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1 Sammendrag 
1.1 Dagens situasjon 
Nordre del av Namdalen er stort sett bestående av barskog og myrlandskap, med stedvis dyrka mark. 
Områdene har en variert berggrunn, som gir grunnlag for en variert flora. 

Naturtyper/vegetasjon 

Det er registrert 11 naturtyper i planområdet, 10 etter NIN 2.0 metodikk med Miljødirektoratets instruks og 1 
etter DN-håndbok 13. Ved Tettmoen er det registret både en gammel granskog med liggende død ved og en 
høystaudegranskog. Naturtypene har henholdsvis høy og lav lokalitetskvalitet. Lengre nord ved Storholmen, 
fins naturtypen gammel granskog med eldre trær, med moderat lokalitetskvalitet. Nord for Storholen ligger tre 
myrområder av naturtypen øyblandingsmyr med lav, middels og høy lokalitetskvalitet. På vestsiden av disse 
myrene mellom dagens E6 og Namsen ligger et større ravinesystem kartlagt etter DN-Håndbok 13. Ravinen 
har verdien A (viktig). Rundt Oladalbekken er det figurert ut tre naturtyper bestående av høgstaudegranskog 
med lav kvalitet, en rik, åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone med lav kvalitet, og en boreal regnskog med 
moderat kvalitet. Ved utløpet av Grøndalselva ved Heimly er det registrert en flommarkskog med lav kvalitet.  

Fugl 

Plan og influensområdet er delt inn i flere delområder basert på habitater tilknyttet ulike fuglegrupper som kan 
forekomme. Dette er skog, myr, dyrkamark og elver. De ulike habitatene kan huse en variert fuglefauna av for 
det meste triviell karakter. I selve Namsen, er det registret flere funksjonsområder for fugl. Blant annet 
hekkeområder for kanadagås (SE) og andefugl, samt to hekkelokaliteter for gråhegre. Denne delen av Namsen 
er også viktige beiteområder for sangsvane og smålom. I sørvestre del av Namsen er det registrert et 
funksjonsområde for vade-, måke og alkefugl. Dette området brukes nok først og fremst av vadere, men 
fiskemåke (NT) kan hekke på holmer og øyer i elva.  

Det er registrert flere rødlista fuglearter i plan og influensområdet. Vipe (EN) er registrert hekkende på 
dyrkamark ved Fjerdingen og Åsmulen. Viper benytter også disse områdene som rasteplass under trekket. 
Sandsvale er registrert hekkende ved utløpet av Fjerdingen. Snøspurv (VU) er tidligere registrert i 
planområdet, men trolig i forbindelse med trekk. En kan forvente at det hekker gulspurv (NT) ved områdene 
med dyrkamark, selv om at det ikke fins tidligere registreringer av arten.   

Hjortevilt 

Det er registrert et større beiteområde for elg sør i plan og influensområdet. Det er også registrert en trekkveg 
som krysser dagens E6 og fremtidig E6. Trekkvegen er å anse som noe viktig i et landskapsøkologisk 
perspektiv.  

Annet terrestrisk dyreliv 

Deler av planområdet inngår i forvaltningsområder for både gaupe (EN), jerv (EN) og bjørn (EN). 
Forvaltningsområdet for gaupe grenser mot vestsiden av dagens E6, og forvaltningsområdene for bjørn og 
jerv grenser mot østsiden av dagens E6. Ettersom den nye vegtraseen er planlagt å ligge lenger øst, vil 
planområdet hovedsakelig ligge i forvaltningsområdet for bjørn og jerv. 

Det er også registrert rødrev og hare (NT) og mår utenfor planområdet. På bakgrunn av liknende habitater er 
det grunn til å tro at disse artene også fins i planområdet. Lengre nord for planområdet er det registrert oter 
(VU) som også kan forekomme i plan- og influensområdet nært de større vassdragene. I influensområdet til 
Namsen er det registret et leveområde for bever.  
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Akvatisk 

Det er tre større vannforekomster som blir berørt av tiltaket, Namsen, Grøndalselva og Austbekken. I Namsen 
er det registrert småblank og elvemusling (VU) langs denne strekningen, mens det i Grøndalselva kun er 
registrert småblank. Det er ikke gjort funn av småblak eller elvemusling i Austbekken. I Vann-nett er Namsen 
tildelt svært god økologisk tilstand, mens Grøndalselva er tildelt svært dårlig tilstand basert på lave fangster 
av ørret. Dette kommer trolig av at elva tidligere er forurenset fra gruvedrift ved Skorovatn. Austbekken er i 
Vann-nett inkludert i en vannlokalitet med flere sidebekker til Namsen. Vannlokaliteten er tildelt god økologisk 
tilstand. Basert på undersøkelser gjort i Austbekken alene, bør økologisk tilstand for bekken isolert sett, settes 
til minst god.  

1.2 Vurdering av påvirkning 
Flere av naturtypene innenfor influensområdet blir i liten grad påvirket av tiltaket. Dette gjelder naturtypene 
Oppkastmyra 1 og 2 (øyblandingsmyr) og Grovmyra nord 1 (øyblandingsmyr). Veglinja med fyllinger vil føre til 
sterk forringelse av flere naturtyper. Dette gjelder naturtypene ved Tettmoen (gammel granskog med liggende 
død ved og høgstaudegranskog). Naturtypene Oladalsbekken 3 og 4 (rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal 
sone og boreal regnskog) lengre nord i planområdet vil bli sterkt forringet av tiltaket.  

For hjortevilt vil ny E6 vil forringe deler av beiteområde for elg og rådyr. Sammen med eksisterende E6 vil 
tiltaket føre til økt arealbeslag og fragmentering av beiteområdet for elg. 

Ny E6 vil legge beslag på areal som benyttes av pattedyr. Arealbeslaget er å anse som lite i forhold til 
tilgjengelige leveområder. For store rovdyr, vil tiltaket forringe areal i ytterkant av forvaltningsområdene, som 
trolig er lite i bruk i utgangspunktet. Funksjonsområde for bever blir ikke berørt.  

Namsen blir ikke direkte berørt av planlagt ny E6. Det kan likevel forekomme episoder med avrenning fra 
sidevassdragene under anleggsarbeid i disse, uten at dette vil gi varig påvirkning på vannforekomsten. 
Grøndalselva vil bli påvirket av oppføring av ny bru. Det er planlagt å etablere et støtteelement ute i elven 
bestående av betong, samt etablere en fylling på sørsiden av elven. Tiltaket vil forringe områder som i 
hovedsak er lite verdifull for fisk. Oppvandringsmuligheter for ørret og småblank vil ikke bli påvirket. I 
Austbekken vil det etableres en bru. Det skal ikke arbeides i vannmassene ved etablering av bruen, men det 
kan likevel forekomme avrenning av løsmasser. En del av et sideløp til Austbekken (omtrent 30-40 m) skal 
legges om. 

1.3 Vurdering av konsekvens 
I tabell 1-1 vises oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene for 
naturmangfold.  

Tabell 1-1: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene. 

Nr Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

NM1 Tettmoen sør 1 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 
NM2 Tettmoen nord 1 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM3 Storholmen nord 2 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM4 Oppkastmyra 1 & 2 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM5 Grovmyra nord 1 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM6 Oladalbekken 1 Middels Forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM7 Oladalbekken 3 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM8 Oladalbekken 4 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 
NM9 Heimly sør Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 

NM10 Ravine Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM11 Skog - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 
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NM12 Myr - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM13 Vassdrag - fugl Middels Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM14 Dyrka mark - fugl Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM15 Hjortevilt Middels Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM16 Øvrige pattedyr Middels Ubetydelig endring til 
Noe forringet 

Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM17 Namsen Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM18 Grøndalselva Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM19 Austbekken Noe Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM20 Geosted – Trones Noe Ubetydelig endring til 
Noe forringet 

Ubetydelig til noe 
miljøskade (0/-) 

Samlet vurdering av konsekvens naturmangfold: Stor negativ konsekvens 

 

Konsekvensgradene ligger i stor grad i de lavere klasser med ingen/ubetydelig endring (0) eller noe miljøskade 
(-). Det er flere viktige naturtyper i planområdet hvor flere vil kun bli påvirket i liten grad. Delområdene tettmoen 
sør, Oladalsbekken 4 og Heimly sør har de høyeste konsekvensgradene, alvorlig miljøskade (- - -). Dette er 
viktige, rødlista naturtyper, som er viktige for både plante og dyreliv. Av vannforekomstene, er det 
Grøndalselva som får den største konsekvens graden, betydelig miljøskade (- -). Dette kommer av at 
bruløsningen vil føre til direkte arealbeslag på leveområder for småblank.   

Samlet sett dominerer lavere konsekvensgrader. Likevel vil påvirkning på viktige naturtyper gjøre at det 
samlede konsekvensen blir høyere. Da det er flere høye konsekvensgrader, vil den samla konsekvensen 
havne på stor. 

Samlet vurderes stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

1.4 Konsekvenser i anleggsfasen 
I anleggsfasen vil det være en del aktivitet og tiltak som kan gi en midlertidig påvirkning og konsekvenser på 
de naturverdier som er registrert.  
 
Økt støy og menneskelig aktivitet i anleggsperioden vil gi forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Dette kan medføre 
at de unngår de trekkvegene og leveområdene de vanligvis benytter. Aktiviteten forventes å ta seg opp igjen 
til normalt i nærliggende områder når arbeidet er ferdig. Utbygging krever større arealer enn det som blir 
arealbeslaget til slutt. En del skog og andre arealer med vegetasjon vil bli midlertidig berørt. Vegetasjonen vil 
reetableres gjennom naturlig revegetering etter endt arbeid. Det forventes å ta tid (fra et par år til ti-år) før 
midlertidig berørte arealer har samme funksjon som i dag. Gravearbeider og annen anleggsvirksomhet kan 
føre til spredning av fremmede, skadelige plantearter. Planområdet har viktige naturtyper hvor en eventuell 
spredning av fremmede arter kan ødelegge stedegent verdifullt biologisk mangfold. Det er alltid en risiko for at 
det finnes frø eller plantedeler av fremmede plantearter ved tilførsel av masser. Det vil utarbeides en tiltaksplan 
med risikovurdering av forekomster, samt tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede arter. Ny E6 
vil krysse to vassdrag, Grøndalselva og Austbekken. I begge vannforekomstene skal det etableres ny bru, og 
vil trolig forekomme noe avrenning fra arbeid spesielt knyttet til etablering av fylling, støtteelement i elva, samt 
bearbeiding av masser. Dette kan føre til en del avrenning av finspartiklet sedimenter, som avsettes andre 
steder i vassdraget, og som kan tette igjen hulrom og gyteområder.Utslipp av og søl fra maskiner og kjøretøy, 
høy pH fra betongarbeider og nitrogen fra eventuelt uomsatt sprengstoff, er andre potensielle typer forurensing 
som kan ha påvirkning på akvatisk liv i vassdragene.  
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1.5 Skadereduserende tiltak 
Det er flere skadereduserende tiltak som er innarbeidet i planene, enten som grunnlag for prosjekteringen 
eller innspill etter hvert. Nedenfor er det listet opp de tiltakene som foreslås utover de forutsatte tiltakene. 

Støyende arbeid 

Støyende anleggsarbeid bør, så langt som mulig, gjennomføres utenfor yngle- og hekkeperiode for vilt og fugl. 
Hvis dette ikke er mulig, bør støyende anleggsarbeid legges lengst vekk fra funksjonsområdene for vilt og fugl, 
så fremt dette er gjennomførbart. 

Vannovervåkning 

Det bør utarbeides et overvåkningsprogram for vannkvalitet. Dette kan bestå av automatiske loggere i de 
største vassdragene, slik at det er mulig å kontinuerlig overvåke avrenning. Vannprøvetaking bør også 
gjennomføres månedlig for å overvåke avrenning med potensiell forurensning.  

Håndtering av overvann i anleggsfase 

Overvann oppstrøms anleggsområder vil så langt det lar seg gjøre avskjæres fra anleggsområder, slik at 
blanding av upåvirket vann reduseres til et minimum. Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl skal det lagres 
absorpsjonsmateriale i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Samtidig 
skal det etableres gode varslingsrutiner. På steder hvor det vil bli ekstra avrenning til vassdrag, skal det 
etableres sedimentasjonsbassenger. Ifølge Statens vegvesens håndbok 200 om vegbygging er det ikke behov 
for rensetiltak av overvann i driftsfasen på vegen med lavere ÅDT enn 3000. Strekning E6 Fjerdning 
Grøndalselv har ÅDT på 1790 (Vegkart u.d.). 

Tilpassing for viltkryssing 

Det er registrert en trekkveg for elg som krysser planlagt ny E6, ved Åssveet nordre del av planområdet. Det 
må være naturlig bunnsubstrat og vegetasjon i dette området. Det kan ikke være for tett vegetasjon, slik 
hjortevilt får oversikt over farer.  

Ikke berøre flommiljø langs Grøndalselv 

Alternativ A for lokaltrafikk ved Grøndalselv/Heimly, bør ikke berøre flommiljøet langs Grøndalselv. 

 

2 Innledning 
2.1 Bakgrunn 
Statens vegvesen planlegger ny E6 på strekningen Fjerdingen – Grønndalselv, i Grong og Namskogan 
kommuner. Dagens E6 mellom Grong og Namsskogan er hovedferdselsåre mellom Sør- og Nord-Norge. 
Vegen benyttes til en stor del av langtransport med frakt av personer og gods. I tillegg er E6 praktisk sett den 
eneste vegforbindelsen mellom Grong kommune og Namsskogan kommune, og dermed den eneste 
forbindelse for innbyggerne i de kommunene.  

Standard på dagens E6 ble undersøkt i forbindelse med en utredning av E6 mellom Grong og Nordland 
fylkesgrense, utarbeidet av Statens vegvesen i november 2015. Standard på E6 mellom Grong og 
Namsskogan er varierende, noen strekninger har tilfredsstillende standard mens andre strekninger er svært 
dårlige.  

Den aktuelle delstrekning mellom Fjerdingen og Grøndalselv er av de dårligste strekningene, med tanke på 
standart og i tillegg er den ulykkesbelastet.  
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Det har blitt gjennomført en reguleringsplanprosess, for å gi grunnlag for utbedring av strekningen. Dette 
resulterte i gjeldende detaljreguleringsplan vedtatt i 2018. Gjeldende detaljreguleringsplan forutsetter at 
dagens E6 utvides og utbedres på det meste av strekningen. Planen har kortere delstrekninger der ny E6 er 
planlagt på siden av dagens E6.  

På grunn av utfordringer med anleggsgjennomføring og at man ønsker en høyere fartsgrense på strekningen 
utarbeides det nå en ny detaljregulering for strekningen. Formålet med planarbeidet er å utbedre strekningen 
mellom Fjerdingen og Grøndalselv til vegnormalstandard, jf. Statens vegvesens håndbok N100 («Veg- og 
gateutforming»), og legge til rette for fartsgrense 90 km/t. For området ved Fjerdingelva er det vedtatt plan 
hvor arbeid med ny bru er igangsatt. Denne planen omfatter E6 nord og sør for Fjerdingelva.  

2.2 Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket er detaljert beskrevet i planbeskrivelsen til detaljreguleringsplanen med tilhørende fagrapporter og 
tegninger, plankart og planbestemmelser. Figur 2-1 viser kart over planområdet, hvor plangrensa er inntegnet. 
Planen for Fjerdingelva vises også i kartet. 
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Figur 2-1: Oversiktskart over tiltaksområdet. Svart stiplet linje viser planområdet og solid linje viser  
planlagt ny veilinje med veifyllinger mm., samt dagens E6.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 11 AV 57  
 

 

2.3 0-alternativet 
For å vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak må det sammenlignes med situasjonen 
som oppstår hvis ikke tiltaket gjennomføres. Denne situasjonen omtales også som 0-alternativet. 
Planprogrammet, definerer 0-alternatuvet som en videreføring av dagens status situasjon, med nåværende 
E6. Eksisterende detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv inkluderes ikke som en del av 0-
alternativet.  

