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Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for E6 Helgeland sør, har Norconsult på oppdrag 

for Skanska og Statens Vegvesen gjennomført en kartlegging av naturmangfold i parsell 6 og 7. Det 

ble registrert flere lokaliteter med viktige naturverdier som bør hensyntas i den videre prosjekteringen. 

Dette gjelder lokalitetene Straumanelva, Kaldåga, Luktvasslimo, Håkalia, Husmoen og Simmelberget, 

hvor det ble registrert viktige naturtyper i form av rik blandingsskog i lavlandet, bekkekløft, gammel 

barskog, naturbeitemark og kalkskog.  

Det anbefales at skogen i kantsonen ved Straumanelva får stå. Kryssing av Kaldåga bør skje på en 

slik måte at bekkekløften ikke blir direkte berørt. Inngrep i skråningen med gammel barskog ved 

Luktvasslimo bør unngås. Ved Håkalia og Husmoen finnes rester av gamle naturbeitemarker hvor det 

bør vises spesielle hensyn i anleggsperioden. Traseen gjennom kalkskogen ved Luktvantet anbefales 

lagt om. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: RA-REG-07  Versjon: A02 

E6 Helgeland Sør  |  Kartlegging av naturmangfold 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\4 resultatdokumenter\41 rapporter\07 skjåmyra - osen\natumangfold\rapport til 

svv\e6 helgeland sør_kartlegging naturmiljø v2.docx 
2017-10-09  |  Side 4 av 24 

 

Innhold 

 Innledning 5 

 Eksisterende kunnskap 6 

 Naturgrunnlag 6 

 Berggrunn og løsmasser 6 

 Vegetasjon og lokalklima 8 

 Resultater fra kartleggingen 9 

 Straumanelva 9 

 Kaldåga 10 

 Stormyra 12 

 Hattelva 13 

 Luktvassli 14 

 Luktvasslimo 15 

 Håkalia og Husmoen 16 

 Simmelberget 17 

 Forekomst av fremmede, skadelige arter 20 

 Resultater fra kartleggingen 20 

 Prosedyrer for håndtering av infiserte masser 22 

 Gravearbeider og håndtering/gjenbruk av 

infiserte masser 22 

 Prosedyrer for mellomlagring, transport og 

deponi av infiserte masser 22 

 Referanser 24 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: RA-REG-07  Versjon: A02 

E6 Helgeland Sør  |  Kartlegging av naturmangfold 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\4 resultatdokumenter\41 rapporter\07 skjåmyra - osen\natumangfold\rapport til 

svv\e6 helgeland sør_kartlegging naturmiljø v2.docx 
2017-10-09  |  Side 5 av 24 

 

 Innledning 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for E6 Helgeland sør, har Norconsult på oppdrag 

for Statens Vegvesen gjennomført en kartlegging av naturmangfold i parsell 6 og 7.  

Kartlegging av terrestrisk naturmangfold ble gjennomført av Torgeir Isdahl og Elin Riise 28.-30. juni 

2017, med fokus på viktige naturtyper og sjeldne/rødlistede arter. 

I denne rapporten gjøres det rede for resultatene fra undersøkelsene, og i de tilfeller traseen berører 

viktige naturverdier foreslås spesifikke avbøtende tiltak. 
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 Eksisterende kunnskap 

Eksisterende data er innhentet fra Naturbase, Artskart, Kilden og NGU. Strekningen Angermoen – 

Osen ble kartlagt av Ecofact i 2011 og deres rapport «Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging 

av E6 Angermoen – Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke» utgjør del av kunnskapsgrunnlaget. 

