MB-LA) i faktaarket for rikmyr vurderes den dermed (under litt tvil som skyldes størrelse) å ha
verdi B – viktig.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om lokaliteten får ligge urørt uten inngrep.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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