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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Region midt, for å utarbeide en 
konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6, på strekningen mellom Åsen og Mære i Nord-
Trøndelag. Bernt Arne Helberg har vært kontaktperson i Statens vegvesen.   

Hovedhensikten med denne konsekvensutredningen har vært å få fram de mest vesentlige 
konsekvensene av de forskjellige vegalternativene for de ulike kategoriene av tema naturmangfold.    

Per Gerhard Ihlen har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS, og har utført det meste av arbeidet. Rune 
Lunde i Asplan Viak AS har utarbeidet verdivurderingene for kategoriene vannmiljø og 
funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter. Sistnevnte er virknings- og konsekvensvurdert av Nina 
Lønmo, og Rune Lunde og Per Gerhard Ihlen har virknings- og konsekvensvurdert kategorien 
funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter. Kjersti Møllerup Subba og Marianne Lindau, begge 
Asplan Viak AS, har utført henholdsvis intervjuer om vilt og GiS-arbeid. 

 

 

Bergen, 26.09.2017 

 

 

Per Gerhard Ihlen        Rein Midteng 

Oppdragsleder         Kvalitetssikrer 
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Bakgrunn og formål 
Statens Vegvesen Region midt utreder ny E6 mellom Åsen nord og Mære i kommunene Levanger, 
Verdal, Inderøy og Steinkjer i Nord-Trøndelag. Formålet med planarbeidet er å finne optimal framtidig 
sammenhengende trase for ny E6, lokalveger, samt gang- og sykkelveger på strekningen. 
Hovedhensikten med denne konsekvensutredningen har vært å få fram de mest vesentlige 
konsekvensene av de forskjellige vegalternativene for de ulike kategoriene av tema naturmangfold, for 
ny E6 mellom Åsen nord og Mære i Nord-Trøndelag.    

1.2 Om temaet – definisjon og avgrensning 
Tema naturmangfold defineres i Statens vegvesen håndbok V712 som: «Naturmangfold knyttet til 
terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert 
livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse». I håndboken er temaet delt inn i registrerings-
kategoriene «landskapsøkologiske sammenhenger», «vannmiljø/miljøtilstand», «verneområder», 
«naturtyper på land og i ferskvann», «naturtyper i saltvann», «viltområder», «funksjonsområder for 
fisk og andre ferskvannsarter», «geologiske forekomster» og «artsforekomster».    

1.3 Metode 
For metodikk, henvises det til Statens Vegvesens håndbok V712, Konsekvensanalyser, metodikk for 
ikke-prissatte konsekvenser, tema naturmangfold. Her blir først du ulike kategoriene kartlagt og 
verdivurdert for de ulike delområdene. Basert på dette, og tiltaksplanene, vurderes virkning og 
konsekvens for de kartlagte områdene som påvirkes. Kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingene er 
basert på eksisterende informasjon i innsynsløsninger og ulike rapporter, på informasjon fra Statens 
vegvesen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, aktuelle kommuner, lokalkjente personer og på feltarbeid 
utført av Per Gerhard Ihlen og Rune Lune i september 2016.  

1.4 Verdivurdering 
I tabell 1 er verdien for de ulike lokalitetene av disse kategoriene listet opp. Verdikart for de ulike 
kategoriene for tema naturmangfold er gitt i egne vedlegg. Nummer i kartene viser til nummer på 
lokalitetene i tabellen.  
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Tabell 1-1. Oversikt over verdisatte delstrekninger for de ulike kategoriene av tema naturmangfold. Dette gjelder 
«landskapsøkologiske sammenhenger», «vannmiljø/miljøtilstand», «verneområder», «naturtyper på land og i 
ferskvann», «viltområder for hjortedyr», «viltområder for fugl» og «funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter». 

Lokalitets nr. Lokalitetsnavn KU-verdi 

Landskapsøkologi 1 Nesvatnet - Holåsen Middels 

Landskapsøkologi 2 Holåsen - Koabjørga Stor 

Landskapsøkologi 3 Koabjørga - Mære Middels til stor 

Vannmiljø/miljøtilstand 1 Hotranvassdraget (vestre del) Liten 

Vannmiljø/miljøtilstand 2 Nossumbekken Liten til middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 3 Halsanbekken (Koiabekken) Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 4 Levangerelva Liten 

Vannmiljø/miljøtilstand 5 Leirabekken Liten 

Vannmiljø/miljøtilstand 6 Salthammerbekken Liten til middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 7 Vassdrag i Rinnleiret naturreservat Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 8 Rinnelva Stor 

Vannmiljø/miljøtilstand 9 Sidegrein til Rinnelva Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 10 Verdalselva nedre Stor 

Vannmiljø/miljøtilstand 11 Ysselva Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 12 Bekker ved Røra Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 13 Loråsbekken Middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 14 Lorvikelva nedre Liten til middels 

Vannmiljø/miljøtilstand 15 Mæreselva, nedre deler Middels 

Verneområde 1 Alnes fuglefredningsområde Stor 

Verneområde 2 Eidsbotn fuglefredningsområde Stor 

Verneområde 3 Tynesfjære fuglefredningsområde Stor 

Verneområde 4 Rinnleiret naturreservat Stor 

Verneområde 5 Langnes naturreservat Stor 

Verneområde 6 Ørin naturreservat Stor 

Verneområde 7 Bjørga dyrefredningsområde Stor 

Verneområde 8 Rolsøya naturreservat Stor 

Naturtypelokalitet 1 Nesvatnet øst Middels 

Naturtypelokalitet 2 Nes nordvest Middels 

Naturtypelokalitet 3 Neshyllan vest Middels til stor 

Naturtypelokalitet 4 Skjelelia Middels 

Naturtypelokalitet 5 Holte sør Middels til stor 

Naturtypelokalitet 6 Fleskhusbukta Stor 

Naturtypelokalitet 7  Åkløftet Middels til stor 

Naturtypelokalitet 8 Holåsen vest Middels til stor 

Naturtypelokalitet 9 Holåsen vest II Stor 

Naturtypelokalitet 10 Holåsen vest III Middels til stor 

Naturtypelokalitet 11 Øver Holan nordvest Stor 

Naturtypelokalitet 12 Støre nord Middels til stor 

Naturtypelokalitet 13 Støre nord II Middels 

Naturtypelokalitet 14 Alnes - Nesset Stor 

Naturtypelokalitet 15  Ved Sogn Stor 
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Naturtypelokalitet 16 Nossembekken Stor 