2.4 Utredningsalternativet 
Påvirkning på 0-alternativet vurderes opp mot et utredningsalternativ. Dette alternativet er videreutviklet 
gjennom forarbeidet til reguleringsplanen slik det er beskrevet i planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen tar 
for seg virkningene av forslaget som legges fram som reguleringsplan.  

Detaljreguleringen vil erstatte hele eller deler av gjeldene detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – 
Grøndalselv, vedtatt 20. desember 2018. I tillegg inngår Grøndalselvbrua og en strekning på ca. 500 meter 
nord for Grøndalselva i planarbeidet. Ny bru over Grøndalselva inngår for å gi en fremtidsrettet løsning for E6, 
men det er ikke bevilgning til gjennomføring av denne i dette vegprosjektet. Brua inngår dermed i byggetrinn 
to. Planforslaget innebærer at det bygges tofelts veg på stekningen Fjerdingen – Grøndalselv.  

Strekningen sør og nord for Fjerdingelva, totalt ca. 1 km, er nå under bygging, oppstart november 2020. 
Strekningen som er regulert i detaljreguleringsplanen for E6 Fjerdingelv bruer, vedtatt 30. oktober 2014, inngår 
derfor ikke i planarbeidet. 

Det er sett på to alternativer for avkjøring ved Grøndalselv (figur 2-2; figur 2-3).  

 

Figur 2-2: Alternativ A for lokalveg ved Grøndaslelv/Heimly. 
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Figur 2-3: Alternatvi B for lokalveg ved Grøndalselv/Heimly. 

2.5 Overordnede mål og føringer 
Det er en rekke overordnede mål og føringer for planarbeidet og konsekvensutredningen av temaet 
naturmangfold. I det følgende nevnes de mest sentrale:    

Plan- og bygningsloven § 3.1 Oppgaver og hensyn i planlegging, sier blant annet at planer skal fremme 
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mm.) legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. 

Forskrift om konsekvensutredninger § 10 «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav a og b), omtaler verneområder utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, truede arter eller naturtyper. 

Naturmangfoldloven. Lovens formål er å bevare natur. Utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede 
organismer er tema som omfattes av loven.    

Forskrift om fremmede organismer. Forskriften skal hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede 
organismer som kan gi negative følger på naturen.    

Forurensingsloven. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensinger ikke skader naturens 
evne til produksjon og selvfornyelse.   

Vanndirektivet og vannforskriften. Gjennomføring av EUs vanndirektiv. Skal sikre en mer helhetlig og 
økosystembasert vannforvaltning i Norge.    

Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. Meld.ST.14 (2015-2016). Dette er en nasjonal 
handlingsplan for naturmangfold, fra Klima- og miljødepartementet. Denne fokuserer på hvordan Norge og 
regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Nasjonale og internasjonale mål er innarbeidet 
i handlingsplanen. Planen skal bidra til å gi en bærekraftig bruk av naturen, hindre at arter utryddes og 
naturtyper forsvinner.    

Nasjonal transportplan - Meld. St. 33, 2018 – 2029 beskriver hvilket ansvar som påligger myndigheten i å 
ivareta kulturminner og kulturmiljø. Regjeringen vil at hensynet til kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer 
skal vektlegges i tidlige faser av planleggingen. (NTP, kap. 11.5.2)   

Regionale og lokale føringer    
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Kommuneplaner: 
Planområdet er i hovedsak klassifisert som LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  i 
kommuneplanens arealdel i Grong kommune (arealplan-ID 2014002) og i Namsskogan kommune (arealplan-
ID 2004001). Planområdet ligger hovedsakelig i Grong kommune. Spredt langs strekningen er det områder til 
boligbebyggelse og fritidsbebyggelse. Disse ligger i LNFR-områder. 
 
Reguleringsplaner: 
E6 Fjerdingelv bruer, arealplan-ID 2013001, vedtatt 30.10.2014 
E6 Fjerdingen – Grøndalselv, arealplan–ID 2015001, vedtatt 20.12.2018 

 
Handlingsplan for fremmede arter (Rapport nr. 8/2016).  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) har laget en 
handlingsplan for fremmede arter. Denne sier noe om regionale føringer for håndtering av fremmede arter.   

2.6 Forhold til planprogrammet 
Utredningskravet for naturmangfold som er fastsatt i planprogram (vedtatt 09.02.2021) er følgende:  

«Tema naturmangfold omhandler artsforekomster, naturtyper og habitat som er viktige for dyr og planter sitt 
levegrunnlag, samt geologiske element. Omgrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på land og i vann, 
og biologisk mangfold knyttet til disse.   

▪ Naturmangfoldloven (nml)  

Naturmangfoldloven (nml) trådde i kraft 19. juni 2009 og innfører noen viktige miljørettslige prinsipp (§§ 8–12) 
som skal legges til grunn for offentlige vedtak. Dette gjelder kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, 
økosystemtilnærming, kostnadsansvar og miljøriktig teknologi og drift. I utredningen av konsekvenser for 
naturmiljøet, er det et tydeligere krav til dokumentasjon og undersøkelser med innføring av 
Naturmangfoldloven. I konsekvensutredningen skal det gå fram hvordan prinsippene i Naturmangfoldloven er 
tatt hensyn til og vektlagt.  

Basert på kjente registreringer, samt supplerende undersøkelser og registreringer, skal det vurderes hvilke 
konsekvenser de ulike alternativer vil gi. Dette gjelder både som følge av direkte inngrep og indirekte 
konsekvenser tiltaket kan få for naturtyper, artsmangfold og barrierevirkning eller fragmentering av helhetlige 
miljø. Konsekvenser av foreløpig rigg- og deponi skal være en del av utredningen. Beskrivelse av dagens 
situasjon, virkninger av planforslaget og beskrivelse av ny situasjon skal inngå i planbeskrivelsen.  

Beskrivelse av dagens situasjon, virkninger av planforslaget og beskrivelse av ny situasjon skal inngå i 
planbeskrivelsen.  

▪ Vannmiljø  

Påvirkninger på myrområder, grunnvann og vannhusholdningen skal vurderes. Ved kryssing av Austbekken 
og Grøndalselva skal forskrift om fysiske tiltak i vassdrag følges, og fiskens frie vandring skal sikres. Det vil bli 
gjennomført undersøkelser av Austbekken i forhold til elvemusling og namsblank.   

En forskyving av E6 kan få konsekvenser for leveområder for vilt, og bør vurderes i ny detaljreguleringsplan.» 
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3 Metode 
Planprogrammet angir hvilke temaer som skal utredes som en del av konsekvensutredningen. Denne 
fagrapporten vurderer tiltakets konsekvenser for fagtema naturmangfold. Formålet med utredningen er å 
frambringe kunnskap om temaets verdier i plan- og influensområdet, og belyse hvordan de ulike tiltakene vil 
kunne påvirke disse verdiene. 
 
En samlet oversikt over konsekvensutredningens fagtema vil sammen med vurderinger av teknisk 
funksjonalitet, ROS-analyse og andre samfunnsmessige virkninger for prosjektet danne grunnlag for en 
beskrivelse av virkningene av tiltaket, og utarbeidelse av reguleringsplan. 
 

3.1 Konsekvensutredningens metodikk og oppbygning  
Konsekvensutredningen er hovedsakelig utarbeidet i henhold til metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018).  
 
Metoden i Statens vegvesen håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018) består av en samfunnsøkonomisk 
analyse som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  En samfunnsøkonomisk analyse er et 
verktøy for å identifisere og synliggjøre konsekvenser av et tiltak for berørte grupper i samfunnet.  
 
I den samfunnsøkonomiske analysen gjøres det en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
med en samlet vurdering av fordeler og ulemper. Naturmangfold er et ikke-prissatt tema.   
 
Referansealternativ  
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak må det sammenlignes med 
situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen omtales som 0-alternativet (omtalt 
i kap.2.3).   
 
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette. I 
stedet benyttes kvalitative vurderinger for å vurdere konsekvenser. I Statens vegvesens 
håndbok V712 er det beskrevet hvordan vurderingen av ikke prissatte konsekvenser gjøres i tre trinn (figur 3-1 
). 

 
Figur 3-1. De tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte tema.  

 
Trinn 1 – konsekvens for delområder for hvert enkelt tema  
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Trinn 1 omfatter vurdering av konsekvens for delområder. Tre begrep står sentralt når det gjelder analyse, 
som gås gjennom under.  
 
Utredningsområdet deles inn i delområder basert på innsamlet kunnskap om det aktuelle tema. Et delområde 
er et område med tilnærmet lik funksjon, karakter og/eller verdi.  
 
Verdi 
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. Verdien for det 
enkelte delområdet vises på skala i figur 3-2. Skalaen er glidende, og pilen blir brukt for å vise hvor på skalaen 
verdien på delområdet er satt etter metodikken i håndbok V712. 
 

 
Figur 3-2. Skala for vurdering av verdi. 

 

Påvirkning 
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak. 
Påvirkning vurderes i forhold til referansealternativet. Påvirkning vurderes på en glidende skala som går fra 
"sterkt forringet" til "forbedret", som vist i figur 3-3. Skalaen på negativ side er mer finmasket enn på positiv 
side, fordi viktige og beslutningsrelevante forskjeller i påvirkning av ikke-prissatte konsekvenser krever høy 
presisjon i beskrivelse av negativ konsekvens. Positiv påvirkning vil ofte være avhengig av detaljutforming og 
mer usikker. 

 
 
Konsekvens 
Konsekvensgrad for hvert delområde framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 
matrisen i figur 3-4. Konsekvensgrad er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller 
miljøskade i et delområde. 
 
Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 
verdiforringelse av et område, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning 
etter at tiltaket er realisert. 

Figur 3-3. Skala for vurdering av påvirkning. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 16 AV 57  
 

 

 

 
Figur 3-4. Konsekvensvifte. Sammenstilling av verdi og påvirkning gir konsekvensgrad for ulike delområder.  

Tabell 3-1. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 
 
I henhold til konsekvensvifta, figur 3-4, og veiledningen i tabell 3-1 er det kun mulig å oppnå de mest negative 
konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi. De mest positive konsekvensgradene vil 
hovedsakelig være forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene uten betydning til middels verdi. 
 
Trinn 2 - Konsekvens av alternativer for hvert fagtema 
Trinn 2 består i å fastlegge konsekvens for hele tiltaket eller alternativet for fagtemaet. I denne 
konsekvensutredningen for E6 Fjerdingen Grøndalselv er det kun ett alternativ, og trinn 2 går derfor ut på å 
fastlegge konsekvens for hele tiltaket på temaet. Utreder har anledning til å vurdere hvilke delområder som 
skal veie særlig tungt i avveiningen, eller om alle skal telle likt. Det må framgå hvilke avveininger som har vært 
utslagsgivende for den valgte konsekvensen for hele tiltaket. Antall berørte delområder, andel av strekning 
som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette 
konsekvensen. I tillegg må en også fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle 
merbelastningen for et fagtema som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det 
er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele tiltaket, se tabell 3-2. 
Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng. 
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Tabell 3-2. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.  

 
 

 
Konsekvenser i anleggsperioden  
Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i den permanente omfangsvurderingen dersom de gir varige 
endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperiode er beskrevet separat. 
 
Usikkerhet 
Beslutningsrelevant usikkerhet skal synliggjøres, spesielt dersom dette kan ha betydning for rangering mellom 
alternativer. Utreder redegjør for hva usikkerheten består i, og hva som legges til grunn for vurderingene.  
 
Skadereduserende tiltak 
Ifølge KU-forskriften § 23 skal KU "beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og 
hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen". 
 
Skadereduserende tiltak kan deles i to kategorier, jf. Statens vegvesen håndbok V712: 

1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som er en del 
av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen.  

2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i punkt 1, og som 
kan bidra til å minimere/redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene inngår ikke i 
kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativet, men det redegjøres for hvordan de vil 
kunne endre konsekvensene.  
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3.2 Influensområde  
I planområdet inngår arealer med både midlertidige og permanente arealbeslag. Influensområdet omfatter 
både områder berørt direkte av tiltak og omkringliggende områder hvor naturmangfold kan bli indirekte 
påvirket.  
 
Influensområdet varierer for de ulike kategoriene av naturmangfold. For naturtypelokaliteter på land vil det 
oftest være begrenset påvirkning utenom der det gjennomføres tekniske inngrep og arealbeslag. Dette vil 
avhenge av topografien og tiltaket, men i hovedsak regnes influensområdet å maksimalt gå 100 m fra tiltak for 
naturtyper og vegetasjon. For vilt (inkludert fugl) og vannmiljø vil det være nødvendig å vurdere påvirkning i 
en større radius omkring tiltaket. Størrelsen på influensområdet bestemmes av aksjonsradiusen til hver enkelt 
art. I store trekk gjelder at sårbare fugler og pattedyr i hovedsak påvirkes ved inngrep innen de nærmeste 1 - 
2 km fra yngleplass. Influensområdet for fugl/vilt vil variere med topografi og art, men regnes grovt som en 
buffersone på rundt 0,5 - 2 km fra inngrep. 
 
I denne rapporten er det ansett som nødvending å inkludere Namsen som en del av influensområdet ettersom 
elva som funksjonsområde for flere arter kan bli berørt av støy i anleggsfasen. Akvatisk miljø i elva og bli berørt 
i anleggsfasen ved avrenning fra flere berørte sidevassdrag.  
 

3.3 Kunnskapsgrunnlag 

3.3.1 Anvendt datagrunnlag  
Kunnskap om naturmangfold i influensområdet er hentet fra:  
 Egne befaringer i området: 

- 15.-16.06.2021 Oda Sofie Dahle 
- 12.10.2020 Kjersti Misfjord 

 Offentlige databaser: Naturbase, Artskart, Fallvilt, Rovbase, Vegkart, GIS link, Berggrunnskart, 
Løsmassekart, Kilden, Vannmiljø, Vann-nett og Elvemuslingbasen. 

 Informasjon fra databasen Sensitive Artsdata. 
 Informasjon fra Statsforvalteren i Trøndelag, ved Inge Hafstad. 
 Informasjon fra Grong kommune, ved Brit-Agnes Buvarp. 
 Tidligere utredninger og undersøkelser fra området (Arnekleiv & Haug, 1995; Arnekleiv, 2020; Bremset et 

al., 2014; Jørgensen & Halvorsen, 2021; Nastad, 2013; Thorstad, 2009; Thorstad, 2010; Sundt-Hansen et 
al., 2020).   

 

3.3.2 Registreringsmetodikk 
Registreringskategoriene for tema naturmangfold går fram av Statens vegvesens håndbok V712 (tabell 3-3). 
Naturtyper i planområdet er kartlagt etter NIN-systemet med Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet, 
2021), mens landformer er kartlagt etter DN håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2007), inkludert 
utkast til faktaark fra 2014 (Miljødirektoratet, 2014).. Registrering av rødlistede arter og naturtyper følger 
rødlistene fra henholdsvis 2015 (Henriksen & Hilmo, 2015) og 2018 (Artsdatabanken, 2018a). Registrering av 
fremmede arter følger fremmedartslista fra 2018 (Artsdatabanken, 2018b).  
 