 Naturgrunnlag 

 Berggrunn og løsmasser 

På strekningen fra kryssingen av Straumanelva til Luktvassli består berggrunnen hovedsakelig av 

glimmergneis, metasandstein, glimmerskifer og amfibolitt. Glimmersgneis og metasandstein gir lite 

næring til jorda, mens skifer og amfibolitt forvitrer lettere og avgir mer næringsstoffer. I kombinasjon 

med et tykt løsmassedekke av hav- og fjordavsetninger, samt avrenninger fra et område med 

kalkspatmarmor vest for Straumanelva, gir dette gunstige vekstforhold for mer næringskrevende arter 

særlig i den sørligste delen av traseen. 

Mellom Luktvassli og Husmoen består berggrunnen hovedsakelig av kvartsdioritt, tonalitt og 

trondhjemitt. Dette er harde bergarter som forvitrer langsomt, og som avgir lite ioner til jordvæsken. 

Løsmassedekket av morenemateriale er tykt, men langs Luktvasselva består løsmassene av breelv- 

og bresjøavsetninger med trolig utvaskede sedimenter som avgir lite næring. I områder med slike 

berggrunns- og løsmasseforhold er floraen som regel triviell.  

Fra Husmoen og nordover til Luktvatnet består bergrunnen av kalkspatmarmor. Bergarten er sterkt 

utsatt for kjemisk vitring og avgir karbonationer, noe som resulterer i at jordvæsken blir baserik. 

Sammen med et løsmassedekke bestående av forvitringsmateriale fra kalkspatmarmoren gir dette 

svært god grobunn for basekrevende arter og sjeldne naturtyper. 
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Figur 1. Berggrunnskart for det aktuelle området. Innenfor undersøkelsesområdene finnes ulike berggrunnssoner; 
glimmergneis, metasandstein, glimmerskifer, amfibolitt (grønn), kvartsdioritt, tonalitt og trondhjemitt (rosa) og 
kalkspatmarmor (blått). 

  

Figur 2. Løsmassekart for den aktuelle strekningen. Innenfor undersøkelsesområdene finnes hav- og 
fjordavsetninger (blå), torv/myr (brun), morenemateriale (grønn), breelv- og bresjøavsetninger (oransje) og 
forvitringsmateriale fra kalkspatmarmor (lilla). 
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 Vegetasjon og lokalklima 

Strekningen mellom Straumanelva og Angermoen går gjennom kupert barskogsterreng. Ved 

Straumanelva og Hattelva finnes det noen myrområder og mindre områder med blandingsskog og 

løvskog. Fra Angermoen og nordover mot Håkalia går traseen hovedsakelig gjennom kulturlandskap 

med spredt bebyggelse. Flere av gårdsbrukene i området er imidlertid nedlagt og innmarkene er under 

gjengroing. I liene ned mot Luktvasselva finnes det områder med både ren granskog, blandingsskog, 

samt enkelte rene løvskogforekomster. På den siste delen av strekningen mot Osen er barskogen 

dominerende, med unntak av et område med kulturmark og løvskog rundt Husmoen. 

Innenfor planområdet er det registrert gammel skog i områder ved Straumanelva, Djupdalen, Håkalia, 

Husmoen og Luktvatn. 

Planområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone, i overgangsseksjonen mellom svakt oseanisk og 

klart oseanisk seksjon.  I de sørvendte hellingene er forholdene gode for mer varmekjære arter med 

hovedutbredelse i sørligere vegetasjonssoner. 
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 Resultater fra kartleggingen 

På bakgrunn av kartleggingsarbeidet er det foretatt en avgrensning av lokaliteter med viktige 

naturverdier som bør hensyntas i den videre prosjekteringen. Disse områdene er nærmere beskrevet i 

det følgende. 