Naturtypelokalitet 17 Nordberg nord Middels 

Naturtypelokalitet 18 Norum Middels 

Naturtypelokalitet 19 Formoen vest Stor 

Naturtypelokalitet 20 Granly, Levangerelva Middels til stor 

Naturtypelokalitet 21 Hegle vest Stor 

Naturtypelokalitet 22 Nordtun sør Stor 

Naturtypelokalitet 23 Haugskott Stor 

Naturtypelokalitet 24 Kausmo - Trones Stor 

Naturtypelokalitet 25 Fallet øst Middels til stor 

Naturtypelokalitet 26 Semsbekken Middels 

Naturtypelokalitet 27 Semsbekken nordvest Stor 

Naturtypelokalitet 28 Kvernmoen sør Middels til stor 

Naturtypelokalitet 29 Heggli vest Middels 

Naturtypelokalitet 30 Tjønnmyra Middels til stor 

Naturtypelokalitet 31 Salberg kirke Middels til stor 

Naturtypelokalitet 32 Koaunmyra Middels 

Naturtypelokalitet 33 Olskjølddalen Middels 

Naturtypelokalitet 34 Lensmyra Middels til stor 

Naturtypelokalitet 35 Lorås sør Middels til stor 

Naturtypelokalitet 36 Øvre Lorås Middels 

Naturtypelokalitet 37 Smolelva Middels til stor 

Naturtypelokalitet 38 Smolmarka Middels til stor 

Naturtypelokalitet 39 Floåsvegen Middels 

Naturtypelokalitet 40 Salbergsmyra sør Middels 

Naturtypelokalitet 41 Lundsaunet nordøst Stor 

Naturtypelokalitet 42 Kastad sør Middels til stor 

Naturtypelokalitet 43 Rugsve Middels 

Naturtypelokalitet 44 Kåbergselva Middels 

Naturtypelokalitet 45 Grindberg Middels til stor 

Naturtypelokalitet 46 Fleskhus Stor 

Naturtypelokalitet 47 Fleskhus II Middels 

Naturtypelokalitet 48 Bjørga Stor 

Naturtypelokalitet 49 Koabjørga Stor 

Naturtypelokalitet 50 Koahalla Middels 

Naturtypelokalitet 51 Hyllbukta Stor 

Viltområde hjortedyr 1 Nesvatnet nord Middels 

Viltområde hjortedyr 2 Åsen - Gottåsen Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 3 Ronglan nord Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 4 Holte Middels 

Viltområde hjortedyr 5 Leira Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 6 Hotterelva Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 7 Holåsen nord Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 8 Oversanden Middels 

Viltområde hjortedyr 9 Eidsbotn Middels 

Viltområde hjortedyr 10 Hegle vest Middels til stor 
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Viltområde hjortedyr 11 Austvoll Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 12 Kleivaåsen Middels 

Viltområde hjortedyr 13 Salthamar Middels 

Viltområde hjortedyr 14 Vinne Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 15 Røra Middels 

Viltområde hjortedyr 16 Berg Middels 

Viltområde hjortedyr 17 Røskje Middels til stor 

Viltområde hjortedyr 18 Rambergsmyra Stor 

Viltområde hjortedyr 19 Tuvheim Middels til stor 

Viltområde fugl 1 Nesvatnet Middels til stor 

Viltområde fugl 2 Lorås Middels til stor 

Viltområde fugl 3 Nossum Middels 

Viltområde fugl 4 Lyng Middels 

Viltområde fugl 5 Hotterbukta Stor 

Funksjonsområde for fisk 1 Hotranvassdraget Stor 

Funksjonsområde for fisk 2 Nossumbekken Liten til middels 

Funksjonsområde for fisk 3 Koiabekken (Halsanbekken) Middels til stor 

Funksjonsområde for fisk 4 Levangerelva Stor 

Funksjonsområde for fisk 5 Leirabekken Liten 

Funksjonsområde for fisk 6 Salthammerbekken Liten til middels 

Funksjonsområde for fisk 7 Rinnelva Middels til stor 

Funksjonsområde for fisk 8 Vassdrag i Rinnleiret Liten til middels 

Funksjonsområde for fisk 9 Verdalselva nedre Stor 

Funksjonsområde for fisk 10 Ysselva Stor 

Funksjonsområde for fisk 11 Bekker ved Røra Liten til middels 

Funksjonsområde for fisk 12 Lorvikelva Liten til middels 

Funksjonsområde for fisk 13  Mæreselva/ Hamremselva Middels til stor 
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1.5 Vurdering av omfang og konsekvens 

1.5.1 Delstrekning Skogn 

Alternativ D for mest negativ konsekvens. Alternativene A og B er relativt like, men førstnevnte er 
vurdert med noe mer negativ konsekvens. Alternativ C gir minst negativ konsekvens for denne 
delstrekningen. 

Tabell 1-2: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Skogn, der 1 gir minst negativ 
konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

 Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet -- -- -/-- --/--- 

Rangering 3 2 1 4 

1.5.2 Delstrekning Levanger 

Alternativ B rangeres som det med mest negativ konsekvens. Alternativ D er vurdert med noe mer 
negativ konsekvens i forhold til alternativene A og C fordi tre kategorier ligger på middels negativ 
konsekvens. Alternativene A og C gir samlet sett identiske samlede konsekvensgrader. Alternativ C er 
allikevel rangert foran alternativ A. 

Tabell 1-3: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Levanger, der 1 gir minst 
negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet -/-- --/--- -/-- -- 

Rangering 2 4 1 3 
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1.5.3 Delstrekning Rinnleiret 

Alternativene A og D er ganske like, men de skiller seg ved at alternativ A ikke påvirker 
naturtypelokaliteter. Mangel på naturtypelokaliteter som påvirkes er også hovedgrunnen til at 
alternativ C rangeres som minst negativ i forhold til alternativ B.  