Ungfiskundersøkelser følger standardisert metodikk (jf. NS-EN 14011) etter prinsipper beskrevet av Bohlin et 
al. (1989). og tetthetsberegninger etter Zippin (1958). Bunndyrundersøkelser er utført etter prinsipper 
beskrevet ved klassifisering av miljøtilstand i vann (Vanndirektivet, 2018). Elvemuslingsundersøkelser følger 
prinsipper til Larsen & Hartvigsen (1999). 
 



   

 
 

RAPPORT SIDE 19 AV 57  
 

 

Tabell 3-3. Registreringskategorier for naturmangfold. 

 
 

3.4 Metode for vurdering av naturmangfold  

3.4.1 Definisjon av fagtema 
Denne konsekvensutredningen benytter beskrivelsen av fagtema fra håndbok V712: 
 
«Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold 
til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i 
det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en 
konsekvensanalyse behandles under tema landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens 
begreper.» 

3.4.2 Vurdering av verdi  
Registrerte delområder verdivurderes etter verdikriterier gitt i Statens vegvesen håndbok V712 (tabell 3-4).  
 
 
Tabell 3-4 Viser kriteriene for verdsetting av tema naturmangfold.  

Verdi 
Kategori 

Uten 
Betyd-
ning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
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Landskaps- 
økologiske 
funksjons-
områder 

 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. 

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon.  Særlig store 
og 
nasjonalt/internasjonalt
. viktige vilt- og fugle-
trekk. Områder som 
med stor grad av 
sikkerhet bidrar til 
sammenbinding av 
verneområder eller 
dokumenterte 
funksjonsområder 
for arter med stor eller 
svært stor verdi. 

Vernet 
natur 

   Verneområder 
(naturmangfoldloven 
§§ 35-39) med 
Permanent redusert 
verneverdi. Prioriterte 
arter i kategori VU og 
deres ØFO. 

Verneområder 
(naturmangfoldloven 
§§ 35-39). Øverste del 
forbeholdes verne-
områder med Inter-
nasjonal verdi eller 
status, (Ramsar, 
Emeraldnettwork 
m.fl). Prioriterte arter i 
kategori EN og CR og 
deres ØFO. 

Viktige 
naturtyper 

  
 
Lokaliteter verdi C 
(øvre del) 

         
 
Lokaliteter verdi C 
og B (øvre del) 

 
 

Lokaliteter verdi 
B og A (øvre del) 
Utvalgte naturtyper 
verdi B/C (B øverst i 
stor verdi). 

 
 

Lokaliteter verdi A 
Utvalgte naturtyper 
verdi A. 

Økologiske 
funksjonso
mråder 
for arter 

 Områder med 
funksjoner for 
vanlige arter (eks. 
høy tetthet av 
spurvefugl, Ordi-
nære beiteområder 
for hjortedyr, 
sjø/jæreareal med 
få/små funksjoner). 
Funksjonsområder 
for enkelte vidt Ut-
bredte og 
alminnelige NT 
arter. 
Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ 
bestander i 
verdikategori «Liten 
verdi» NVE rapport 
49/2013. 

Lokalt til regionalt 
verdifulle funksjons-
områder. 
Funksjonsområder 
for arter i kategori 
NT. Funksjons-
områder 
for fredede arter 
utenfor rødlista. 
Funksjonsområde 
for spesielt hensyns-
krevende 
arter Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ bestander i 
verdi-kategori 
«middels verdi» NVE 
rapport 49/2013 
samt vassdrag med 
forekomst av ål. 

Viktige 
funksjonsområder 
Region 
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 
49/2013 samt viktige 
vassdrag for ål. 

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 
49/2013. 

Geosteder  Geosteder med 
lokal betydning. 

Geosteder med lokal-
regional betydning. 

Geosteder regional-
nasjonal betydning. 

Geosteder med 
Nasjonal/internasjonal 
betydning. 

 
 

C B A
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Registrerte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks verdivurderes etter verdikriterier gitt i veileder M-1941 
(Miljødirektoratet, 2020) (tabell 3-5; figur 3-5). Dette på grunn av at det ikke finnes verdikriterier for disse i 
Staten vegvesen sin veileder. Ved avgrensing av naturtypene vil det settes en lokalitetskvalitet. I tillegg til 
lokalitetskvalitet skal tre ulike utvalgskriterium vurdere for fastsettelse av verdi og plassering innenfor 
verdikategorien. Disse er:  

 Rødlistet naturtyper. Naturtyper som er rødlistet etter norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018a). 

 Sentral økosystemfunksjon. Med naturtypen som har sentral økosystemfunksjon (Fremstad et al. 2020), 
menes områder som er "levested for truede eller nært trua arter" og "viktig for mange arter". Disse 
underkriteriene baserer seg på norsk rødliste. "Levested" defineres som en arts funksjonsområde for alle 
livsstadier. Dette inkluderer reproduksjonsområder, trekkområder, overvintringsområder og spesielle 
næringsområder. I den grad viktige økologiske funksjoner for artene kan knyttes til bestemte naturtyper, 
inkluderes slike som levesteder for artene. Naturtypene med sentral økosystemfunksjon er beskrevet i 
instruksen (Miljødirektoratet, 2021). 

 Spesielt dårlig kartlagte naturtyper. Utvalgskriteriet spesielt dårlig kartlagte naturtyper defineres som alle 
naturtyper med kategori DD (datamangel) i norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018a). 

 
Tabell 3-5: Viser kriteriene for verdsetting av tema naturtyper etter NIN. 
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Figur 3-5: Stiplet rød linje viser gjennomsøkt område for naturtyper. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 23 AV 57  
 

 

3.4.3 Vurdering av påvirkning  
Vurdering av påvirkning på registrerte delområder er gjort i henhold til Statens vegvesen håndbok V712 (tabell 
3-6). 
Tabell 3-6 Vurdering av påvirkning av naturmangfoldet.  

Påvirkning Økologiske og landskapsøkologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Viktige naturtyper og 
geosteder 

Verneområder 

Sterkt 
forringet 

Splitter opp og/eller forringer arealer 
slik at funksjoner brytes. 
Blokkerer trekk/vandring hvor det 
ikke er alternativer. 

Berører hele eller størstedelen 
(over 50 %). 
Berører mindre enn 50 % av 
areal, men den viktigste (mest 
verdifulle) delen ødelegges. 
Restareal mister sine 
økologiske kvaliteter og/eller 
funksjoner. 

Påvirkning som forringer viktige 
økologiske funksjoner og er i 
strid med verneformålet. 

 Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år). 

Forringet Splitter opp og/eller forringer arealer 
slik at funksjoner reduseres. 
Svekker trekk/vandringsmulighet, 
eventuelt blokkerer trekk/ 
vandringsmulighet der alternativer 
finnes. 

Berører 20–50 % av lokaliteten, 
men liten forringelse av 
restareal. Ikke forringelse av 
viktigste del av lokalitet. 

Mindre påvirkning som berører 
liten/ubetydelig del og ikke er i 
strid med verneformålet. 

 Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels 
restaureringstid (>10 år). 

Noe 
forringet 

Splitter sammenhenger/reduserer 
funksjoner, men vesentlige 
funksjoner opprettholdes i stor grad. 
Mindre alvorlig svekking av trekk/ 
vandringsmulighet og flere 
alternative trekk finnes. 

Berører en mindre viktig del 
som samtidig utgjør mindre enn 
20 % av lokaliteten. Liten 
forringelse av restareal. 

Ubetydelig påvirkning. Ikke 
direkte arealinngrep. 

 Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort 
restaureringstid 
(1-10 år) 

Ubetydelig 
endring 

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret Gjenoppretter eller skaper nye 
trekk/vandringsmuligheter mellom 
leveområder/biotoper (også 
vassdrag). Viktige biologiske 
funksjoner styrkes. 

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep 
tilbakeføres til opprinnelig 
natur. Gjør en geotop 
tilgjengelig for forskning og 
undervisning 

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep 
tilbakeføres til opprinnelig 
natur. 

 
 

Vurdering av konsekvens  
Vurdering av konsekvens gjøres i henhold til metodikken beskrevet i kapittel 3.1 og i Statens vegvesen 
håndbok V712.  
 

3.4.4 Skadereduserende tiltak 
I henhold til Statens vegvesen håndbok V712 er det foreslått skadereduserende tiltak. Slike tiltak kan være 
justering av fysiske forhold, eller miljøtiltak som kan dempe tiltakets negative omfang. Det kan gjelde 
anleggsfasen så vel som driftsfasen.  
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Figur 3-6 viser illustrasjon av tiltakhirarkiet for hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres.  
 

 
Figur 3-6. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som viser hvilke skadereduserende tiltak som bør prioriteres. 
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4 Naturmangfold – dagens situasjon 
4.1 Naturgrunnlag 
Naturgrunnlaget har påvirkning på hvilken type vegetasjon og arter som finnes i området. Berggrunnen i 
området er noe varierende, med stort innslag av granatglimmerskifer og glimmerskifer (NGU) fra Åsmulen til 
Heimly (figur 4-1). Disse bergartene forvitrer relativt lett, og inneholder kalk og kan indikere kalkkrevende 
planter, moser og lav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Glimmergneis og –skifer, delvis granatførende 
 = Diorittisk gneis 
 = Gabbro; hornblendeførende, stedvis foliert 
 = Dioritt til tonalitt; med gradvis overgang til diorittisk gneis, biotittførende, lysegrå, 

stedvis med ganger av aplitt 
 = Amfibolitt, mørk, massiv til foliert, epidot- og klorittførende i veksling med lag av lys, 

felsisk tuff 
 = Grønnstein; rik på jernkloritt, mørk, stedvis magnetittførende 

Figur 4-1: Berggrunnskart over tiltaksområdet.Kilde: NGU 
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Det er en varierende sammensetning av løsmasser i området. Marine avsetninger forekommer stedvis. Slike 
avsetninger inneholder mye leire, og er lett tilgjengelig næring for planter. De marine avsetningene finnes 
hovedsakelig i ravinedalene sørvest og nordøst for Oppkastmyra. Utover dette, er det en del breelvavsetninger 
nord i området, men disse gir sannsynligvis ikke noe særlig rikt vekstgrunnlag. 

 

 

4.2 Naturtyper 
Det er gjort funn av flere naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og DN-håndbok 13, under befaring av 
området. Det er ingen tidligere registreringer av naturtyper i området (Naturbase). Under beskrives naturtyper 
etter NiN2.0 og Miljødirektoratets instruks per 2021 (Tabell 4-1). En kan se ut ifra tabellen om naturtype er 
rødlistet og/eller har en sentral økosystemfunksjon. Det er ingen naturtyper som faller innenfor utvalgskriteriet 
spesielt dårlig kartlagte naturtyper.  

I tabell 4-2 beskrives naturtyper registrert som landform, etter DN-Håndbok 13. Alle naturtypene representert 
i prosjektområdet er godt kartlagt på landsbasis. Dette betyr at kunnskapsgrunnlaget er sterkt. 

Figur 4-3 og vedlegg 1 viser registrerte naturtyper i forhold til veglinje. 
  

Figur 4-2: Løsmassekart over tiltaksområdet. Kilde: NGU 
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Tabell 4-1: Registrerte naturtyper etter NIN 2.0 og Miljødirektoratets instruks. 

Navn / naturtype Kvalitet Kvalitetsbeskrivelse 

Tettmoen sør 1 
 
C12.3 Gammel 
granskog med 
liggende død ved 

Høy 
kvalitet 

Tilstand 
Området er uten fremmedarter og spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon. Det 
er noen spor av tunge kjøretøy, men ikke nok til å trekke ned tilstand. Tilstand blir 
vurdert til god. 
Naturmangfold 
Ettersom lokaliteten er av moderat størrelse, får den moderat naturmangfoldskår. 
Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Det var en liten 
gruppe stående død ved. Annen død ved på lokaliteten er trolig vindfall, da lite av den 
var sterkt nedbrutt. 
 
Rødlistet naturtype: Nei 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 6790 

Tettmoen nord 1 
 
C6 
Høgstaudegranskog 
 
 

Lav 
kvalitet 

Tilstand 
Ettersom skogen stort sett består av tilplantet gran, får den dårlig tilstand. I snitt har 
lokaliteten hogstklasse 4, og det ble ikke funnet fremmedarter eller spor av 
markberedning. Ingen spor av tunge kjøretøy ble observert. 
Naturmangfold 
Lokaliteten var av liten størrelse og det ble ikke funnet død ved av stor dimensjon. 
Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Skogen beites 
ikke. Lokaliteten får i alt liten naturmangfoldsskår. Naturtypen fortsetter utenfor 
prosjektgrensa. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Nært truet (NT) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja  
Størrelse (m2): 2361 

Storholmen nord 2 
 
C12.2 Gammel 
granskog med 
gamle trær  

Moderat 
kvalitet 

Tilstand 
Det ble ikke funnet fremmedarter, spor av slitasje, slitasjebetinget erosjon eller spor 
av tunge kjøretøy. Området får dermed god tilstand. 
Naturmangfold 
Lokaliteten får lite naturmangfoldskår. Lokaliteten er av liten størrelse, har lite stående 
død ved og noe liggende død ved. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen 
rødlistearter er kjent fra før.Naturtypen ble kuttet av prosjektgrensa og fortsetter 
utover denne. 
 
Rødlistet naturtype: Nei 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 4037 

Oppkastmyra 1 
 
E1 Øyblandingsmyr 
 
 

Moderat 
kvalitet 

Tilstand 
Ettersom myra er fri for grøfting, kjørespor og slitasje får den god tilstand. 
Naturmangfold 
Myra er av liten størrelse og fravær av slitasje og kjørespor. Det ble ikke funnet noen 
kalkindikatorer. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Nært truet (NT) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 2507 

Oppkastmyra 2 
 
E1 Øyblandingsmyr 
 
 

Moderat 
kvalitet 

Tilstand  
Ettersom myra er fri for grøfting, kjørespor og slitasje får den god tilstand. 
Naturmangfold 
Myra er av liten størrelse og fravær av slitasje og kjørespor. Det ble ikke funnet noen 
kalkindikatorer. Lokaliteten får dermed lite naturmangfold. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Nært truet (NT) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 4100 

Grovamyra nord 1 Høy 
kvalitet 

Tilstand 
Ettersom myra er fri for grøfting, kjørespor og slitasje får den god tilstand. 
Naturmangfold 
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E1 Øyblandingsmyr Lokaliteten er liten, og det ble ikke funnet kalkindikatorer. Ettersom myra har tydelige 
myrstrukturer i veksling, får den dermed moderat naturmangfold. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Nært truet (NT) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 1265 

Oladalbekken 4 

C3 Boreal regnskog 

 

Moderat 
kvalitet 

Tilstand 
Skogen hadde en naturlig skogbestandsdynamikk og ble vurdert til å være naturskog. 
Ettersom det ikke ble observert fremmedarter får skogen god tilstand. 
Naturmangfold 
Lokaliteten var av liten størrelse og får derfor lite naturmangfoldskår. Det ble ikke 
observert habitatsspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen 
rødlistearter er kjent fra før. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Sårbar (VU) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 1162 

Heimly sør 
 
C20 
Flomskogsmark 
 
 

Lav 
kvalitet 

Tilstand 
Ettersom skogen i snitt er i hogstklasse 4, får lokaliteten moderat tilstand. Det ble ikke 
observert spor av tunge kjøretøy og det er en ubetydelig vassdragsreguleringseffekt. 
Naturmangfold 
Lokaliteten er av liten størrelse og får derfor lite naturmangfoldskår. Det var lite 
stående og liggende død ved. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter 
er kjent fra før. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Sårbar (VU) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 2946 

Oladalbekken 3 
 
E10.2 Rik åpen 
jordvannsmyr i 
mellomboreal sone 

Lav 
kvalitet 

Tilstand 
Myra er ubetydelig grøftet, men den har opp mot 25% dekning av spor av tunge 
kjøretøy. Det ble ikke observert fremmedarter eller annen slitasje. 
Naturmangfold 
Myra er av liten størrelse og får derfor lite naturmangfoldskår. Det fantes ikke tydelige 
myrstrukturer i veksling, eller kalkindikatorer. Det ble funnet en habitatsspesifikk art 
(piperensermose). Ingen rødlistearter ble registrert og ingen er kjent fra før. 
 