 Straumanelva 

Kryssingen av Straumanelva er planlagt et stykke vest for eksisterende bru, og traseen kan her 

medføre inngrep i elvas kantsone. På vestsiden av elva består kantsonen av belter med eldre 

blandingsskog av bjørk, gran og gråor. På bartrærne finnes det store forekomster av hengelav, og på 

enkelte trær ble det bl. a. registrert skrubbenever, fausknål, storvrenge og grynvrenge. Innenfor slike 

lokaliteter kan det potensielt finnes rødlistede lavarter. Feltsjiktet har stedvis innslag av 

næringskrevende/moderat kalkkrevende arter, som f. eks. svarttopp, fjellkvann og hvitbladtistel. Dette 

skyldes sannsynligvis avrenninger fra de ovenforliggende områdene med kalkspatmarmor i 

berggrunnen. Lokaliteten vurderes som en rik blandingsskog i lavlandet, med verdien lokalt viktig (C). 

 

Figur 3. En brem av gammel blandingsskog står langs elva sør for krysningspunktet. Denne bør om mulig få stå. 
Foto: Torgeir Isdahl. 
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Figur 4. Figuren viser bremmen med rik blandingsskog i ytterkanten av planlagt fylling. 

Avbøtende tiltak 

Skogbremmen langs Straumanelvas vestre bredd (se figur 4) bør få bli stående, da det vurderes som 

viktig å ta vare på kantsonen mot elva og verdiene som finnes her. Generelt skal anleggsarbeid i 

områder nær bekker og elver gjennomføres så skånsomt som mulig, slik at inngrep i, og skader på 

kantsonevegetasjonen blir begrensede. 

 Kaldåga 

I dette området går planlagt trasé øst for dagens E6, og legges gjennom et barskogområde. Traseen 

krysser her bekken Kaldåga, som renner i en trang kløft, og omfatter flere fosser og fossesprutsoner. 

Det vurderes å være potensial for funn av sjeldne og rødlistede lav- og mosearter i dette området. Det 

bemerkes at elvas nedbørsfelt stort sett består av fattige bergarter. Det ble under befaringen ikke 

funnet sjeldne eller rødlistede arter, men som en tydelig bekkekløft med fosser med sprutsoner 

vurderes som en verdifull naturtype med verdien viktig (B). 

 

Figur 5. Figuren viser området hvor traseen krysser Kaldåga. 
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Det er planlagt omfattende inngrep i elveleiet ved Kaldåga bru. Faren for at brua blir tatt av sørpeskred 

vurderes som uakseptabel høy, og følgelig skal den trange bekkekløfta utvides for å sikre at et skred 

går mest mulig uhindret under brua. Ved fossefallet har bekken i dag en bredde på ca. 5 meter. Etter 

at berget er tatt ut vil skredet ha en bredde på ca. 25m. Det sprenges med kontursøm for å oppnå 

jevnest mulig overflate på berget, som gir en mindre bremsende effekt på skredet. Det vil være ca. 5 

meter lysåpning under brua, noe som gir god plass for skredet som normalt har en høyde på 1-2 

meter. Selve bekken vil legges sør for eksisterende bekkeleie med et jevnt fall nedover for å unngå 

vannmagasinering.    

 

 

Figur 6. 3D modellering av før-situasjonen sett fra nedsiden. 

 

Figur 7. 3D modellering av etter-situasjonen sett fra nedsiden. 
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Det planlagte flom-tiltaket vil medføre total ødeleggelse av et trangt og bratt parti av Kaldåga. 

Bekkekløftenes verdi knyttes nettopp til skygge og fuktighet, og på strekningen på ca. 100 meter vil 

åpningen av kløfteprofilet og inngrepene i elveleiet medføre en ødeleggelse av naturverdiene i 

området.  

Avbøtende tiltak 

Det bør vurderes om man kan oppnå samme skred- og flomsikkerhet ved å trekke fundamentene 

tilbake fra elvekanten og heller heve linja noe ved kryssingen.  

 Stormyra 

Av- og påkjøringsområde ved Stormyra vil berøre ytterkanten av den registrerte deltaområdet som i 

kommunenes naturtypekartlegginger er vurdert til å være en Viktig (B) naturtype. Området som blir 

direkte berørt om omfatter imidlertid fattig fastmattemyr uten spesielle naturverdier og vurderes ikke til 

å medføre for store konsekvenser for naturmiljøet. 