Tabell 1-4: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Rinnleiret, der 1 gir minst 
negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet --- --- --- --- 

Rangering 3 2 1 4 

1.5.4 Delstrekning Fleskhus 

Alternativ B på denne gir mest negativ konsekvens. Konsekvensene av alternativene A og D er ganske 
like, men de skiller seg svakt ved at konsekvensene for landskapsøkologi gir noe mindre negativ 
konsekvens. Alternativ C er vurdert til å gi minst negativ konsekvens.  

Tabell 1-5: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Fleskhus, der 1 gir minst negativ 
konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet --/--- --- --/--- --/--- 

Rangering 2 4 1 3 

 

  



 14 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

1.5.5 Delstrekning Røra 

Alternativene B og C gir klart mest negativ konsekvenser, spesielt på naturtypelokaliteter og 
trekkveger for hjortevilt, men alternativ C er vurdert til noe mindre negativt. Alternativene A og D 
skiller seg lite fra hverandre, men D er rangert som nr. 1 fordi mer av vegen planlegges i tunnel.  

Tabell 1-6: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Røra, der 1 gir minst negativ 
konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet --/--- --- --/--- --/--- 

Rangering 2 4 3 1 

1.5.6 Delstrekning Sparbu 

Samlet sett er det vanskelig å skille alternativene, men alternativ D er rangert som mest negativ 
konsekvens på grunn av naturtypelokaliteter og funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, 
med B som veldig likt og bare noe mindre negativt på grunn av landskapsøkologien. Alternativene A 
og C er også veldig like, og også her er det noe mindre negativ konsekvens på grunn av 
landskapsøkologien.  

Tabell 1-7: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for delstrekning Sparhus, der 1 gir minst negativ 
konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Samlet --- --- --- --- 

Rangering 1 3 2 4 
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1.6 Avbøtende tiltak 

1.6.1 Anleggsfasen 

Generelt bør anleggs- og riggområde plasseres der det allerede er tekniske inngrep, eller der det 
senere blir permanent, for eksempel i et kryssområde slik at minst mulig naturareal blir berørt. Alle 
arealinngrep og hogst bør minimaliseres (hogst av plantefelt er en fordel). Anleggsveger og riggområde 
bør ikke legges i myrområder. Rigg- og marksikringsplaner bør lages i seinere planfaser.   

For viltområdene for fugl, og spesielt for verneområdene som er viktige for fugl, bør anleggsarbeid og 
støy unngås i hekketiden. Spesielt sprengninger kan skremme fugl i reiret, med fare for at egg eller 
unger kan bli plyndret av andre fuglearter. Dette var nevnt for hubro av Husby & Østerås (2017), men 
gjelder trolig også for andre fuglearter. For hubro er dette angitt med en sone på 2 km fra etablerte 
hekkelokaliteter (Husby & Østerås 2017), en sone som trolig kan gjelde for hekkelokaliteter for andre 
fuglearter også. Generelt gjelder for øvrig at for alle andre fuglearter vil omfattende arbeider i 
hekketida virke forstyrrende. Selv om ikke hubro er påvist ved Bjørga, så fremheves det av Husby & 
Østerås (2017) at gravemaskin vil være mindre stressende, men at den ikke bør brukes innen 1 km fra 
hekkelokaliteten i hekkesesongen. 

Siden hubro ikke er registrert på fem år, så gjelder dermed ikke disse generelt anbefalte restriksjonene 
for dette arbeidet (Husby & Østerås 2017), men dersom hubro en gang påvises før anleggsarbeidet 
starter, vil arbeid nærmere enn de oppgitte avstander fra hubroenes hekkelokalitet altså kun foregå i 
tidsrommet oktober – januar. Det legges ikke restriksjoner på arbeid utført til andre tider av året 
(Husby mfl. 2014). Med tanke på fugler som hekker eller kan hekke i områder med tunnelinnslag, er 
det en fordel at tunnelåpningen ligger forholdsvis lavt i terrenget.  

De største potensielle negative virkningene for vannmiljø og biologisk mangfold i vann i 
anleggsperioden er partikkelavrenning, utslipp av nitrogen i sammenheng med sprenging, høy pH i 
avrenningsvann fra betongarbeid, og spill av drivstoff og kjemikaler. Sprengstoffrester i kombinasjon 
med betongrester fra prelletap fra sprøytebetong kan gi ammoniakkavrenning som er akutt dødelig 
for fisk. Det er særlig nedstrøms brukryssinger og tunnelområder at dette kan være et problem i dette 
prosjektet.  

Tiltak for å hindre avrenning i anleggsfasen (kan gjøres mer konkret i reguleringsplan og YM plan) kan 
være: 

- Avskjærende grøfter oppstrøms som fører overflatevann forbi anleggsområde. 
 

- Etablere sedimentasjonsdammer eller siltgardin nedstrøms større fyllinger, der det er risiko 
for avrenning til vann og vassdrag. 
 

- Påfyll av drivstoff og kjemikaliebruk bør skje der det ikke er fare for spill til sårbare 
resipienter. I tillegg skal det stilles strenge krav til oppsamling ved evt. uhell, samt tett dekke.  
 

- Mellomlagring og vasking av stein vil redusere mengde med skarpe partikler og redusere 
ammoniumrestene.  

Ingen massedeponier er planlagt i dette prosjektet. Dersom massedeponier er aktuelle bør disse 
kartlegges for naturmangfold. Det er viktig at eventuelle riggområder etableres så arealminimerende 
som mulig, samt at disse ikke etableres nær sårbare resipienter. Det bør også stilles krav til avrenning 
og rensing fra riggområder – både etablering av tett dekke og oppsamling og rensing av for eksempel 
drivstoff ved søl eller uhell.  



 16 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

1.6.2 Driftsfasen 

Overvann fra soner i dagen som drenerer til viktige vassdrag må renses eller ha utløp i resipienter som 
tåler slik avrenning. Detaljer for plassering (av rensedammer, infiltrasjonsfilter etc.) må avklares i 
regulerings- og prosjekteringsplaner.  Mest mulig naturlig vannføring i elver og bekker må 
opprettholdes. Avbøtende tiltak for vannmiljø uavhengig av alternativ kan være 
rensedammer/overvannsbasseng (Statens vegvesen, 2014 – rapport 295), der overvann fra veg ledes 
til basseng, hvor vannet renses før utløp til resipient.   