Rødlistet naturtype: Nei 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 2403 

Oladalbekken 1 

C6 
Høgstaudegranskog 

 

Lav 
kvalitet 

Tilstand 
Ettersom skogen stort sett består av tilplantet gran i hogstklasse 3, får den dårlig 
tilstand. Det ble ikke funnet fremmedarter eller spor av markberedning. Opp mot 
halvparten av lokaliteten hadde tydelige kjørespor etter tunge kjøretøy. 
Naturmangfold 
Ettersom lokaliteten har moderat størrelse, får den moderat naturmangfold. Det ble 
ikke observert liggende død ved. Det ble ikke registrert rødlistearter og det er ikke 
kjent rødlistearter fra før. Skogen blir ikke beitet. 
 
Rødlistet naturtype: Ja. Nært truet (NT) 
Sentral økosystemfunksjon: Ja 
Størrelse (m2): 5253 
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Tabell 4-2: Beskrivelse av naturtype etter DN-håndbok 13. 

Lokalitet Naturtype Verdi Beskrivelse av verdi 

Nyheim/Åsheim Ravinedal A Ravinen er ca. 1,2 km lang med flere sideraviner 
og velutviklede dalsystemer.  

Rødlistede naturtyper 

Flere av de registrerte naturtypene i planområdet er rødlista naturtyper (figur 4-3). Disse oppsummeres i tabell 
4-3. Det er ingen naturtyper som regnes som utvalgte naturtyper. 

Tabell 4-3: Rødlista naturtyper registrert i planområdet. 

Naturtype Rødlistekategori Lokaliteter (områdenavn) 

Leirravine Sårbar (VU) Åsmuldalen  

Høgstaudegranskog Nært trua (NT) Tettmoen nord 1, Oladalbekken 1, 
Oladalbekken 2 

Øyblandingsmyr Nært trua (NT) Oppkastmyra 1, Oppkastmyra 2, 
Oppkastmyra 3, Grovamyra nord 1 

Boreal regnskog Sårbar (VU) Oladalbekken 4 

Flomskogsmark Sårbar (VU) Heimly sør 

Figur 4-3: Registrerte naturtyper etter NIN 2.0,/ Miljødirektoratets instruks og etter DN-håndbok 13 i planområdet.  
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4.3 Økologiske- og landskapsøkologiske funksjonsområder 

4.3.1 Vegetasjon/botanikk 
Planområdet består i stor grad av skog og myr med spredt bebyggelse. Skogen er hovedsakelig 
produksjonsskog av gran, med spredte forekomster av bjørk og selje. Det er tidligere utført en del grøfting av 
myr og etablering av skogsbilveger for tilrettelegging for skogdrift. Bunnvegetasjonen er stort sett bestående 
av fattig blåbærskog, med smyle og etasjemose. Det er stedvis rikere vegetasjon med eksempelvis teiebær 
og gauksyre. Ingen av skogområdene som ble befart er eldre naturskog, men en lokaliteter ble kartlagt som 
gammel granskog. Innslaget av død ved er i snitt lite. 

Det er myrområder av ulik størrelse i og tilgrenset planområdet. Myrene er for det meste fattige jordvannsmyrer 
og stedvis nedbørsmyr. Enkelte steder utgjør disse øyblandingsmyrer, som regnes som en torvmarkformasjon 
(Figur 4-4).  

 
Figur 4-4. Øyblandingsmyr med tydelige myrstrukturer i veksling. Foto: Sweco 

 

På den registrerte naturtypelokaliteten med øyblandingsmyr «Grovamyra nord 1» er det tydelige myrstruktyrer 
i veksling, med tydelige og høye tuer spredt rundt på hele den kartlagte myrflata. Arter som rome og torvmoser 
karakteriserte den fattige jordvannsmyrmatta. Nedbørsmyrtuene var karakterisert av arter som heigråmose, 
lyng, reinlaver, molte og torvmoser. Andre lignende øyblandingsmyrer i området (Oppkastmyra 1 og 2) har 
ganske lik utforming, men mindre tydelige tuer av nedbørsmyr. 

Selv om planområdet i stor grad er fattig, ble det funnet noe rikere jordvannsmyr (Figur 4-5). Bunnsjiktet 
domineres her av brunmoser og fagermoser. Feltsjiktet er dominert av gressvekster og er relativt urterikt, med 
arter som mjødurt, vårkål, og vendelrot. Piperensermose er en habitatsspesifikk art for denne naturtypen og 
ble observert flekkvis.  
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Figur 4-5. Rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone (lokalitet Oladalbekken 3) t.h. og piperensermose med sporofytter 
t.v. 

 

Stormyra er en stor myr (ca. 360 daa) uten større inngrep, som grenser til planområdet. Denne ble undersøkt 
i tilbudsfasen av prosjektet, og ble da registrert som intakt lavlandsmyr i innlandet etter DN-håndbok 13. 
Veglinja er tilpasset i tilbudsfasen for å berøre myra minst mulig. Den vurderes nå som å ligge utenfor 
influensområdet. 
 
Det meste av skogområdene i planområdet er plantet granskog. I en bekkedal sør for Bekkheim, er det et 
fuktigere miljø hvor det er en liten lokalitet med boreal regnskog (figur 4-6). Det går her en dyp dal med bratte 
kanter, som på vestsiden går over i fylling til dagens E6. I bunnen av bekkedalen og spredt oppover sidene er 
det noen eldre seljer. Skogen mot øst er ung plantet granskog. Det er tydelig at lokalklimaet i bekkedalen er 
ekstra fuktig. På seljene vokser det mye epifyttiske lav, som lungenever, skrubbenever, ulike vrenger osv. 
Disse vokser også på grankvist som står nært seljene. Det var innslag av en del død ved. 

 

Figur 4-6. Lokalitet med boreal regnskog. Til høyre ser en lungenever som vokser på grankvister. Foto: Sweco 
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Tre lokaliteter med høgstaudegranskog ble avgrenset i influensområdet. Disse ligger spredt i planområdet. 
Samtlige lokaliteter var dominert av tilplantet gran i hogstklasse 3 og 4. Dette trakk tilstandsvurderingen 
betydelig ned. Feltsjiktet var dominert av høgstauder som tyrihjelm, bregner, sneller, vendelrot og 
enghumleblom. Lokaliteten ved Tettmoen har noe fuktigere miljø med, med diverse vrengelaver og 
skrubbenever på grankvister.  

I kanten av Grøndalselva ble det registrert en flomskogsmark. Den var sterkt påvirket av flomvann som stedvis 
bidrar med sedimentering av næringsrikt finmateriale og stedvis erosjon. I tillegg til flompåvirkningen hadde 
lokaliteten høy grunnvannstand og var påvirket av sigevann fra landsiden. Dette kommer til uttrykk i 
høgstaudedominans av feltsjiktet, hvor arter som mjødurt, turt, tyrihjelm og diverse bregner dominerer.  
 

Rødlistearter 
Kartet viser observasjoner av rødlistearter gjort under feltarbeid 2021 (figur 4-7). Det ble kun funnet 
gubbeskjegg (NT) spredt i området og det antas at den er lokalt vanlig. Arten er forbundet med eldre, fuktig 
skog med lengere kontinuitet i tresjiktet. Det ble ikke registrert rødlista arter i selve planområdet, og de 
registreringene av gubbeskjegg som foreligger vil ikke bli berørt av tiltaket. Arten omtales dermed ikke videre 
i denne rapporten.  
 

 

Figur 4-7: Registrerte rødlistearter registrert ved feltarbeid 2021. Det ble kun funnet gubbeskjegg 
(NT). 
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Fremmede arter 

Det er registrert to fremmede plantearter i planområdet (tabell 4-4). Det er flest registreringer av hagelupin 
(SE), og en registrering av kjempeslirekne (SE). Hagelupin er hovedsakelig registrert langs dagens E6 (figur 
4-8) og to langs sideveger nord i planområdet. Det er utført kartlegging langs E6 i 2020 i regi av Statens 
vegvesen, det ble da kun registrert funn av hagelupin på strekningen som omfatter planområdet. Kartleggingen 
i 2021 viste at lokaliteter for hagelupin stemte godt. Det kan være forekomster langs dagens E6 som er 
oversett. Det har foregått et kartleggings- og bekjempingsprosjekt i gamle Nord Trøndelag, langs blant annet 
E6. Flere av forekomstene som er registrert i artskart er bekjempet og ble ikke gjenfunnet under 
kartleggingsarbeid. Dette gjelder artene skogskjegg (SE), vrifuru (SE) og kjempebjørnekjeks (SE). 

Tabell 4-4: Registrerte fremmedarter i planområdet. 

Art Kategori Tilstand 

Hagelupin (SE) Svært høy risiko Finnes spredt langs veg 

Skogskjegg (SE) Svært høy risiko I forbindelse med hage. Ikke 
gjenfunnet. 

Kjempeslirekne (SE) Svært høy risiko I forbindelse med hage. 

Vrifuru (SE) Svært høy risiko Ikke gjenfunnet, kun en 
lokalitet er registrert på 
Åsmulstormyra i 2010. 

Kjempebjørnekjeks (SE) Svært høy risiko I ytterkanten av hage. 
Lokaliteten er bekjempet og 
er ikke der i dag (Artskart). 
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Figur 4-8: Registreringer av fremmedarter i planområdet (Artskart, vegbase og egne registreringer).   
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4.3.2 Fugl  
Influensområdet er bestående av flere ulike habitater som kan huse flere grupper av fugl. I plan- og 
influensområdet er det observert 46 fuglearter fordelt på 123 registreringer (Artskart u.d.). Av disse artene er 
3 rødlistet (vipe (EN- sterkt truet), sandsvale (NT-nært truet) og snøspurv (VU-sårbar), samt den fremmede 
arten kanadagås (SE)). Under naturtypekartlegging i juni 2021, ble følgende fuglearter observert: måltrost, 
rødvingetrost, rødstrupe, dompap, gransanger, gjerdesmett, ringdue og jerpe. Alle artene er av triviell karakter. 
De viktigste områdene for fugl i plan- og influensområdet er knyttet til eldre løv- og barskoger, dyrka mark, 
samt våtmark i form av myr og elv og elvebredder. 

Skog – Fugl 

Skogområdene i plan- og influensområdet er i størst grad dominert av granskog av ulik alder, men det 
forekommer også områder med innslag av bjørk (figur 4-9). Langs Namsen og Grøndalselva, kan en forvente 
områder bestående av mer fuktkrevende løvskog.  

Barskogområdene huser arter av triviell karakter, som eksempelvis gransanger, grønnsisik, gråsisik, og 
jernspurv. Det er observert lavskrike ved tre anledninger. Arten hekker trolig i området, og har tilknytning til 
eldre barskog. En varsler er tidligere registrert i planområdet. Individet ble trolig observert i forbindelse med et 
hogstfelt nært dagens E6. Varsler er en lite tallrik art i Norge, men er likevel oppført som LC (livskraftig) på 
den Norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo, 2015).   

 Figur 4-9 Skogområder for fuglearter tilknyttet skog i plan- og influensområdet. 
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Det er registrert storfugl i området, hvor det blant annet er en spillplass som delvis faller innen influensområdet, 
og det samme gjelder for et leveområde for jerpe (Gislink, u.d.). Det er i området habitat egna for orrfugl, og 
en antar at denne forekommer selv om det ikke foreligger registeringer av arten.  

Det kan forekomme flere spettearter i plan- og influensområdet. Flaggspett kan hekke i gråorforekomster som 
antageligvis fins flere steder langs vassdragene. Tretåspett, sammen med svartspett kan hekke i eldre barskog 
og er sannsynlig hekkefugler i slike områder.  

I områdene med løvskog, kan en forvente flere arter av triviell karakter, eksempelvis, arter av fluesnappere, 
meiser og sangere. 

Det er observert flere arter av rovfugl og ugler i plan- og influensområdet. Dvergfalk og tårnfalk kan begge 
hekke i skogområdene. Fjellvåk er observert hekkende i influensområdet i 2007 (Artskart). Arten er observert 
flere ganger i ettertid, og arten hekker trolig ved samme lokalitet i år med god tilgang på smågnagere. 
Hekkelokaliteten ligger omtrent en kilometer unna dagens E6, mellom planområdet og Namsen. Havørn er 
registrert ved to anledninger. Arten hekker sannsynligvis ikke i området, men det er ikke uvanlig at havørn 
observeres langt fra kysten på næringssøk. Det kan forekomme hekkelokaliteter for hønsehauk (NT) i området, 
og spesielt i områder med eldre barskog. Perleugle og haukugle er registrert i plan- og influensområdet. Artene 
kan ha en nomadisk adferd i Fennoskandia og oppsøker områder med høye tettheter av smågnagere 
(Gjershaug et al. 1994). Spurveugle hekker potensielt i områder med eldre barskog i gamle reirhull etter 
tretåspett.  

Det er tidligere registrert en storskrikørn i området. Arten tilhører ikke norsk hekkefauna. Observasjonen er å 
anse som et individ som er forvillet fra sine opprinnelige hekkeområder i Øst-Europa/Asia (Hagemeijer & Blair, 
1997). 

Myrer – Fugl  

Det er flere større myrområder i plan- og influensområdet (figur 4-10). Myrene er for det meste bestående av 
fattige jordvannmyrer og nedbørsmyrer. Slike myrer kan huse en rekke våtmarkstilknytta arter, slik som trane. 
Den er tidligere registrert fire ganger i området (Artskart u.d.). Ingen av de tidligere observasjonene innehar 
informasjon som indikerer hekking, men dette kan ikke utelukkes. Trane hekker ofte på myrer i barskog 
(Gjershaug et al. 1994) og gjerne i områder med innsalg av dyrka mark. Plan- og influensområdet inneholder 
derfor gode betingelser for hekking av trane.  

En rekke vadearter kan hekke på myrer i barskogdominerte områder. Dette er arter som rødstilk og 
enkeltbekkasin, men også grønnstilk kan forekomme hekkende på slike steder. Gluttsnipe kan hekke på myrer 
i nærheten av stilleflytende elver (Gjershaug et al. 1994), slik som Namsen. Skogsnipe kan hekke i fuktig 
barskog med nærhet til myrer og stilleflytende elver, hvor den driver næringssøk (Gjershaug et al. 1994).   

Flere trostearten kan benytte myrene til næringssøk under hekketiden, samt på vår/høsttrekk.  
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Namsen inkludert sidevassdrag – Fugl 

Namsen er stort sett stilleflytende i influensområdet, noe som gjør området attraktivt for våtmarkstilknyttet 
fuglearter (figur 4-11). En kan forvente at vadefugl som hekker på og ved myrområder i nærheten av Namsen 
(rødstilk, grønnstilk, gluttsnipe, skogsnipe og enkeltbekkasin), også benytter elvebredden til næringssøk. Disse 
artene kan også hekke langs bredden der habitatet er fuktig og åpent, eller i fuktige skogområder for skogsnipe. 
En kan også forvente en hekkeforekomst av strandsnipe langs elvebredden. Arten er tidligere registrert i plan- 
og influensområdet. Det er registrert sandsvale (NT) i plan- og influensområdet, og er tidligere registrert 
hekkende ved Groftneset ved utløpet til Fjerdingelva. Hekkestatus per i dag er ukjent. Arten hekker normalt i 
kolonier i bratte sanddominerte skråninger, som elvekanter eller sandtak. Sandsvale lever i hovedsak av 
vanntilknyttet innsekt som den fanger i lufta (Waugh, 1979). I luftrommet over Namsen, dyrkamark og myrer 
er være gode områder for næringgsøk. 