 

Figur 8. Kartutsnittet viser traseens plassering i forhold til den viktige naturtypelokaliteten. Verdiene knyttet til 
denne vil imidlertid i liten grad berørt. 

Avbøtende tiltak 

Inngrepene innenfor naturtypen bør reduseres til et minimum og det er viktig at de planlagte tiltakene 

ikke medfører drenering av tilgrensende myrområder.  

  



 

 

Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: RA-REG-07  Versjon: A02 

E6 Helgeland Sør  |  Kartlegging av naturmangfold 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\4 resultatdokumenter\41 rapporter\07 skjåmyra - osen\natumangfold\rapport til 

svv\e6 helgeland sør_kartlegging naturmiljø v2.docx 
2017-10-09  |  Side 13 av 24 

 

 Hattelva 

Langs Hattelva vokser en tett kantvegetasjon som har betydning som skjerm og kantsone langs elva, 

men som ikke har spesielle vegetative kvaliteter. Stedvis finnes noe næringskrevende arter som turt 

og tyrihjelm.  

 

Figur 9. Langs Hattelva vokste en tett ung blandingsskog uten spesielle verdier. 

Vest for brua, i området for av- og påkjøring finnes litt mer interessante partier med fuktig, rikere 

utforming av eldre blåbærskog. Enkelte steder glir skogen nesten over i sumpskog, som er en viktig 

naturtype. Det berørte området vurderes imidlertid ikke å oppfylle kriteriene til å kunne defineres som 

denne naturtypen. 

 

Figur 10. I lavereliggende områder vest for veien er terrenget svært fuktig og skogen har sumpskogkarakter. 
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Avbøtende tiltak 

Inngrepene i området vil bli omfattende og det er uvisst om det er mulig å ta være på noe av den 

fuktige skogen mellom ny E6 og lokalveg. Trolig vil restverdiene være så redusert at det er tvilsomt om 

det er hensiktsmessig å bruke for mye ressurser på dette. 

 Luktvassli 

På strekningen langs Luktvasselva vil traseen gå gjennom kulturmark med sterkt preg av gjengroing. 

Langs deler av strekningen går traseen nær et belte med naturtypen gråor-heggeskog, utforming 

flommarkskog, vurdert som lokalt viktig (C). Lokaliteten har et tre- og busksjikt bestående av gråor og 

selje, med innslag av vierarter og hegg. På enkelte av gråorene ble det registrert større forekomster 

av skrubbenever. I feltsjiktet er det overvekt av høye stauder som mjødurt, skogstorknebb, og 

vendelrot, samt innslag av mer næringskrevende arter som fjellkvann, strutseving og tyrihjelm. Gråor-

heggeskog er for øvrig den skogtypen som har høyest tetthet av fugl. Luktvasselva er videre 

leveområde for våtmarksfugl, og det ble bl. a. observert strandsnipe (NT) i området. 

 

Figur 11. Langs Luktvasselva finnes det stedvis lommer med flompåvirket gråor-heggeskog. Foto: Torgeir Isdahl. 

Avbøtende tiltak 

Flommarsskogen vil ikke bli berørt av traseen, og det vurderes ikke å være behov for særskilte tiltak i 

dette området. 
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 Luktvasslimo 

Rundt kollen nedenfor gården Luktvasslimo og i den bratte skråningen ned mot elva finnes det et 

område med eldre granskog, vurdert som lokalt viktig (C). Området har trær i alle aldersklasser, åpne 

glenner og forekomst av liggende død ved. Det er store mengder hengelav på trærne i den bratte 

skråningen ned mot elva. Det ble ikke funnet rødlistede arter under feltbefaringen, men det vurderes å 

være potensial for funn av slike arter. 

 

Figur 12. I den bratte skråningen ned mot elva vokser en gammel granskog med store mengder hengelav. Foto 
Torgeir Isdahl. 