Dette kan utformes som et basseng, eller det kan legges opp til infiltrasjon i gresskledd terreng. 
Metoden krever at grunnforholdene kan infiltrere aktuell mengde overvann og må dimensjoneres 
deretter. Det kan også etableres en våtmark, som i prinsippet er et vått overvannsbasseng med 
generell liten vanndybde som er beplantet.  

Generelt er det viktig å være arealminimerende, spesielt der det er registrerte naturtypelokaliteter. I 
de med skogsdekke bør hogst begrenses og aller helst ikke forekomme. Senere regulerings- og 
byggeplaner må ha fokus på disse naturtypene og prøve å optimalisere veg og konstruksjoner for å 
redusere eller unngå inngrep på naturtypelokaliteter.  

Det må også tas hensyn ved inngrep eller nærføring til myr (figur 8-4). Myrene er viktige som levested 
for arter, vannlagring, flåmregulering og klimaregulering. Når det gjelder klima, så lagrer myr store 
mengder karbon og hindrer dermed at mengden av klimagasser i atmosfæren øker. Hvert år går mye 
myr tapt som følge av ulike utbygginger, torvuttak og nydyrking, og det er derfor viktig med god 
forvaltning av myr. Det er også både internasjonale og nasjonale føringer som sier at inngrep i myr skal 
minimaliseres. Avbøtende tiltak kan væra å redusere inngrep ved å lage skråningsutslagene minst 
mulig. Det er viktig å opprettholde naturlig drenering etter at vegen er bygd. I reguleringsplanen bør 
dreneringsmønster som myr, vannsig og bekker kartlegges slik at de blir tatt hensyn til i 
prosjekteringsfasen. I reguleringsplan bør også veglinjene optimaliseres for å unngå mest mulig 
inngrep i myr (jf. Statens vegvesen 2015). En generell oversikt over myrer i Levanger er utarbeidet av 
Moen (2000). 

Ved nødvendig hogst av store og gamle trær bør de flyttes der de naturlig kan brytes ned fordi død ved 
gir viktige levekår for ulike organismer.  

Viltgjerder langs vegen kan etableres der det ikke er noe annet som hindrer hjortevilt i å krysse vegen. 
Viltgjerder er også viktige for å lede dyrene til egne kryssingssteder (viltpassasjer). I dette prosjektet 
er det spesielt området ved Rambergsmyra og det i sør mellom Tuv og Skogn, som har tette 
forekomster av vilttrekk, som bør følges opp i reguleringsplan. Der vegen går i dagen kan kombinasjon 
av viltgjerde, viltpassasjer og naturlige barrierer fungere. Det kan også lages voller (ev. med viltgjerde 
på toppen). Tilplanting med skog på disse må ikke kommer i konflikt med annet naturmangfold og det 
må også vurderes i tilfelle rådyr er vanlig i området. I følge Sverre Øksenberg i Levanger JFL, er spesielt 
rådyr vanskelig å observere dersom de beveger seg når de kommer fra kantene og vegen er opphøyd. 
Eva Sofie Brøndboe i viltnemda i Levanger, fremhever at det ikke bør beplantes med busker langs 
vegene fordi viltet også kan komme for å slikke salt ved salting av vegene. Det er også anbefalt 
avkjøringslommer, ved eventuell handtering av vilt. Ryddding av vegetasjon kan gjøres ved kjente 
viltoverganger. I følge naturforvalter Linn Åsnes, uføres dette av Statens vegvesen fast ved kjente 
viltoverganger ved E6 (bl.a. ved Rambergsmyra). Et studie av faunapassasjer for hjortevilt ble utført av 
Thøger-Andresen & Røsten (udatert). 

Som det fremgår av verdikartene, så finnes det flere viktige og store verneområder, viltområder og 
naturtypelokaliteter i planområdet. For de av områdene som har store verdier for fugl, spesielt 
verneområder som blir liggende nær valgt alternativ, anbefales det støyskjermer. Utformingen av disse 
vil avhenge litt av valgt alternativ og topografiske forhold.  Våtmarkene som er foreslått under 
kapittelet om vannmiljø er også viktige for fugl.  
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Det kan også nevnes at den nye vegen fra dagens E6 til tunnelinnslaget ved Bjørga i Verdal ikke vil 
ligge i et terreng som medfører økt risiko for kollisjoner mellom fugl og bil enn dagens trasé, heller 
tvert om (Husby & Østerås 2017, Husby 2016).  
 
Det må ikke etableres vandringshinder for anadrom fisk. Det vises til generelle retningslinjer i SVV 
veileder Håndbok V134 Veger og dyreliv (2005) og «slipp fisken frem» DN håndbok 22-2002 som 
synliggjør ulike løsninger som kan brukes til å oppnå fri passasje forbi krysningspunkt. Omfangs- og 
konsekvensvurderingen i denne konsekvensutredningen forutsetter at dette blir gjort.  

Andre avbøtende tiltak for tema fisk og andre ferskvannsorganismer: 

- Det er ikke fastsatt om det skal være bru eller kulverter for de ulike kryssingspunktene. 
Generelt gir bruer mindre beslag av funksjonelt fiskehabitat enn kulverter som ligger i rør.  

- Der kulverter skal brukes anbefales løsninger med naturlig bunnsubstrat.   
- Flomsikringstiltak bør gjennomføres utenfor elvenes naturlige løp der det er mulig uten for 

eksempel steinsetting av elveløp. Det er de tekniske installasjonene som skal sikres mot flom, 
ikke elva som skal fikseres i sitt løp. 

- Kantvegetasjon må opprettholdes i så stor grad som mulig, og må gis mulighet til å 
reetablere seg etter endt anleggsaktivitet. 