I sørvestre del av influensområdet, på vestsiden av Namsen er det registrert et hekkeområde for vade-, måke- 
og alkefugl (figur 4-11) (GisLink). Området dreier seg trolig utelukkende om vadefugl ettersom det forekommer 
lite måke- og alkefugler i dette området. Fiskemåke (NT), kan likevel hekke på øyer i elva, eller på hustak i 
nærheten. Det er også registrert to hekkeområder for gråhegre i influensområdet (figur 4-11), og arten benytter 
trolig hele elvebredden i influensområdet til næringssøk. Områdene for gråhegre overlapper med et viktig 
funksjonsområde for vadere. Det er registrert et større funksjonsområde for andefugl, smålom, sangsvane og 
kanadagås i Namsen. For andefugl og kanadagås, er dette hekkeområder, mens det er beiteområder for 
sangsvane og smålom (figur 4-11). Fossekall kan forekomme hekkende i influensområdet, og driver trolig 
næringssøk i elva.  

Figur 4-10: Myrområder som faller innenfor plan- og influensområdet. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 38 AV 57  
 

 

Grøndalselva er det eneste større sidevassdraget som blir berørt av planen. I og ved elva kan det forekomme 
blant annet vadefugl, gressender, gråhegre og fossekall.  

 

Dyrka mark – Fugl 

Det er dyrka mark flere steder i influensområdet (figur 4-12). Områdene består av fylldyrka mark og 
innmarksbeiter (Kilden, u.d.). Dyrka mark kan fungere som hekkelokalitet for flere kulturmarksarter av fugl, og 
av disse er det registret vipe (EN) (NT på global rødliste) og buskskvett (Artskart). Det forventes også at det 
hekker gulspurv (NT) i forbindelse med disse områdene. Artene trane, duetrost, måltrost, rødvingetrost 
gråtrost, tårnfalk, fjellvåk, snøspurv (VU), linerle og kanadagås som også er registrert i influensområdet, kan 
benytte disse områdene til næringssøk. Flere av disse artene kan opptre i området under både hekketid og 
vår/høsttrekk, mens snøspurv (VU) og duetrost er antageligvis kun registrert i forbindelse med trekk. 

Vipe (EN) er hekker i forbindelse med dyrkamark på Fjerdingen og Åsmulen (Inge Hafstad, pers.medd). I 2012 
ble det registrert 32 individer av vipe. Disse ventet trolig på snøsmeltning på hekkeplasser lengre inn i landet, 
hvor hekking som regel ikke starter før månedsskiftet mai/juni (Gjershaug et al. 1994).  

Figur 4-11: Områder med elv og registrerte funksjonsområder for fugl tilknyttet Namsen. 
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4.3.3 Hjortevilt 
Det er registrert et viktig beiteområde for elg i sørlig del av plan- og influensområdet (figur 4-13) (GisLink). 
Overlappende med dette området, er det og registrert et viktig beiteområde for rådyr. Omtrent midt i plan- og 
influensområdet, ved Åsmulen, er det registrert enda et viktig beiteområde for rådyr. Områdene med 
dyrkamark er å anse som gode beiteområder for hjortevilt. Figur 4-13 viser flere trekkveger for elg i og rundt 
plan og influensområdet. Trekkveger krysser dagens E6 på to steder, ett sted ved Fjerdingen, og ett ved 
Åssveet. Trekkvegen ved Fjerdingen inngår i parsellen som i dag er under utbygging, og vil ikke bli videre 
omtalt i denne rapporten. Trekkvegen i nord ved Åssveet stopper ved kommunegrensa til Namsskogan 
kommune, men går nok videre nordover (Det er ikke gjort kartlegging av viltområder i Namsskogan kommune). 
Det er usikkert hvor mye trekkvegen er i bruk. Trekkveien anses ikke å være regional/nasjonal viktig, og det 
ble ikke funnet mye spor av elg under befaring. 

Strekningen synes ikke å være spesielt ulykkesutsatt for hjortevilt. Høyest andel påkjørsler fant sted lengst sør 
i planområdet ved gården Østre Fjerdingen. Dette stemmer overens med registrert trekkområde her.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4-12: Dyrka mark som ligger innenfor plan- og influensområdet. 
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4.3.4 Annet terrestrisk dyreliv 
Rovdyr 

Deler av planområdet inngår i forvaltningsområder for både gaupe (EN), jerv (EN) og bjørn (EN) (Rovdata 
u.d.). Forvaltningsområdet for gaupe grenser mot vestsiden av dagens E6, og forvaltningsområdene for bjørn 
og jerv grenser mot østsiden av dagens E6.  

En tidsperiode fra 2000 til dagens dato ble brukt til å se på observasjoner av rovdyr. Bjørn er registrert flere 
steder i planområdet – både ved synsobservasjoner og DNA-spor. Det er blitt gjort en observasjon av ulv (CR) 
i planområdet, men denne er notert som usikker. Utover dette finnes det noen spredte observasjoner av 
ulvespor utenfor prosjektområdet. Jerv er registrert to steder i utkanten av planområdet og i omkringliggende 
områder. Gaupe er kun registrert med en sikker observasjon rett øst for Grøndalsbrua. Likevel er det flere 
observasjoner av gaupe vest for prosjektområdet. Bjørn og jerv, bruker antageligvis plan- og influensområdet 
i liten grad, da dette området er helt i utkanten av forvaltningsområdene, samt er forstyrrelsesutsatt fra dagens 
E6. 

Gaupe bruker ofte bratte, mer ufremkommelige områder som de bratte fjellområdene rett vest for planområdet. 
Her er det også gjort mange observasjoner av bjørn. Dette området blir ikke berørt av tiltaket. 

Annet småvilt 

Det er finnes registreringer av rødrev, hare (NT) og mår i området utenfor prosjektområdet (Artskart). 
Sannsynligvis bruker nok alle disse artene, samt smågnagere, skogsområdene i prosjektområde som 
leveområder. Lengre nord for planområdet ved Trones er det også registrert oter (VU) (Artskart). Oter benytter 
seg trolig av store deler av vassdraget, og kan derfor potensielt opptre i Namsen ved planområdet. 

Figur 4-13: Registrerte funksjonsområder for hjortevilt i plan- og influensområdet. Kilde: GisLink. 
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I Influensområdet til Namsen ligger det et større leveområde for bever (GisLink u.d.). Lokaliteten avgrenses 
av elva med kantsoner (figur 4-14) 

 
 

Insekter 

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser knyttet til insekter. Det er noen registreringer av vanlige arter i 
prosjektområdet. Områder hvor det er en del artsmangfold (både naturlig og plantet) er viktige for insekter. 
Myr, vassdrag og flompåvirket mark vil være produktive områder for insekt.  

Rødlistearter  

Det er registrert fire rødlistearter av pattedyr i planområdet (tabell 4-5). Det er ikke registrert rødlistearter av 
amfibier, insekter eller andre arter. Det er ikke registrert prioriterte arter i planområdet. 

Tabell 4-5: Registrerte rødlista pattedyrarter i plan og influensområdet. 

Art Rødlistekategori Kommentar 

Vipe EN sterkt trua Hekker i forbindelse med dyrka mark ved 
Fjerdingen og Åsmulen. 

Sandsvale (NT) nært tura Tidligere registrert hekkende ved Fjerdningen.  

Snøspurv (VU) sårbar Registrert i forbindelse med trekk. 

Gaupe (EN) sterkt trua Registrert nord i planområdet. 

Jerv (EN) sterkt trua Forvaltningsområde på østsiden av dagens 
E6. Registrert i planområdet på Storhaugen 

Figur 4-14: Leveområde for bever i forhold til planområdet. Kilde: GisLink.  
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Hare (NT) nært trua Registrert i planområdet. 

Bjørn (EN) sterkt trua Forvaltningsområdet på østsiden av dagens 
E6. Registrert flere steder i planområdet. 

 

4.3.5 Vassdrag/akvatisk naturmangfold 
Figur 4-15 viser oversiktskart over alle større og mindre vassdrag på prosjektstrekningen. Vassdragene som 
påvirkes av tiltakene er beskrevet hver for seg. 

 

Figur 4-15: Mindre og større vassdrag som inngår i plan- og influensområdet. 

Namsen (Vannforekomst Id: 139-307-R og 139-100-R) 

Det foreligger generelt sett få undersøkelser av akvatiske organismer i delen av Namsen som inngår i 
influensområdet. Størsteparten av denne delen er skilt ut som en egen vannlokalitet i Vann-nett (Namsen 
Åsmulfoss – Aunfoss, Id: 139-307-R), og et kortere strekke i en annen vannforekomst (Namsen Tunnsjøelv 
og Åsmulfoss. Vannforekomst ID: 139-100-R). Strekningene er i Vann-nett tildelt henholdsvis svært god og 
god økologisk tilstand, vurdert ut fra lite data. En bunndyrprøve ble tatt oktober 2018 like oppstrøms utløpet til 
Fjerdingelva, som viste en ASPT-score på 5.6, og gir dermed moderat økologisk tilstand for bunndyr.  
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Delen av Namsen som inngår i influensområdet er en del av småblankstrekningen i elva (Namskroken til 
Fiskumfossen). I forbindelse med et større kartleggingsprosjekt av utbredelse- og potensiale for forekomst av 
småblank i Namsen (Sundt-Hansen, et al. 2020), ble det konkludert med at småblank prefererer grovt substrat 
og høy vannhastighet (Bremseth, et al. 2014). I influensområdet er Namsen hovedsakelig stilleflytende, og 
ikke optimalt for småblank. Det ble likevel fanget både småblank og ørret i Åsmulfossmagasinet i 2017, og en 
anser derfor at influensområdet inngår i småblankens leveområde. 

Det er registrert elvemusling i store deler av Namsen, og hele vannforekomsten anses ha potensiale for 
arten(Elvemuslingbasen u.d.). Det er ikke gjennomført detaljerte undersøkelser for arten i den delen av 
Namsen som faller innen influensområdet, og forekomst her er derfor usikkert. 

 

Austbekken (Vannforekomst Id: 139-280-R) 

Austbekken ligger i Grong kommune ved Seterhaugen. Bekken kommer fra områdene rundt Tomastjønna og 
Sundshaugen, drenerer vestover og munner til slutt ut i Namsen. Ny E6 er planlagt å krysse bekken like sørøst 
for dagens E6. Bekken har et nedbørsfelt på 6,74 km2. Det ble i 2020 gjennomført undersøkelser i bekken 
knyttet til oppvandringsmuligheter for gytefisk fra Namsen, tetthetsberegning av ungfisk av ørret og småblank, 
søk etter elvemusling, samt taking av bunndyrprøver (Arnekleiv, 2020). Det ble funnet lave tettheter av ungfisk 
av ørret, og det ble ikke påvist småblank eller elvemusling i bekken. Økologisk tilstand for bunndyr er svært 
god, basert på beregning av ASPT-indeks fra to bunndyrprøver. Austbekkens kantvegetasjon er intakt foruten 
området hvor dagens E6 krysser elva. 

I Vann-nett er Austbekken inkludert i vannforekomsten Bekkefelt ved Trones, som består av flere mindre 
sidebekker til Namsen. Økologisk tilstand for vannforekomsten er satt til god, uten at det foreligger begrunnelse 
eller data for denne vurderingen. Ettersom det foreligger data for Austbekken, er det anbefalt å opprette en 
egen vannforekomst for bekken med data fra Arnekleiv (2020). Dataene er lagt inn i Vannmiljø.  

Grøndalselva/Skorovasselva (Vannforekomst Id: 139-215-R) 

Grøndalselva er et større sidevassdrag til Namsen, og har et nedbørsfelt på 134,79 km2. Nedbørsfeltet ligger 
i hovedsak i Namsskogan kommune, foruten sørvestlig del, som ligger i Grong kommune. Vassdraget har sitt 
utspring fra Jantjønna og Storskorovatnet, og drenerer vestover. I Skorovas har det tidligere vært 
gruvevirksomhet som har ført til en del forurensning i Grøndalselva. Gruvedrifta ble nedlagt i 1984. 

Resultater fra tidligere undersøkelser i vassdraget viste lave forekomster av bunndyr i vassdraget mot 
Skorovass, og kommer trolig av gruvedrift i området (Arnekleiv & Haug, 1995). Det foreligger og en 
bunndyrprøve fra vassdraget fra 2012 ved Gangtrefossen. Denne prøven viste en ASPT-score med svært god 
tilstand. Dette kan tyde på at bunndyrsamfunnet i elva har tatt seg betydelig opp etter forurensning fra 
gruvedrifta. Resultater fra elektrisk fiske på samme stasjon i 2012 påviste ikke ørret. I Vann-nett er elva tildelt 
svært dårlig økologisk tilstand basert på at det ikke ble fanget ørret i 2012. Det foreligger likevel flere 
undersøkelser i vassdraget som viser at det fins en bestand av ørret. Blant annet, ungfiskundersøkelser fra 
1995 viste tettheter av ørret på 8-16 individer per 100 m2 (Arnekleiv & Haug, 1995). Det ble også fanget 35 
ørret i garn i forbindelse med undersøkelser knyttet til småblank i 2009 (Thorstad, 2009), og 197 ørret ble telt 
ved drivtelling av Bremset et al. (2014) fra Finnfossbrua ned til utløpet av Namsen.  

I nedre del av Grøndalselva er det registrert forekomst av småblank (Sundt-Hansen et al. 2020). Tidligere 
undersøkelser av elva påviste ikke småblank (Berg 1988, Rikstad 2004). Garnfiske i nedre del av elva i 2009, 
ble det derimot fanget sju småblank (Thorstad 2009). I 2010 ble det gjennomført garnfiske etter småblank 
lengre oppe i elva, uten at det ble påvist småblank (Thorstad 2010). Det ble og fanget to småblank ved elektrisk 
fiske nedstrøms Sakariasfossen i 2011 via Sweco (Nastad, 2013). I 2012 ble det ved drivtelling i Grøndalselva 
registrert to småblank og 197 ørret på strekket fra Finnfossbrua til utløpet i Namsen (Bremset et al. 2014). 
Generelt sett, er det gode forhold for småblank i Grøndalselv, med høy vannhastighet og grovt substrat. Ut ifra 
habitatet er Grøndalselva godt egnet for produksjon av småblank, og tidligere resultater viser at elva 
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sannsynligvis benyttes som leveområde. Substratet i elva som berøres av oppføring av ny bru er dominert av 
grus og berg. Grusen er for grovkornet til å kunne fungere som gyteområder for småblank. Det var også lite 
skjulområder i denne delen av elva, både for ungfisk og større fisk.  

Det foreligger en tidligere registrering av elvemusling i Grøndalselva fra 1975. Registreringen ble gjort like 
oppstrøms samløpet mellom Skorovasselva og Grøndalselva i Skorovasselva. Ved senere kartlegginger i både 
2004 og 2011 ble det ikke gjort funn av arten (Nastad, 2013). I Elvemuslingbasen er det heller ikke registrert 
en bestand av arten (Elvemuslingbasen u.d.).  Selv om arten ikke ble funnet ved disse undersøkelsene, kan 
det ikke utelukkes helt at arten fins i Grøndalselva, men sannsynlighet for betydelig forekomster i 
influensområdet anses å være liten. Det foreligger en kartlegging av elvemusling i sidevassdragene til 
Namsen, uten at Grøndalselva er inkludert (Jørgensen & Halvorsen, 2011).  