 

Figur 13. Figuren viser området med gammel granskog som traseen så vidt kommer i berøring med. 
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Avbøtende tiltak 

Ved fremføring av traseen forbi Luktvasslimo bør man unngå inngrep i skråningen og lia nedover mot 

elva hvor verdiene vurderes som størst. 

 Håkalia og Husmoen 

På Håkalia og Husmoen går traseen gjennom kulturmark som bærer lite preg av gjødsling, og som er 

relativt artsrik. Områdene vurderes å omfatte lokalt viktige (C) lokaliteter med naturtypen 

naturbeitemark, utforming frisk fattigeng. Utformingen er særlig fin i de konvekse områdene opp mot 

skoggrensen, og her vokser bl. a. småengkall, blåkoll, flekkmarihånd, skogfiol og store mengder 

gulaks. Nærmere veien og bebyggelsen bærer engene sterkere preg av gjengroing. 

 

Figur 14. Figuren viser traseen gjennom lokaliteten med naturbeitemark på Håkalia 

 

Figur 15. Figuren viser traseen gjennom lokaliteten med naturbeitemark på Husmoen 



 

 

Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: RA-REG-07  Versjon: A02 

E6 Helgeland Sør  |  Kartlegging av naturmangfold 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\4 resultatdokumenter\41 rapporter\07 skjåmyra - osen\natumangfold\rapport til 

svv\e6 helgeland sør_kartlegging naturmiljø v2.docx 
2017-10-09  |  Side 17 av 24 

 

 

Figur 16. Ved Husmoen finnes relativt fine naturbeitemarker med en artsrik flora. Engene er under gjengroing, 
men har fremdeles noe verdi. Foto: Torgeir Isdahl. 

Avbøtende tiltak 

I anleggsfasen anbefales det å redusere inngrepene på oversiden av vegen slik at størst mulig deler 

av disse naturbeitemarkene kan ivaretas. Toppjorda i områder som blir direkte berørt bør tas vare på 

og benyttes til revegetering og istandsetting av sidearealer hvor man tar mål av seg å etablere naturlig 

engvegetasjon.  

 Simmelberget 

Traseen går gjennom et skogområde som skiller seg tydelig ut som særlig verdifullt. Det dreier seg om 

en gammel granskog på kalkrik grunn (kalkspatmarmor). Skogen er velutviklet, med større 

forekomster av stående og liggende død ved, og flere trær på opptil 2 m i omkrets. Det ble registrert 

en rekke gammelskogindikatorer som granstokkjuke, lungenever, stiftfiltlav og skjellfiltlav, samt mer 

vanlig forekommende arter som skrubbenever og bitterlav. Forekomsten av den noe sjeldne arten 

lungenever er omfattende på enkelte trær. Feltsjiktet har en interessant, urterik artssammensetning, 

med flere arter som er karakteristiske for kalkrike skoger, f. eks. ballblom, olavstake, trollbær, 

kranskonvall og storkonvall. Langs bekkedragene vokser det bl. a. høgstauder som turt og tyrihjelm. 

Det ble også registrert et kildefremspring sentralt i området. På bakgrunn av beskrevne funn vurderes 

lokaliteten å omfatte de rødlistede naturtypene høgstaude-kalkgranskog (NT) og lågurt-kalkgranskog 

(NT). Som følge av status som rødlistet naturtype og velutviklet utforming vurderes verdien som svært 

viktig (A). Det bør også nevnes at denne type skog huser et mangfold av arter, og er bl. a. et viktig 

leveområde for spettefugl, noe det ble funnet en rekke spor etter. 
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Figur 17. Indikatorarter lungenever som vokser gammel skog med lang kontinuitet og olavstake som helst vokser i 
rikere gammeskog. 