- Nedslamming og erosjon i forbindelse med anleggsarbeid bør reduseres så mye som mulig. 
- Det vil også være viktig å velge en brukonstruksjon som krever minst mulig arbeid i elva og 

med færrest mulig brupilarer fundamentert på elvebunnen.  
- Man bør også redusere utfylling i elva og kjøring i elva i størst mulig grad.  
- Dersom elvemusling observeres der et tiltak planlegges, bør topplaget skrapes forsiktig av og 

legges ut igjen ovenfor tiltaksområdet på egnet sted i samråd med fagkyndig.  
- Tilkomst ved peling bør foregå fra lekter og ikke med kjøring/utfylling i elv der det er mulig.  
- Om utfylling i elva er nødvendig, bør det avsluttes med stedegen elveavsetninger fremfor 

knust stein. 
- Sprengstein med mye sprengstoffrester eller høyt innslag av finstoff må unngås i fyllinger 

som grenser til elv.  
- Sement er sterkt alkalisk og betongarbeid i og over elva må derfor foregå med forsiktighet og 

overskuddsbetong må ikke dumpes nær elva.   
- Vask av utstyr for eksempel ved betongarbeid kan ikke skje i elva.  
- Kantvegetasjon langs elvebreddene bør i størst mulig grad beholdes.  
- Fang-/sedimentasjonsdammer for vann som drenerer ut av anleggsområdet bør etableres 

fordi de gir god renseeffekt for finstoff. De kan også være funksjonelle mot vegavrenning 
etter at anleggsarbeidet er ferdig.  

Som nevnt i kapittelet om foreslåtte oppfølgende undersøkelser, er det aktuelt å foreta ekstra 
kartlegginger av elvemusling ved andre brukryssinger over elveløp og ved eventuelle fyllinger mot 
vassdrag. Dersom elvemusling påvises kan de samme avbøtende tiltakene iverksettes. En enkel 
gjennomgang av eksempler på prosjekter med elvemusling og veganlegg i Norge, finnes bl.a. i Bye 
(2015). 

Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» sier at 
kompensasjon kan være å restaurere et område, danne nye områder eller sikre eller verne et område 
som ellers ikke ville blitt vernet». I gjeldende Nasjonal transportplan (2014 – 2023) er dette omtalt slik: 
«Naturmangfoldloven åpner for at det kan kreves kompensasjon i forbindelse med inngrep i vernede 
områder og utvalgte naturtyper». I dette prosjektet kan dette vurderes dersom det blir inngrep i 
verneområdene. 
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1.7 Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på et overordna nivå, 
forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen, bla. om kravene til kunnskapsgrunnlaget, 
beskrivelse av påvirkninger, samlet belastning, vurdering av føre-var prinsippet og kompenserende og 
avbøtende tiltak. I rapporten her er det utført vurderinger etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Om 
forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 kan nås er vurdert i et eget kapittel om økosystemtilnærming og samlet 
belastning.  

1.8 Oppfølgende arbeid 
Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten skal danne grunnlag for en vurdering av valgt vegalternativ. 
Etter at endelige alternativer er valgt, er det nødvendig med enkelte undersøkelser i seinere 
reguleringsplaner, for eksempel:  

- Optimalisere veger og annet arealbeslag for å minimalisere arealinngrep, særlig der valgt 
vegalternativ berører naturtypelokaliteter. 

- Markering av anleggsgrenser (Z-tegninger) og utarbeide rigg- og marksikringsplan. 
- I reguleringsplan gi innspill og foreslå tiltak i ytre miljøplan. 
- Gjøre en vurdering om det er nødvendig å oppdatere kunnskapen om vannmiljø. 
- Dersom det skal gjøres tiltak i Levangerelva, må det trolig søkes NVE om konsesjon. En mer 

detaljert vurdering av konsekvenser av tiltaket bør i tilfelle utføres.  
- Oppdatert kartlegging av viktige trekkveger for hjortevilt som grunnlag for plassering av 

eventuelle viltpassasjer og etablering av viltgjerder for å lede hjorten bort fra områder der 
vegen går. Dette gjelder spesielt for Rambergsmyra og for området mellom Tuv og Skogn. 
Det kan også tenkes at det blir nødvendig med oppdatert kunnskap om trekkruter i andre 
deler av planområdet. 

- For fugl, bør kunnskapen være oppdatert både i viltområdene og i verneområdene i seinere 
reguleringsplaner, spesielt dersom et alternativ velges som går tett inn til disse. 

- Kartlegging av fremmende arter som fører til fare for spredning bør utføres.  
- Oppfølgende undersøkelser elvemusling: Som nevnt er det ingen kjente lokaliteter av 

elvemusling annet enn i Verdalselva fra planområdet. Ved planlagt brukryssing over 
Verdalselva er det derfor viktig at det blir foretatt en detaljert undersøkelse av mulige 
forekomster av elvemusling. Dette for å få bedre kunnskap i forbindelse med 
biotopforberedende tiltak, noe som kan være aktuelt i forbindelse med utvidelse av 
eksisterende bru.  Dette er også i samsvar med handlinsgsplan for elvemusling i Norge 
(Direktoratet for naturforvaltning 2006). Handlingsplanen fokuserer også på at manglende 
kunnskap om utbredelse og forekomster av elvemusling har medført forringelse og 
ødeleggelse av flere leveområder for arten. Det er derfor viktig at det blir foretatt detaljerte 
søk etter elvemusling der nye brukryssinger over elveløp og fyllinger mot vassdrag 
planlegges, og at det iverksettes eventuelle avbøtende tiltak dersom elvemusling påvises.   

Ved høring av planen kan det komme flere innspill. I følge § 10 i forskrift for konsekvensutredning for 
planer, skal det fastsettes vilkår for bla. overvåking av vesentlige negative påvirkninger, dvs. før- og 
etterundersøkelser.   
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Generelt 
Planområdet er vist i planprogrammet og starter i sør ved Ronglan i Levanger kommune, og ender i 
nord på Mæresmyra i Steinkjer kommune. Totalt har dagens E6 en lengde på 46,0 km. 

2.2 Trafikk og vegstandard 
KVU Trondheim – Steinkjer fastsetter at vegstandard skal være 2 felts veg med midtdeler og 
forbikjøringsfelt og hastighet 90 km/t. Samtidig skal vegen dimensjoneres for 4 felt der 
trafikkprognosene tilsier dette.  