4.4 Verneområder 
Det er ingen verneområder i nærheten av prosjektområdet (Naturbase).  

4.5 Geosteder 
Et geosted er et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. Det er registrert ett slikt 
område innenfor planområdet, og det ligger helt i nordenden ved Grøndalselv bru (NGU). Geostedet heter 
Trones, og er ikke vernet, men er et tidligere verneforslag. Her finnes flere terrasser i glasifluvialt materiale der 
flere av disse har grytehull og smeltevannsspor i overflata. Avsetningene er de innerste sporene etter der havet 
stod i Namsdalen ved slutten av istida. Jordbruk har planert ut mange av smeltevannsløpene og forgrenede 
elveløp som løp ut over deltaet. Slike avsetninger kalles også sandur. Området er nokså grovt avgrenset og 
det er usikkerhet rundt hvor de viktigste verdiene ligger.  
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5 Konsekvensvurdering 
5.1 Vurdering verdi 
I tabell 5-1 vises verdivurdering for naturmangfold for de ulike delområdene i influensområdet. Verdikart vises 
i vedlegg 2. 

Tabell 5-1: Vurdering av verdi i de ulike delområdene i influensområdet. 

Nr. Delområde Omfatter Verdivurdering Verdi 

NM1 Tettmoen sør 1 C12.3 Gammel 
granskog med 
liggende død ved. 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har høy 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 

Stor 
(Øvre sjikt) 

NM2 Tettmoen nord 1 C6 
Høgstaudegranskog 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har lav 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som nært truet (NT). 

Middels 
(Midtre sjikt) 

NM3 Storholmen 
nord 1 

C12.3 Gammel 
granskog med 
liggende død ved 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har moderat 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 

Stor 
(Nedre sjikt) 

Figur 4-16: Det er registrert et geosted som inngår i planområdet. Geostedet "Trones" (markert med blå skravur) 
ved Grøndalselva. Kilde: NGU 
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NM4 Oppkastmyra 1 
& 2 

E1 Øyblandingsmyr Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har moderat 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som nært truet (NT). 

Stor 
(Midtre sjikt) 

NM5 Grovmyra nord 
1 

E1 Øyblandingsmyr Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har høy 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som nært truet (NT). 

Stor 
(Øvre sjikt) 

NM6 Oladalbekken 1  C6 
Høgstaudegranskog 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har lav 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som nært truet (NT). 

Middels 
(Midtre sjikt) 

NM7 Oladalbekken 3 E10.2 Rik åpen 
jordvannsmyr i 
mellomboreal sone 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har lav 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 

Middels 
(Midtre sjikt) 

NM8 Oladalbekken 4 C3 Boral regnskog Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har moderat 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som sårbar (VU). 

Stor 
(Øvre sjikt) 

NM9 Heimly sør C20 
Flomskogsmark 

Naturtype kartlagt etter NIN-metodikk med 
Miljødirektoratets instruks. Delområdet har lav 
lokalitetskvalitet og har sentral økosystemfunksjon. 
Naturtypen er rødlista som sårbar (VU). 

Stor 
(Midtre sjikt) 

NM10 Åsmuldalen Leirravine Viktig naturtype med verdi A. Naturtypen er en 
rødlistet naturtype.  

Svært stor 
(Nedre sjikt) 

NM11 Skog - fugl Bar- og 
løvskogsområder 
med 
funksjonsområder 
for fugl. 

Størsteparten av plan- og influensområdet er dekket 
av barskog, med innslag av noe løvskog. Det er 
registrert en viktig spillplass for storfugl. Det er ikke 
registrert rødlista fuglearter i skogområdene.  

Noe 
(Midtre sjikt) 

NM12 Myr - fugl Funksjonsområder 
for fugl i form av 
mindre og større 
myrer. 

Plan- og influensområdet er preget av myrer med 
ulik størrelsesorden. Myrene er viktige 
funksjonsområder for en rekke fuglearter av triviell 
karakter. 

Noe 
(Midtre sjikt) 

NM13 Vassdrag - fugl Namsen og 
Grøndalselva, samt 
registrerte 
funksjonsområder 

Sandsvale (NT) er tidligere registrert. Det er 
registrerte åtte funksjonsområder for fugl tilknyttet 
Namsen i dette området. Seks av disse er viktig 
funksjon som hekkeområder. Det gjelder for 
gråhegre, andefugl, vadere og måker. 

Middels 
(Midtre sjikt) 

NM14 Dyrka mark - 
fugl 

Dyrka mark i plan- 
og influensområdet 

Det er flere mindre dyrka marker i influensområdet. 
Det er registrert hekking av vipe (EN) ved/på dyrka 
mark på Fjerdingen og Åsmulen. Vipe er også 
rødlistet som (NT) globalt. 

Svært stor 
(Midtre sjikt) 

NM15 Hjortevilt Økologisk og 
landskapsøkologisk 
funksjonsområde for 
hjortevilt 

Viktige beiteområder for elg og rådyr. Viktige 
trekkruter for elg, som er landskapsøkologiske 
funksjonsområder. Trekket anses ikke som 
regionalt/nasjonalt viktig, samt at det ikke ble 
registrert mye spor i felt. Verdien settes dermed til 
middels, midtre sjikt. 

Middels 
(Midtre sjikt) 

NM16 Øvrige pattedyr Økologisk 
funksjonsområde for 
bever, og andre 
registrerte rødlista 
pattedyr. 

Det er registrert et økologisk funksjonsområde for 
bever. De rødlista pattedyrartene gaupe (EN), 
brunbjørn (EN), jerv (EN), oter (VU) og hare (NT), 
er registrert i beskjedent antall i plan- og 
influensområdet. Planområdet ligger innenfor 
forvaltningsområdet for brunbjørn (EN), gaupe (EN) 
og jerv (EN). Området anses som lite attraktivt for 
store rovdyr da det ligger nært eksiterende E6, noe 
som trolig gjør området forstyrrelsesutsatt. 

Middels 
(Midre sjikt) 

NM17 Namsen Delen av Namsen 
som inngår i plan- 
og influensområdet 

Det er registrert småblank i deler av Namsen som 
faller innenfor influensområdet. Det er og registrert 
forekomster av elvemuling (VU) i øvre Namsen, 
men det er usikkert om og evt. hvor tett bestand som 
fins i influensområdet. Det er og registrert en 

Svært Stor 
(Midtre sjikt) 
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bestand av ørret i øvre deler av Namsen. Bestanden 
inngår ikke som en bestand av storørret. En tidligere 
bunndyrprøve ga en ASPT-indeks som ga middels 
økologisk tilstand.  

NM18 Grøndalselva Delen av Namsen 
som inngår i plan- 
og influensområdet 

Det er registrert småblank i nedre deler av 
Grøndalselva som ligger innenfor influensområdet. 
Det foreligger og en registrering av et individ av 
elvemusling (VU) i elva fra 1975. Arten er i etterkant 
ikke påvist. Det er og registrert en bestand av ørret i 
øvre deler av Namsen. Bestanden inngår ikke som 
en bestand av storørret. En tidligere bunndyrprøve 
ga en ASPT-score med svært god økologisk tilstand. 

Svært stor 
(Midtre sjikt) 

NM19 Austebkken Delen av Namsen 
som inngår i plan- 
og influensområdet 

Det er ikke registrert hverken småblank eller 
elvemusling (VU) i austbekken. Bunndyrprøver 
viser en svært god økologisk tilstand. Det er og en 
liten bestand av ørret i bekken, og bekken kan 
fungere som gytebekk for ørret fra Namsen.  

Noe verdi 
(Midtre sjikt) 

NM20 Geosted - 
Trones 

Geostedet strekker 
seg fra Grøndalselva 
i sør til Trones i 
nord, og er ca. 1 km 
bred. 

Geostedet Trones er et stort område med terrasser i 
glasifluvialt materiale. Området er i dag ikke vernet, 
men er tidligere foreslått vernet. Området har nok 
mest lokal betydning.  

Noe verdi 
(Midtre sjikt) 

 

5.2 Vurdering påvirkning 
Tabell 5-3 viser vurdering av permanent påvirkning på naturmangfold i de ulike delområdene. For Namsen, 
Grøndalselv og Austbekken er det gjennomført sårbarhetsvurdering som beskriver vannforekomstenes 
sårbarhet for avrenning fra veg i anleggs- og driftsfasen. Denne er utarbeidet i henhold til Statens vegvesens 
rapport 597 og resultatene er vedlagt (Vedlegg 3). Sammenstilling av resultatene fremgår av tabell 5-2.  

Tabell 5-2: Resultat av sårbarhetsvurdering av vannforekomster. Se vedlegg 3 for detalj. 

Vannforekomst Sårbarhet etter vannforskriften Sårbarhet etter 
naturmangfoldloven 

Samlet sårbarhet 

Namsen Middels Lav Middels 
Grøndalselv Middels Lav Middels 
Austbekken Middels Lav Middels 

 

Tabell 5-3: Vurdering av påvirkning på naturmangfold i de ulike delområdene i influensområdet. 

Nr. Delområde Beskrivelse av påvirkning Påvirkning 

NM1 Tettmoen sør 1 Planlagt ny E6 går midt gjennom naturtypen, med et direkte 
arealbeslag på 47 %. Arealbeslaget består av oppføring av veg med 
vegfyllinger, samt en ti meter sone fra vegskulderen som skal vær fri 
for høy vegetasjon. Naturtypen fragmenteres, og restarealene mister 
sine økologiske funksjon.  

Sterkt forringet  
(Midtre sjikt) 

NM2 Tettmoen nord 1 Planlagt ny E6 går midt gjennom naturtypen, men et dirkete 
arealbeslag på > 50 %. Naturtypen fragmenteres, og restarealene 
mister sine økologiske funksjoner.  

Sterkt forringet 
(Midtre sjikt) 

NM3 Storholmen nord 1 Planlagt ny E6 skal gå langs dagens trasé, og ny vegfylling vil forringe 
under 20% av naturtypen. Det skal i anleggsfasen unngås hogst av 
mest mulig av lokaliteten.  

Noe forringet  
(Mindre sjikt) 

NM4 Oppkastmyra 1 & 2 Delområdet består av to polygonsom ligger på hver sin side av planlagt 
ny E6. Ingen av naturtypene blir direkte berørt av tiltaket. Der hvor ny 
E6 planlegges går det i dag en skogsbilveg som deler myra i dag. Ny 
E6 vil gå noe utenom denne, og det kan gi noe dreneringseffekt på den 
registrerte naturtypen. 

Noe forringet 
(Nedre sjikt) 

NM5 Grovmyra nord 1 Naturtypen ligger mellom eksisterende og planlagt ny E6. Delområdet 
blir ikke direkte berørt av tiltaket. Der hvor ny E6 planlegges går det i 

Noe forringet 
(Nedre sjikt) 
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dag en skogsbilveg som deler myra i dag. Ny E6 vil gå noe utenom 
denne, og det kan gi noe dreneringseffekt på den registrerte naturtypen.  

NM6 Oladalbekken 1 Naturtypen vil bli direkte berørt av tiltaket. Arealbeslaget er bestående 
av 26 % av naturtypen. Øvrige deler vil bli fragmentert noe som trolig 
vil redusere naturtypens økologiske kvalitet og funksjon. Det skal i 
anleggsfasen unngås hogst av mest mulig av lokaliteten. 

Forringet 
(Midtre sjikt) 

NM7 Oladalbekken 3 Planlagt E6 vil forringe hele naturtypen.  Sterkt forringet 
(Øvre sjikt) 

NM8 Oladalbekken 4 Planlagt  E6 vil forringe hele naturtypen. Sterkt forringet 
(Øvre sjikt) 

NM9 Heimly sør Planlagt ny E6 vil ha direkte arealbeslag på over 50 % av naturtypen. 
Arealbeslaget vil forringe hele den østlige delen av delområdet. 
Resterende arealer vil trolig få redusert økologisk kvalitet og funksjon. 

Sterkt forringet 
(Midtre sjikt) 

NM10 Leirravine Planlagt ny E6 skal gå delvis i samme trasé som eksisterende E6 langs 
denne naturtypen, og vil ikke berøres. 

Ubetydelig 
endring 

NM11 Skog - fugl Tiltaket vil føre til et økt arealbeslag av skogområder, noe som 
ødelegger hekkeområder for vanlig forekommende fugl. Det er ikke 
registrert spesielt hensynskrevende arter som vil kunne la seg påvirke 
negativt av tiltaket. Økologiske funksjoner blir forringet i områder 
med direkte arealbeslag, og en kan forvente en økt støy ute i grensende 
skogområder. 

Noe forringet  
(Midtre sjikt) 

NM12 Myr - fugl Det er kun mindre myrområder som blir forringet ved direkte 
arealbeslag av ny E6. Vegen vil fragmentere noen myrer slik som 
Oppkastmyra som allerede er fragmentert av dagens E6. Flere steder 
legges vegen nært myrområder. Økt støy i myrområdene kan ha 
negativ effekt på fugl ved forstyrrelser iblant annet hekkeperioden. Det 
kan i verstefall føre til at fugl velger å ikke hekke her.  

Noe forringet 
(Midtre sjikt) 

NM13 Vassdrag - fugl Ingen registrerte funksjonsområder for fugl blir direkte berørt av 
tiltaket. Ny E6 legges lengre unna de fleste funksjonsområdene, enn 
dagens E6, og vil forbedre støysituasjonen ut i disse områdene.  

Ubetydelig 
endring 

NM14 Dyrka mark - fugl Dyrka mark blir ikke dirkete berørt av tiltaket, og fugl som knyttes til 
disse områdene vil ikke bli negativt påvirket. Flere steder legges ny E6 
lengre vekk fra områder med dyrka mark, enn dagens E6, noe som vil 
forbedre støysituasjonen ut i disse områdene. 

Ubetydelig 
endring 

NM15 Hjortevilt Ny E6 krysser trekkveger for hjortevilt (hovedsakelig elg) ved en 
anledninger. Ny veg vil kunne oppfattes som en barriere for kryssende 
vilt, og kryssingsmønster kan endres. Spesielt når dagens E6 må 
krysses i tillegg til ny E6. Likevel er trafikkmengden i området så liten 
at det ikke vil utgjøre store barriereeffekter.  
Ved at det ikke oppføres viltgjerder langs strekningen, slipper en at dyr 
stenges på hver side av ny veg. Det er en risiko for påkjørsler, men ved 
å ha en oversiktlig rett strekning og vegetasjonsrydding på sidene vil 
en minimere dette.  
Ny E6 vil gi arealbeslag på skogområder som vil forringe deler av 
beiteområde for elg og rådyr. Sammen med eksisterende E6 vil tiltaket 
føre til økt fragmentering av beiteområdet for elg. Tiltaket vil føre til 
mindre alvorlig svekking av trekkmuligheter, men vesentlige 
funksjoner ivaretas.  

Noe forringet 
(Midtre sjikt) 

NM16 Øvrige pattedyr Ny E6 vil legge beslag på areal som benyttes av pattedyr. 
Arealbeslaget er å anse som lite i forhold til tilgjengelige leveområder. 
For store rovdyr, vil tiltaket forringe areal i ytterkant av 
forvaltningsområdene, som trolig er lite i bruk i utgangspunktet. 
Funksjonsområde for bever blir ikke berørt.  