 

Figur 18. Gammel barskog på kalkrik grunn. Enkelte grantrær hadde stammediameter på opptil 2 meter. 
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Vest for denne lokaliteten har Ecofact kartlagt et skogområde som de har gitt lokal verdi (C), basert på 

skogens utviklingspotensial som kalkgranskog. Det ble også registrert gubbeskjegg (NT) på 

lokaliteten. På befaringstidspunktet (2011) var skogen tydelig preget av plukkhogst med lite dødved og 

kontinuitet. Skogen hadde omkringliggende hogstflater og ble vurdert å utgjøre et randområde for 

barskogen vest for Luktvannet. Det ble derfor vurdert som viktig å skjerme skogen for ytterligere 

inngrep.  

 

Figur 19. Figuren viser de to naturtypelokalitetene knyttet til Simmelberget: Den svært viktige kalkgranskogen i 
vest (6) og kalkgranskogen Ecofact kartla i 2011 i øst (7). 

Avbøtende tiltak 

Det anbefales at traseen gjennom den verdifulle kalkskoglokaliteten (6) legges om. Det foreslås 

isteden å legge traseen lenger ned i skråningen, parallelt med kraftledningen. Bredden på 

anleggsbeltet langs oversiden av veien bør også reduseres så langt det er mulig. 

 

 

 

 

. 
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 Forekomst av fremmede, skadelige arter 

 Resultater fra kartleggingen 

Langs traseen ble det registrert flere forekomster av den den fremmede, skadelige arten hagelupin, i 

kategorien SE på norsk svarteliste.  

 

Figur 20. Forekomst av hagelupin på Husmoen. Foto: Torgeir Isdahl. 

Forekomstene er i de aller fleste tilfeller knyttet til hager og/eller innmark. Oversiktskartet nedenfor 

viser forekomstenes lokalisering og størrelse. 
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Figur 21. Ved Hattelva: Forekomst av hagelupin på begge side av veien. 

 

Figur 22. Ved Luktvassli: Flere mindre forekomster på vestsiden av veien. 
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Figur 23. Ved Husmoen: Flere forekomster knyttet til hager og innmark. 

 Prosedyrer for håndtering av infiserte masser 

 Gravearbeider og håndtering/gjenbruk av infiserte masser 

• Maskiner, dekk og annet utstyr som benyttes til graving skal rengjøres på stedet der arbeidet 

er utført. All jord skal børstes av på gravestedet og utstyr vaskes i vaskehall (om mulig) etter 

bruk. 

• Dersom det lar seg gjøre, skal man så langt det er mulig unngå å transportere ut masser med 

uønskede arter. De infiserte massene kan i utgangspunktet gjenbrukes som toppmasser på 

samme sted, men dette er kun aktuelt i områder hvor det skal asfalteres eller slås jevnlig. 

• De massene som ikke kan gjenbrukes må leveres til lovlig, godkjent anlegg for destruksjon 

eller til varig godkjent deponi. 

 Prosedyrer for mellomlagring, transport og deponi av infiserte masser  

Mellomlagring av masser 

• Flytting av masser skal skje via faste, markerte veier. 

• Midlertidig lagring bør kun skje på spesielt avsatte områder, og ikke innenfor avgrensede 

lokaliteter med viktige naturverdier. 

• Masser skal merkes i felt og på kart/i planer. 

• Masser lagres oppå duk, og dekkes til med tett, ugjennomtrengelig duk for å unngå spiring. 
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Transport av masser 

• Lasset dekkes godt til under transport, både over, under og på sidene. 

• Maskiner, dekk og annet utstyr som benyttes til transport skal rengjøres. All jord børstes av på 

deponistedet og transportmidler vaskes i vaskehall (om mulig) etter bruk. 

 

Deponering av masser, frø og plantedeler 

Infisert jord må enten: 

• destrueres i godkjent anlegg, eller 

• deponeres i varig, godkjent deponi og ikke brukes i minst 50 år  

Plantedeler må enten: 

• forbrennes, eller 

• komposteres slik at plantedeler og frø destrueres (kompostering på over 55 °C i flere uker). 
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