For å gi rom for begge vegstandardene, legges det til grunn at hele strekningen skal planlegges for å 
dekke arealbehovet for en 4-felts veg. Dette innebærer at horisontal- og vertikalkurvatur skal 
tilfredsstille krav til fartsgrense 110 km/t.  Tverrprofil for 4-felts E6 er vist nedenfor: 

 

Ny E6 planlegges fri for avkjørsler og alle kryss skal være i to plan. Det er flere typer planskilte kryss, 
men det arbeides for ensartet type på strekningen. Fortrinnsvis typen ruterkryss, som allerede er 
bygget på Kvithammar nord for Stjørdal og på Vist sør for Steinkjer. Se figur under.  

 

I henhold til gjeldende vegnormaler bør avstand mellom kryss være 3km, og den avstanden er lagt 
inn som en forutsetning i planarbeidet.  

Ny E6 skal tilknyttes eksisterende lokalvegsystem, og gi sammenhengende lokal- og omkjøringsveg. 
Bredde og kurvatur på lokalveger er avhengig av trafikkmengden, og på mesteparten av strekningen 
vil dagens E6 benyttes, eventuelt smales inn.   
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Gjennomgående tilbud for gående og syklende på strekningen inngår også i planleggingen, men dette 
tilbudet vil i liten grad bli etablert som en separat gang- og sykkelveg. Langs det meste av strekningen 
vil myke trafikanter bruke lokalvegsystemet sammen med bilene, eventuelt på en utvidet skulder. 
Der trafikkmengden på lokalvegene vil overskride 1000 i ÅDT, blir det vurdert å etablere separat 
gang- og sykkelveg med bredde 2,5 – 3,5 meter.     

Alle tunneler på ny E6 planlegges med 2 tunnelløp med envegskjøring, og en tunnelbredde på 10,5 
meter.  

2.3 Hovedalternativer og delstrekninger 

2.3.1 Hovedalternativer:  

Basert på tilgjengelig kunnskap om planområdet, er alternativene i planprogrammet optimalisert jf. 
rapport av 15.02.17. Rapporten viser hvilke alternativer som skal konsekvensuteredes.  
 
Hovedalternativene er benevnt og markert i kart for hver delstrekning: 
A markert med oransje strek 
B markert med blå strek 
C markert med grå strek 
D markert med grønn strek 
 
Kryssplasseringer er knyttet til hovedalternativene og omtales for hver delstrekning. 

Alternativ 0 

0-alternativet er situasjonen på vegnettet i antatt åpningsår 2028 dersom ikke tiltaket gjennomføres. 
Det omfatter tiltak som er vedtatt, og som med stor sannsynlighet uansett vil bli gjennomført innen 
2028. På denne strekningen gjelder dette: 

• Nytt kryss m/fv.134 i Mulelia.  
• Ny bru over Verdalselva 
• Nytt kryss m/fv. 258 på Mære 
 
Alle vegalternativene her konsekvensutredes i forhold til 0-alternativet. Her blir det vurdert 
konsekvensene i forhold til at planlagt tiltak for ny E6 på strekningen ikke blir gjennomført. 
 
Kartet på de neste to sidene viser hovedalternativene for hele planområdet E6 Åsen nord – Mære.  
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2.3.2 Delstrekninger: 

Strekningen E6 Åsen nord – Mære er delt i 6 delstrekninger:  
 
• Skogn  
• Levanger 
• Rinnleiret 
• Fleskhus 
• Røra 
• Sparbu 
 
I skillet mellom delstrekningene vil det være muligheter for kryss-koplinger av to eller flere 
alternativer. Det kan også være andre steder på strekningen det er muligheter for krysskobling. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser og investeringskostnader vurderes for hver delstrekning. 
Effektberegninger gjennomføres for de 4 gjennomgående alternativene på hele strekningen. 
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2.3.3 Beskrivelse av alternativene 

Delstrekning Skogn 

Delstrekning Skogn starter ved Ronglan, hp8 km 7,5 og går til Nossum. Delstrekningen har en lengde 
på ca. 11,8 km målt langs dagens E6. 

 

 
 
 
Alternativ A 
Alternativet starter ved Ronglan og går langs dagens E6 fram til Rennan. Dagens kryss på Ronglan 
utgår, og nytt kryss planlegges sør for Hottranelva. På denne strekningen planlegges ikke ny lokalveg 
– eksisterende vegnett benyttes. A tar av fra dagens E6 og går i bru over Hottranelva og i tunnel 
gjennom Holåsen til Holsandbukta. Ved vestre tunnelpåhugg krysser A under sidespor til jernbanen. 
Fra Holsandbukta og fram til nytt kryss på Gråmyra, går A langs dagens E6. På denne strekningen 
etableres ny parallell lokalveg samt ny adkomst til Skogn via fv. 119. Fra nytt kryss på Gråmyra tar A 
av fra dagens E6 og går i bru over jernbanen til Nossum. 
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Alternativ B 
Alternativet er likt alt. A fram til Rennan. B fortsetter langs dagens E6 i bru over Hottranelva og til 
nytt kryss nord for elva, omtrent ved dagens kryss med fv. 61. B går videre langs dagens veg forbi 
Fiborgtangen og til Holsandbukta. Herfra går B i tunnel under jernbanen fram til Auster-Eggen. Nytt 
kryss etableres sør for jernbanen, ca. 800 m øst for tunnelportal. Nye lokalveger etableres mot E6 i 
bru over jernbanen og mot fv. 122. 

Alternativ C 
Alternativet er likt alt. A fram til Rennan hvor det planlegges nytt kryss. Alt. C tar av fra dagens E6 og 
går østover med bru over Hottranelva og i lang tunnel under sidespor jernbane, Holåsen og Skogn 
sentrum. Alt. C er likt med alt. B fra tunnelportal ved Auster-Eggen og fram til Nossum. 
 