Ubetydelig 
endring til Noe 
forringet 

NM17 Namsen Ny E6 vil ikke berøre Namsen. Det kan forekomme avrenning fra flere 
sidevassdrag i anleggsperioden, men det er ikke forventet at det vil gi 
varig skade. 

Ubetydelig 
endring 

NM18 Grøndalselva Grøndalselva vil bli permanent påvirket av oppføring av ny bru i 
anleggsfasen. Ny bro vil føre til direkte arealbeslag av leveområder for 
fisk, ved at det skal etableres et støtteelement på berg i elven, samt at 
etablering av en fylling på sørsiden av vegen (Vedlegg 4). Fyllingen 
skal for det meste etableres på områder som tørrlegges ved lav 
vannføring. Ettersom støtteelement og fylling legges til områder som 
i liten grad og tidvis i liten grad kan benyttes av småblank, vil ikke 

Noe forringet 
(Midre sjikt) 
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dette påvirke leveområder i særlig grad. En mindre bakevje blir også 
fylt igjen. Substratet i bakevja består av finstoff, og har få naturverdier.  
Oppvandringsmuligheter for ørret og småblank vil ikke bli påvirket. 
Tiltaket kan føre til noe raskere strømhastighet ved høy vannføring. 
Bruen skal bygges ved at horisontale stålbjelker skyves over elva.   
Forskaling for betongdekke kan henges på stålbjelkene, noe som vil 
føre til mindre arbeid ut i selve vannmassene. Det kan forekomme søl 
under støping av betongen, noe som kan negativ effekt for fisk ved at 
det tetter igjen hulrom og/eller gyteområder. 
Alternativ B for lokalveg ved Grøndsalselv/Heimly vil medføre 
rivning av eksisterende bru. Dette vil ikke ha negativ påvirkning på 
delområdet. 

NM19 Austbekken Austbekken vil bli påvirket av oppføring av ny bru. Bruen vil bli 
utformet med gode oppvandringsmuligheter for potensiell gytefisk fra 
Namsen. En del av et sideløp til Austbekken (omtrent 30-40 m) skal 
legges om, noe som vil medføre negativ påvirkning på gjeldene 
bekkeløp. 

Noe forringet 

NM20 Geosted – Trones Ny E6 berører kun deler av geostedet i området som er berørt fra før 
(blant annet av eksisterende E6). Arealbeslaget utgjør mindre enn 20 
% av lokaliteten, og tiltaket forringer ikke restarealer.  

Ubetydelig 
endring til Noe 
forringet 

 

Vurdering av påvirkning for alternativer for lokalveg ved Grøndalselv/Heimly. 

Alternativ A 

Alternativ A legger til rette for avkjøring nord for Grøndalselv ved Heimly, med lokalveg som går over dagens 
bru over Grøndalselv. På sørsiden av Grøndalselv er det planlagt bygd en lokalveg som videre kobles på 
Grøndalsvegen. Natur lags elva kan bli negativ påvirket av vegen som kobles på Grøndalsvegen ved at en 
vegfylling vil delvis legges ut i flommiljøet til elva. Det er ikke gjennomført kartlegging av naturtyper i dette 
området. Her fins det potensial for naturtypene flomskogmark eller åpen flomfastmark.   

Alternativ B 

Alternativ B legger til rette for avkjøring nord for Grøndalselv ved Heimly, med lokalveg som går frem til dagens 
bru over Grøndalselv. Ved gjennomføring av dette alternativet vil dagens bru rives. Alternativet vil ikke ha 
negativ påvirkning på naturmangfold. 

5.3 Vurdering av konsekvens 
I tabell 5-4 vises oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene for 
naturmangfold. Til slutt gjøres en samlet konsekvensvurdering, basert på konsekvensgradene for 
delområdene. 

Tabell 5-4: Oppsummering av verdi, påvirknig og konsekvensgrad for de ulike delområdene. 

Nr Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

NM1 Tettmoen sør 1 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 
NM2 Tettmoen nord 1 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM3 Storholmen nord 1 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM4 Oppkastmyra 1 & 2 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM5 Grovmyra nord 1 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 
NM6 Oladalbekken 1 Middels Forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM7 Oladalbekken 3 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 
NM8 Oladalbekken 4 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 
NM9 Heimly sør Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 

NM10 Ravine Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM11 Skog - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 
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NM12 Myr - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM13 Vassdrag - fugl Middels Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM14 Dyrka mark - fugl Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM15 Hjortevilt Middels Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM16 Øvrige pattedyr Middels Ubetydelig endring til 
Noe forringet 

Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM17 Namsen Svært stor Ubetydelig endring Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM18 Grøndalselva Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade (- -) 

NM19 Austbekken Noe Ubetydelig endring til 
Noe forringet 

Ingen/ubetydelig miljøskade 
(0) 

NM20 Geosted – Trones Noe Ubetydelig endring til 
Noe forringet 

Ubetydelig til noe 
miljøskade (0/-) 

Samlet vurdering av konsekvens naturmangfold: Stor negativ konsekvens 

 

Vurdering av påvirkning for alternativer for lokalveg ved Grøndalselv/Heimly. 

Alternativ A  

Alternativet vil ikke ha negative konsekvenser for naturmangfold. Det er knyttet en usikkerhet til denne 
vurderingen da flommiljøet på østsiden av eksisterende bru ikke er kartlagt. Det fins potensial for naturtyper i 
det berørte området. 

Alternativ B 

Alternativet vil ikke ha negative konsekvenser for naturmangfold. 

Konsekvensvurdering 

Konsekvensgradene ligger i stor grad i de lavere klasser med ingen/ubetydelig endring (0) eller noe miljøskade 
(-). Det er flere viktige naturtyper i planområdet hvor flere vil kun bli påvirket i liten grad. Delområdene tettmoen 
sør, Oladalsbekken 4 og Heimly sør har de høyeste konsekvensgradene, alvorlig miljøskade (- - -). Dette er 
viktige, rødlista naturtyper, som er viktige for både plante og dyreliv. Av vannforekomstene, er det 
Grøndalselva som får den største konsekvens graden, betydelig miljøskade (- -). Dette kommer av at 
bruløsningen vil føre til direkte arealbeslag på leveområder for småblank.   

Samlet sett dominerer lavere konsekvensgrader. Likevel vil påvirkning på viktige naturtyper gjøre at det 
samlede konsekvensen blir høyere. Da det er flere høye konsekvensgrader, vil den samla konsekvensen 
havne på stor. 

Samlet vurderes stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

5.3.1 Konsekvenser i anleggsperioden 
I anleggsfasen vil det være aktiviteter og tiltak som gir midlertidig påvirkning og konsekvens for naturverdier. 
Disse er: 

Støy/forstyrrelser på vilt, inkludert fugl 

Økt støy og menneskelig aktivitet i anleggsperioden vil gi forstyrrelser på vilt, inkludert fugl. Dette kan medføre 
at de unngår de trekkvegene og leveområdene de vanligvis benytter. Aktiviteten forventes å ta seg opp igjen 
til normalt i nærliggende områder når arbeidet er ferdig.  
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Midlertidig arealbeslag 

Utbygging krever større arealer enn det som blir arealbeslaget til slutt. En del skog og andre arealer med 
vegetasjon vil bli midlertidig berørt. Vegetasjonen vil reetableres gjennom naturlig revegetering etter endt 
arbeid. Det forventes å ta tid (fra et par år til ti-år) før midlertidig berørte arealer har samme funksjon som i 
dag.  

Spredning av fremmede, skadelige arter 

Gravearbeider og annen anleggsvirksomhet kan føre til spredning av fremmede, skadelige plantearter. 
Planområdet har viktige naturtyper hvor en eventuell spredning av fremmede arter kan ødelegge stedegent 
verdifullt biologisk mangfold. Det er alltid en risiko for at det finnes frø eller plantedeler av fremmede plantearter 
ved tilførsel av masser. Det vil utarbeides en tiltaksplan med risikovurdering av forekomster, samt tiltak for å 
minimere risiko for spredning av fremmede arter.  

Påvirkning på vannforekomster 

Ny E6 vil krysse to vassdrag, Grøndalselva og Austbekken. I begge vannforekomstene skal det etableres ny 
bru, og vil trolig forekomme noe avrenning fra arbeid spesielt knyttet til etablering av fylling, støtteelement i 
elva, samt bearbeiding av masser. Dette kan føre til en del avrenning av finspartiklet sedimenter, som avsettes 
andre steder i vassdraget, og som kan tette igjen hulrom og gyteområder. 

Utslipp av og søl fra maskiner og kjøretøy, høy pH fra betongarbeider og nitrogen fra eventuelt uomsatt 
sprengstoff, er andre potensielle typer forurensing som kan ha påvirkning på akvatisk liv i vassdragene.  

5.4 Skadereduserende tiltak 

5.4.1 Forutsatte tiltak 
Naturlig revegetering 

Midlertidige berørte områder skal revegeteres etter prinsipp om naturlig revegetering. Dette gjelder i deponier 
og andre skog-/naturområder som midligertidig berøres.  

Unngå inngrep 

Inngrep i viktige naturtyper som ikke skal berøres av tiltaket skal unngås. Dette gjelder også resterende deler 
av naturtyper som delvis blir berørt av tiltaket. Veilinja har tidlig i planfasen blitt tilpasset for å unngå mest mulig 
konflikt med myr generelt, samt flere naturtyper. For naturtyper som berøres, vil anleggsbelte være minimalt. 
Det er også lagt inn noen hensynssoner for å unngå unødig inngrep i enkelte naturtyper. For å unngå unødige 
inngrep, bør de mest utsatte naturtypene legges inn i maskinstyring til entreprenør ev. merkes i felt.  

Akvatisk miljø 

Oppføring av ny bru over Grøndalselva, inkludert utfylling på sørsiden, skal gjennomføres utenfor gytetiden for 
ørret og småblank (perioden 15 september – slutten av oktober). Utfyllingen bør også gjennomføres i periode 
med lav vannføring.  

Tiltaksplan fremmede arter 

Det skal utarbeides en tiltaksplan for fremmede arter.  

Fagperson i prosjektet 

I anleggsperioden skal det være en fagperson på ytre miljø/naturmangfold tilgjengelig til å bistå med 
gjennomføring av tiltak.  
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5.4.2 Ikke forutsatte tiltak 
Støyende arbeid 

Støyende anleggsarbeid bør, så langt som mulig, gjennomføres utenfor yngle- og hekkeperiode for vilt og fugl. 
Hvis dette ikke er mulig, bør støyende anleggsarbeid legges lengst vekk fra funksjonsområdene for vilt og fugl, 
så fremt dette er gjennomførbart. 

Vannovervåkning 

Det bør utarbeides et overvåkningsprogram for vannkvalitet. Dette kan bestå av automatiske loggere i de 
største vassdragene, slik at det er mulig å kontinuerlig overvåke avrenning. Vannprøvetaking bør også 
gjennomføres månedlig for å overvåke avrenning med potensiell forurensning.  

Håndtering av overvann i anleggsfase 

Overvann oppstrøms anleggsområder vil så langt det lar seg gjøre avskjæres fra anleggsområder, slik at 
blanding av upåvirket vann reduseres til et minimum. Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl skal det lagres 
absorpsjonsmateriale i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Samtidig 
skal det etableres gode varslingsrutiner. På steder hvor det vil bli ekstra avrenning til vassdrag, skal det 
etableres sedimentasjonsbassenger. Ifølge Statens vegvesens håndbok 200 om vegbygging er det ikke behov 
for rensetiltak av overvann i driftsfasen på vegen med lavere ÅDT enn 3000. Strekning E6 Fjerdning 
Grøndalselv har ÅDT på 1790 (Vegkart u.d.). 

Tilpassing for viltkryssing 

Det er registrert en trekkveg for elg som krysser planlagt ny E6, ved Åssveet nordre del av planområdet. Det 
må være naturlig bunnsubstrat og vegetasjon i dette området. Det kan ikke være for tett vegetasjon, slik 
hjortevilt får oversikt over farer.  

Ikke berøre flommiljø langs Grøndalselv 

Alternativ A for lokaltrafikk ved Grøndalselv/Heimly, bør ikke berøre flommiljøet langs Grøndalselv. 

 

6 Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12 
Planforslaget er blitt vurdert opp mot hvordan tiltakene i planen vil påvirke naturforhold etter 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det er gjennomført befaring med kartlegging av naturtyper og arter i planområdet. I registreringsperioden er 
det ikke utført spesifikke undersøkelser på vilt, inkludert fugl. Det er sett på potensiale for leveområder for fugl 
og andre arter basert på de befaringene som er gjort, registreringer i Artskart. Det vurderes som lite sannsynlig 
at større naturverdier er oversett.  

Når en sammenstiller registreringer fra befaringer med data fra databaser og informasjon fra forvaltning og 
organisasjoner, vurderes det at en har et godt bilde av kunnskap om området, og et godt kunnskapsgrunnlag. 

Kunnskapen om hvordan tiltaket vil kunne påvirke naturverdier ansees som god.   

§9 Føre-var prinsippet 

Det er lite trolig at tiltaket vil medføre omfattende, uforutsatte miljøkonsekvenser utover det som er vurdert i 
denne rapporten. Kunnskapen om naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke disse, ses på som 
tilstrekkelig, slik at føre-var-prinsippet ikke vil komme til anvendelse.    

§10 Samlet belastning 
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I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal det gjøres en vurdering av tiltakets bidrag til den samlede 
belastningen på forekomster av verdifulle naturtyper, rødlistede arter og annen sårbar natur. Det skal vurderes 
om den samlede belastningen av det planlagte tiltaket, og øvrige eksisterende eller planlagte inngrep i 
området, vil påvirke tilstanden og bestandsutviklingen til disse artene/naturtypene i vesentlig grad. 

Det foregår få andre utbyggingsprosjekter i området. E6 mellom Grong og Nordlandsgrensen utbedres flere 
steder ved utbygging av flere nye parseller.  

De fleste av registrerte fugl og pattedyr er vanlig forekommende arter, med gode bestander lokalt og nasjonalt. 
Tiltaket vil i liten grad øke den samla belastningen for disse.  

Det er registrert få rødlistede arter, som er arter som har stor belastning fra før. Flere er vanlig forekommende 
i regionen og dette prosjektet forventes ikke å forringe spesielt viktige leveområder for disse. Vipe (EN) er 
nasjonalt sett i sterk tilbakegang, og det fins få hekkfunn av arten i Grong og Namsskogan kommune. Planlagt 
tiltak vil ikke påvirke hekkeområdene til vipe i plan- og influensområdet, og vil derfor ikke øke den samla 
belastningen for arten. 

Småblank som er en svært sjelden reliktforekomst av laks, fins i plan- og influensområdet i både Namsen og 
Grøndalselv. Forekomsten av småblank i Namsen vil ikke bli påvirket av tiltaket. Forekomsten som fins i nedre 
deler av Grøndalselv kan bli midlertidig påvirket i anleggsfasen under brubygging. I hovedsak vil dette komme 
av avrenning. En kan forvente at forholdene i elva tar seg opp til normalen etter endt anleggsperiode. Tiltaket 
vil dermed ikke øke den samla belastningen på småblank. 

I anleggsfasen vil arbeid gi midlertidig forstyrrelser på en del leveområder, men artene kan benytte disse 
områdene etter endt arbeid. Arbeidet kan gi forstyrrelser på hekking og yngling, og nedsatt produksjon i noen 
år. Dette vil antagelig i liten grad påvirke regionale og nasjonale bestander av artene.  