Alternativ D 
Alternativet er likt med alt. A fram til nytt kryss på Gråmyra. Etter krysset fortsetter D videre langs 
dagens E6 til Nossum.  
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Delstrekning Levanger  

Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, ca. 1,2 km sør for dagens rundkjøring på Mule. 
Delstrekningen har en lengde på ca. 6,2 km målt langs dagens E6. 

 
 

 
 
Alternativ A 
A starter ved Nossum og går i lang tunnel under Høgberget og fram til nytt kryss ved Levangerelva. 
Fra krysset etableres lokalveg til dagens E6-kryss ved Moan, til fv. 128 ved Okkenhaugkrysset og til 
kommunal veg sør for ny E6. Fra nytt kryss går A i bru over Levangerelva og deretter langs dagens E6 
fram til Austvoll sør for Mule. Dagens kryss ved Heir også omtalt som Okkenhaugkrysset, utgår, og fv. 
128 legges i bru over ny E6.  
 
Alternativ B 
B starter ved Nossum og går med veg i dagen sør for Høgberget og i kort tunnel gjennom Halssteinen. 
Derfra kopler B seg på alt. A i nytt kryss ved Levangerelva og er likt alt. A fram til Austvoll sør for 
Mule. 

Alternativ C 
C går uten tunnel sør for Høgberget og med kryss nord for Halsan skole. Fra krysset etableres ny fv. 
125 som lokalveg fram til dagens E6. Etter krysset går C i bru over Levangerelva og kopler seg på 
dagens E6 og er likt med alt. A fram til Austvoll sør for Mule.  
 
Alternativ D 
Alternativ D går langs dagens veg og jernbane gjennom boligområdet på Nossumhyllan. D går videre 
langs dagens E6 og under jernbanen til fram til nytt kryss nord-øst for jernbanen. D fortsetter langs 
dagens veg i bru over Levangerelva og er likt alt. A herfra og til Austvoll sør for Mule.  
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Delstrekning Rinnleiret  

Delstrekningen går fra Austvoll sør for Mule i Levanger kommune og fram til bru over Verdalselva i 
Verdal kommune. Delstrekningen har en lengde på ca. 9,2 km målt langs dagens E6. 
 

 
 

 
 
Alternativ A 
A starter ved Austvoll og følger i hovedtrekk dagens E6 fram til nytt kryss ca. 300m sør for dagens 
rundkjøring på Mule. Krysset koples på fv. 774 og fv. 132 med nye lokalveger. Fra krysset går A i lia 
sør for jernbanen i Mulelia og krysser under jernbanen i kort tunnel vest for Rinnleiret. A krysser 
dagens E6 omtrent ved avkjørsel til Rinnleiret og krysser Rinnelva som er grensen mellom 
kommunene Levanger og Verdal. A går videre vest for bebyggelsen og fram til nytt kryss i Vinne noe 
vest for dagens kryss med fv. 72. Eksisterende E6 må krysse ny E6 i bru ved Rinnleiret. Fra krysset i 
Vinne etableres mot øst koplinger til dagens E6 og ny lokalveg inn til Verdal sentrum. Mot vest legges 
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det til rette for ny adkomstveg til Verdal industripark. A går videre inn på dagens E6 nord for 
kontrollstasjonen og går i betongtunnel under sidesporet til jernbanen og langs dagens veg gjennom 
Hamnekrysset og til bru over Verdalselva. Hamnekrysset blir ikke kryss på ny E6 - fv. 757 
Hamnevegen planlegges å krysse over E6 på eksisterende bru. Fra Hamnekrysset og fram til kryss på 
Fleskhus i neste delstrekning, planlegges ikke parallell lokalveg. Omkjøring på denne strekningen 
forutsettes å skje gjennom Verdal sentrum langs eksisterende lokalvegsystem.   

Alternativ B 
B tar av fra dagens E6 ca. 1km sør for rundkjøring på Mule og nytt kryss etableres. Lokalveger 
tilpasses dagens E6 og fv. 132 i tilknytning til krysset. B går videre østover i 2 km og deretter i en 
tunnel som kommer ut i dagen sør for Rinnleiret. B går videre i bru over jernbanen ved Rinnelva. 
Sidesporet til jernbanen forutsettes å legges om før brua, og føres fram til Verdal industriområde 
over Fætta. B kommer inn på alt. A ved kryss med fv. 72. Nytt kryss til Verdal så langt nord som vist 
på kartet, forutsetter at sidesporet er fjernet. Fra krysset er B lik alt. A med noen tilpasninger av 
lokalvegnettet.  

Alternativ C 
C er likt alt. B men går lengre sør forbi Rinnleiret og uten tunnel. C krysser jernbanen i bru ved 
Rinnelva, men fortsetter langs jernbanen vest for denne fram til nytt kryss nord for vektstasjonen i 
Vinne. Nord for krysset er C lik alt. B, men med litt andre koplinger mot lokalvegsystemet.  

Alternativ D 
D er likt alt. B i starten fra Austvoll og i ca. 2 km. D tar deretter av nordover og kopler seg på alt. A i 
kort tunnel under jernbanen vest for Rinnleiret. D er likt alt. A på resten av delstrekningen. 
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Delstrekning Fleskhus  

Delstrekningen starter sør for bru over Verdalselva og går fram til tunnelportal i Bjørga. 
Delstrekningen har en lengde på ca. 3,6 km målt langs dagens E6. 
 

 
 

 
 
 
Alternativ A 
A går i ny bru over Verdalselva, øst for dagens bru (oppstrøms). Alternativet krysser under jernbanen 
i Ydsedalen og fortsetter øst for jernbanen fram til tunnel i Bjørga. Det planlegges nytt kryss på 
Fleskhus, omtrent på samme plass som dagens kryss men øst for jernbanen. Nytt kryss koples på fv. 
173 og dagens E6 med lokalveger. Dagens E6 fra nytt kryss og nordover til Røra opprettholdes som 
lokalveg, omkjøringsveg og tilbud til gående og syklende. 
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Alternativ B 
B er likt alt. A over Verdalselva, men fortsetter vest for jernbanen langs dagens E6. Det planlegges 
nytt kryss sør for fv. 169 og dagens kryss på Fleskhus. Krysset koples østover over/under jernbanen til 
fv. 169/173, og vestover via fv. 169 til dagens E6. Dagens E6 nordover til Røra, vil også for dette 
alternativet opprettholdes som lokalveg, omkjøringsveg og tilbud til gående og syklende. B fortsetter 
etter krysset nordover langs dagens E6 og krysser i bru over jernbanen før alternativet går inn i 
tunnel i Bjørga omtrent på samme sted som alt. A.  