Den registrerte forekomsten med boreal regnskog vil bli totalt forringet ved gjennomføring av tiltaket. 
Naturtypen er i tilbakegang og rødlistet som sårbar (VU). Skogbruk er den viktigste påvirkningsfaktoren for 
naturtypens tilbakegang. Et humid bestandsklima begunstiger en særegent artsmangfold av epifytter av moser 
og lav. Hovedutbredelsesområdet for boreal regnskog fins ved kysten langs Trøndelag og Nordland.  
Naturtypen er sjeldent forekommende i østlige deler av Namdalen, men det fins flere bestander ved Harran 
lengre sør for planområdet. Lokaliteten som er registrert er relativt liten uten rødlistearter. Trolig finnes flere 
tilsvarende lokaliteter i området som ikke er kartlagt da tidligere kartleggingsmetodikk ikke har fanget opp slike 
lokaliteter av mindre størrelse. Tiltaket ses på å øke den samla belastningen på regional regnskog noe.  

Det er registrert en flomskogmark i planområdet, som blir svært forringet av tiltaket. Flompåvirkede naturtyper 
er ofte svært produktive, med en rik insektsfauna. Dette gir igjen et næringsgrunnlag for en rekke arter 
spurvefugl. Naturtypen er mest forekommende langs større vassdrag med tidvis store endringer i 
vannføringsregimet. Det største påvirkningsfaktorene for flommarkskog er jordbruk, habitatpåvirkning i form 
av regulering og flomsikring. Det er registrert få slike naturtyper i kommunene Grong og Namsskogan, men 
naturtypen er trolig dårlig kartlagt lokalt. I hvilken grad den samla belastningen for naturtypen øker er derfor 
usikker. 

§11 Kostnader 

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende/kompenserende tiltak, bruk av miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder, og eventuelle miljøforringelser utover det som er beskrevet, skal dekkes av tiltakshaver.   

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket vil bli gjennomført med de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som er vanlig praksis ved denne 
typen tiltak. Det vil være en egen person med ansvar for oppfølging av ytre miljø på anlegget i hele 
anleggsfasen. 
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7 Vurdering av vannforskriften 
Namsen (Vannforekomst Id: 139-215-R) 

Tilstand i berørt del av Namsen er beskrevet i kapittel 4.3.5, og påvirkning fra planlagt tiltak beskrevet i kapittel 
5.2. Namsen kan bli påvirket av eventuell avrenning fra anleggsarbeid. Dette gjelder spesielt i sidevassdragene 
Grøndalselva og Austbekken. Det forventes at denne delen av Namsen ikke vil få endret økologisk eller 
kjemisk tilstand som følge av tiltaket.  

Grøndalselva/Skorovasselva (Vannforekomst Id: 139-307-R) 

Tilstand i berørt del av Grøndalselva er beskrevet i kapittel 4.3.5, og påvirkning fra planlagt tiltak beskrevet i 
kapittel 5.2. Grøndalselva vil bli påvirket av det skal bygges en ny bru over elva. Grøndalselva har tidligere 
vært påvirket av gruvedrift ved Skorovass. Gruvedriften ble nedlagt i 1984, og det akvatiske miljøet har bæret 
preg av dette. En bunndyrprøve fra 2012, viste derimot svært god økologisk tilstand, og indikerer en bedring 
for akvatisk miljø. Oppføring av ny bru vil føre til direkte arealbeslag i elva (Vedlegg 4). Et støtteelement for 
brua skal støpes til fast berg omtrent midt i elva. Det skal også etableres en fylling på nordsiden av elva. 
Fyllingen skal legges til et område som for det meste er tørrlagt ved lave vannføringer. Arealene som 
beslaglegges er å anse som mindre optimale for ørret og småblank. Det kan også forekomme noe søl av 
betong under anleggsfasen, og det er foreslått skadereduserende tiltak som kan minske påvirkningen i 
anleggsfasen. Det kan forekomme noe avrenning i forbindelse med oppføring av ny bru over ny veistrekning, 
men dette vil kun være en midlertidig påvirkning, da massene vil vaskes ut under senere flommer. Tiltaket vil 
ikke endre den økologiske eller kjemiske tilstanden i elva. 

Austbekken (Vannforekomst Id: 139-280-R) 

Tilstand i berørt del av Namsen er beskrevet i kapittel 4.3.5, og påvirkning fra planlagt tiltak beskrevet i kapittel 
5.2. Det vil opprettes en ny bru over bekken. Det kan forekomme noe avrenning under anleggsperioden ved 
oppføring av ny bru og veg, men dette er kun en midlertidig påvirkning. Dette gir grunn til at tiltaket ikke vil 
endre den økologiske eller kjemiske tilstanden i elva.  

 

8 Usikkerhet 
Registreringsarbeidet for naturtyper har blitt gjennomført i juni/juli, og er å anse som et gunstig tidspunkt for 
kartlegging av vegetasjon. Det er ikke mulig å kartlegge alle arter innen et område (noen er f.eks. 
tidligblomstrende), og det vil alltid være risiko for at verdifulle arter kan bli oversett. Til tross for dette antas det 
at befaringene i stor grad har fanget opp de botaniske verdiene i området. 

Det er ikke gjennomført systematisert kartlegging av vilt og fugl. For vilt ansees kunnskapsgrunnlaget å være 
tilstrekkelig, da det er registrert flere viltområder og trekkveger for hjortevilt. For fugl, er det blant annet ikke 
gjennomført systematiske takseringer som fanger opp det meste av artsmangfoldet. Det er heller ikke 
gjennomført undersøkelser knyttet til eventuelle hekkelokaliteter for hønsehauk (NT), som kan bli negativt 
påvirket av tiltaket.  

Det foreligger ikke kartlegginger av funksjonsområder for vilt i Namsskogan kommune. To trekkveger for elg 
som er registrert i Grong kommune, stopper ved kommunegrensen, og viktigheten av disse trekkvegene er 
derfor usikre.  

Gjennomførte undersøkelser knyttet til akvatisk liv er utført i gode tidsrom for å få et godt inntrykk av kvalitetene 
knyttet til vannforekomstene. Dette gjelder både egne undersøkelser og data fra tidligere rapporter. Likevel er 
det alltid en viss usikkerhet knyttet til sesongvariasjon og påvising av alle arter. Det vurderes likevel at 
usikkerheten knyttet til dagens verdi av vannforekomstene er liten.   
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Verdivurderinger, og vurdering av påvirkning på verdiene, baseres på en skjønnsmessig vurdering etter 
kriterier gitt i håndbok V712. Dette medfører en viss usikkerhet. For naturverdier som får direkte arealbeslag 
(slik som viktige naturtyper) er det mindre usikkerhet for hvordan de påvirkes. For vilt er det mer usikkert, da 
en ikke helt sikkert kan si hvordan de vil reagere eller forflytte seg når det oppstår en ny barriere eller 
forstyrrelser.   

I forbindelse med alternativ A for lokalveg ved Grøndalselv/Heimly, vil vegfylling påvirke flommiljø langs elva. 
Dette flommiljøet er ikke kartlagt for naturtyper, og det er derfor usikkert hvilen konsekvens dette vil ha for 
naturmangfold. Flommiljøet kan potensielt inneha naturtypen flommarkskog eller åpen flomfastmark.  
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Vedlegg 2 – Verdikart

 



Vedlegg 3 – Vannforekomstenes sårbarhet for avrenningsvann fra vei under 
anleggs- og driftsfase
I forbindelse med detaljregulering E6 Fjerdingen – Grøndalselv i Grong og Namsskogan kommune er 
det utarbeidet analyser av de påvirkede vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra veg
under anleggs- og driftsfase.

Dette innebærer sårbarhetsvurdering av de aktuelle vannforekomstene og resipienter som ligger 
innenfor de aktuelle veistrekningen, som kan bli påvirket av utslippsvann fra anleggsfasen inkludert 
avrenning fra deponi og riggområder. Metoden som er beskrevet i Statens vegvesens rapport 5971

ble brukt for å vurdere de ulike vannforekomstenes sårbarhet, både etter naturmangfoldloven (NMFL) 
og vannforskriften (VF).

Kunnskapsgrunnlaget baseres på:

-  Offentlige databaser: vann-nett (vann-nett.no), vannmiljø (vannmiljo.miljodirektoratet.no), 
artskart (artskart.artsdatabaknen.no) og økologisk grunnkart 
(okologiskgrunnkart.artsdatabanken.no).

-  Informasjon innhentet gjennom konsekvensutredning E6 Fjerdingen – Grøndalselv2. 

-  Undersøkelser av Austbekken 20203.

-  Tidligere rapporter fra de aktuelle vannforekomstene.

De vurderte vannforekomstene er Grøndalselva, Namsen og Austbekken.

1 Statens vegvesen 2016. Vannforekomsters sårbarhet for avrenning fra veg under anleggs- og 
driftsfase. Rapport 597.
2 E6 Fjerdingen – Grøndalselv: Detaljregulering, temarapport konsekvensutredning naturmangfold. 
Sweco.
3 Arnekleiv, Ø.L. 2020. Miljøundersøkelser – Austbekken, Grong. Sweco



Grøndalselva 
Grøndalselva (Skorovasselva nedre) vannforekomst ID: 139-215-R 

Sårbarhetsvurderingen omfatter nedre deler av Grøndalselva, fra planlagt elvekryssing til utløpet i 
Namsen. Selve Namsen vurderes som egen vannforekomst.  

 
Grøndalselva: Sårbarhet basert på Vannforskriften 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Økologisk og kjemisk tilstand   3* 
Økologisk svært dårlig 
tilstand. Udefinert kjemisk 
tilstand. 

Størrelse på vannforekomst   3 Karakteriset som små. 
Vanntype mht. kalk   3 Kalkfattig. 

Vanntype mht humus  2  Humøs. 

Beskyttet område iht. vannforskriften 1   
Ingen beskyttede 
områder 

Andre påvirkninger  2  
Tidligere gruvedrift ved 
Skorovatn. Avsluttet i 
1984.   

Brukerinteresser/økosystemtjenester 1   Ingen 

Vei langs vannforekomst  2  

Dagens E6 krysser elva i 
nedre deler. Det går en 
mindre trafikkert veg 
(Grøndalsvegen) langs 
elva opp til Finnfossbrua. 
Vegen krysser elva ved 
Heimly, Sakariasfossen 
og Finnfossen.  

Kantvegetasjon mellom vei og vann 1   
Kantvegetasjon redusert i 
planområdet 

Poeng, gjennomsnitt  2   
Samlet vurdering     

* ved moderat økologisk tilstand eller dårligere gjelder ingen av sårbarhetskategoriene, og tiltak skal i prinsippet 
iverksettes før man går videre til de andre sårbarhetskriteriene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Grøndalselva: Sårbarhet basert på naturmangfoldloven 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Relevante naturtyper 1   Ingen 
Ansvarsarter 

  3 

Det er registrert en 
forekomst med småblank 
(reliktforekomst av laks) i 
elva. 

Truede arter 

1   

Det er tidligere registrert ett 
individ av elvemusling i elva 
(1975), men det er ikke gjort 
funn av arten ved senere 
kartlegginger. 

Fredede arter 1   Ingen 
Prioriterte arter 1   Ingen 
Nær truede arter 1   Ingen 
Poeng, gjennomsnitt 1,0    
Samlet vurdering     

 

 

 
Grøndalselva: Samlet sårbarhet 

 
Sårbarhet etter 
vannforskriften 

Sårbarhet etter 
naturmangfoldloven 

Samlet sårbarhet 

Middels sårbarhet Lav sårbarhet Middels sårbarhet* 
*følger prinsippet om av verste sårbarhet styrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Namsen  
 
Namsen, Åsmulfoss - Aunfoss vannforekomst ID: 139-307-R og Namsen, Tunnsjøelva – Åsmulfoss, 
vannforekomst ID: 139-x-R. 

Sårbarhetsvurderingen omfatter deler av Namsen som ligger langs dagens E6. 

 
Namsen: Sårbarhet basert på Vannforskriften 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Økologisk og kjemisk tilstand  2  
Svart god økologisk 
tilstand og god kjemisk 
tilstand. 

Størrelse på vannforekomst 1   Karakteriset som stor. 
Vanntype mht. kalk   3 Kalkfattig. 

Vanntype mht humus  2  Humøs. 

Beskyttet område iht. vannforskriften 1   
Ingen beskyttede 
områder 

Andre påvirkninger  2  
Hydrologiske endringer 
med minstevannføring – 
vannkraft. 

Brukerinteresser/økosystemtjenester  2  

Oppstrøms anadrom 
strekning, men det 
foregår fiske på 
innlandsørret.  

Vei langs vannforekomst  2  

Dagens E6 går følger 
Namsen fra Grong til 
Namsskogan. Avstand 
mellom E6 og elva er 
tidvis stor.  

Kantvegetasjon mellom vei og vann 1   Kantvegetasjon intakt. 
Poeng, gjennomsnitt  1,77   
Samlet vurdering     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Namsen: Sårbarhet basert på naturmangfoldloven 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Relevante naturtyper 1   Ingen 
Ansvarsarter 

  3 

Det er registrert en 
forekomst med småblank 
(reliktforekomst av laks) i 
elva. 

Truede arter 
 2  

Det er registrert 
elvemusling (VU) i 
Namsen. 

Fredede arter 1   Ingen 
Prioriterte arter 1   Ingen registrerte  
Nær truede arter 

1   
Det er ikke registrert nært 
trua arter. 

Poeng, gjennomsnitt 1,5    
Samlet vurdering     

 

 

 
Namsen: Samlet sårbarhet 

 
Sårbarhet etter 
vannforskriften 

Sårbarhet etter 
naturmangfoldloven 

Samlet sårbarhet 

Middels sårbarhet Lav sårbarhet Middels sårbarhet* 
*følger prinsippet om av verste sårbarhet styrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Austbekken 
 
Austbekken. Bekkenfelt ved Trones, vannforekomst ID: 139-280-R 

Sårbarhetsvurderingen omfatter nedre deler av Austbekken, fra planlagt elvekryssing til utløpet i 
Namsen. Selve Namsen vurderes som egen vannforekomst. 

 
Austbekken: Sårbarhet basert på Vannforskriften 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Økologisk og kjemisk tilstand  2  
Svart god økologisk 
tilstand og god kjemisk 
tilstand. 

Størrelse på vannforekomst   3 Karakterisert som små. 
Vanntype mht. kalk   3 Kalkfattig. 

Vanntype mht humus   3 Klar 

Beskyttet område iht. vannforskriften 1   
Ingen beskyttede 
områder 

Andre påvirkninger 1   Ingen kjente 
Brukerinteresser/økosystemtjenester 1   Ingen kjente  

Vei langs vannforekomst 1   
Dagens E6 krysser elva 
en gang. 

Kantvegetasjon mellom vei og vann 1   
Kantvegetasjon redusert i 
planområdet 

Poeng, gjennomsnitt  1,77   
Samlet vurdering     

 

 
Austbekken: Sårbarhet basert på naturmangfoldloven 

 

Kriterier for sårbarhet 
Lav 

sårbarhet 
Middels 

sårbarhet 
Høy 

sårbarhet 
Kommentarer/forklaring 

Relevante naturtyper 1   Ingen 
Ansvarsarter 1   Ingen registrerte 
Truede arter 1   Ingen registrerte  
Fredede arter 1   Ingen registrerte 
Prioriterte arter 1   Ingen registrerte 
Nær truede arter 1   Ingen registrerte 
Poeng, gjennomsnitt 0.66    
Samlet vurdering     

 

 

 

 

 



 

 
Austbekken: Samlet sårbarhet 

 
Sårbarhet etter 
vannforskriften 

Sårbarhet etter 
naturmangfoldloven 

Samlet sårbarhet 

Middels sårbarhet Lav sårbarhet Middels sårbarhet* 
*følger prinsippet om av verste sårbarhet styrer 
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