Alternativ C 
C er tilnærmet likt med alt. A på denne delstrekningen. 

Alternativ D 
D er likt med alt. A på denne delstrekningen. 
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Delstrekning Røra  

Delstrekningen starter ved tunnelportal i Bjørga i Verdal kommune og går fram til kommune grensa 
mellom Inderøy og Steinkjer nord for Røskje. Delstrekningen har en lengde på ca.8,9 km målt langs 
dagens E6. 
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Alternativ A 
A starter med en ca. 4 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer inn på dagens E6 ved 
trafostasjonen, ca. 500m nord for dagens kryss på Røra. A går videre ca. 1,5 km langs dagens E6 fram 
til nytt kryss. Fra dette krysset planlegges ny forbindelse til dagens kryssområde på Røra, og mot fv. 
755 til Fosen. Fra nytt kryss fortsetter A nordover langs E6 og går i tunnel opp på Røskje, og deretter 
langs dagens E6 fram til kommunegrensa. 

Alternativ B 
B starter med en ca. 3 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut vest for jernbanen ca. 
400m sør for stasjonen på Røra. B krysser over dagens E6 og fortsetter vest for skole og idrettsanlegg 
på Røra og fram til nytt kryss på fv. 755 nord-vest for Lensmyra industriområde. B fortsetter videre 
nordover med tunnel under Øvre Lorås og videre vest for jernbanen fram til kommunegrensa.   

Alternativ C 
C starter med en ca. 4,5 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut ved Bergsaunet. Nytt 
kryss planlegges lengre nord ved Berg. Krysset påkoples dagens E6 i begge retninger. C fortsetter i 
hovedsak langs dagens veg over Røskje til kommunegrensa.  

Alternativ D 
D er likt alt. A fra Bjørga og fram til tunnel gjennom Røskje. Her krysser D under jernbanen i tunnel og 
koples mot alt. B omtrent ved kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer. 

 

Delstrekning Sparbu  

Delstrekningen går fra kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer og fram til Mæresmyra. 
Delstrekningen har en lengde på ca. 6,3 km målt langs dagens E6.  
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Alternativ A 
A ligger på østsiden av jernbanen og tett inntil denne, og videre gjennom Sparbu sentrum inntil 
jernbanen. Nytt kryss er planlagt mellom Sparbu og Mære, men kan også være aktuelt på Mære. A 
går videre langs dagens E6 gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. Ny lokalveg /gang- og sykkelveg 
planlegges mellom Sparbu og Mære.  

Alternativ B 
B går langs jernbanen og vest for denne, krysser videre under jernbanen nord for Sparbu sentrum og 
kopler seg på linje A. Nytt kryss er forslått på Mære men kan også være aktuelt mellom Mære og 
Sparbu. B er for øvrig likt alt. A gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ C 
C tar av fra dagens veg ved kommunegrensa og legger seg i skogkanten øst for Rambergs myra. 
Alternativet går øst for Sparbu sentrum og kopler seg på linje A ved nytt kryss. C er likt alt. A gjennom 
Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ D 
D er likt alt. B på denne delstrekningen men med planlagt kryss på Mære. Kryss kan også plasseres 
mellom Sparbu og Mære.  

2.4 Planprogrammet for naturmangfold 
Følgende utdrag er hentet fra planprogrammet, fastsatt september 2016, om tema naturmangfold:  

«Ved utredning av konsekvenser for naturmangfold skal prinsipper som står i Naturmangfoldloven 
(mnl.) § 8-12 ivaretas. Dette gjelder blant annet at kunnskapsgrunnlaget for utredningen skal være 
godt nok, at føre-var-prinsippet skal legges til grunn der det råder usikkerhet, at tiltakets belastning på 
økosystemer skal belyses og at miljøforsvarlige teknikker skal vurderes for det eller de 
traséalternativene som anbefales. Konsekvensene for naturmangfold skal inneha opplysninger om 
arealer som blir direkte berørte av nytt veganlegg og betydningen av sideterrenget til nytt veganlegg. 
Mulig plassering av rigg- og anleggsområder skal inngå. Overordnete mål og føringer». 

Det er også presisert formål med naturmangfoldlovens § 1 og forvaltningsmålene for naturtyper og 
økosystemer (§ 4) og arter (§ 5), samt en generell aktsomhetsplikt (§ 6) og at Norge har forpliktet seg 
til å gjennomføre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø og ratifisert 
internasjonale miljøkonvensjoner.  

Etter å ha gitt en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, har planprogrammet gitt følgende krav til 
utredning av tema naturmangfold:  

«Naturtyper innenfor planområdet skal kartlegges i nødvendig grad. Naturtypene kartlegges etter DN 
håndbok 13 med reviderte faktaark. På grunnlag av framkommet kunnskap skal det vurderes om det 
er behov for supplerende undersøkelser med hensyn til arter. Supplerende undersøkelser sikrer en 
balansert grunnlag for sammenligning av alternativer, og at krav om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
etter nml. §8 er oppfylt. Avbøtende og kompenserende tiltak som kan bidra til å minimere/redusere de 
negative virkningene av tiltaket, eventuelt gjøre tiltaket enda bedre, skal beskrives. I henhold til KU-
forskriftens vedlegg III skal det i konsekvensutredningen gis en vurdering av behovet, og eventuelt 
forslag til før- og etterundersøkelser dersom det vurderes som aktuelt for fagtemaet. Dersom det 
utføres egne feltregistreringer i forbindelse med konsekvensutredninger, skal disse innrapporteres til 
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relevante kart- og databasesystemer. Nye artsregistreringer rapporteres inn til Artsdatabanken, og nye 
naturtyperegistreringer tilrettelegges for innlegging i Naturbase». 

2.5 Forvaltning av naturmangfold 
I saker som dette, der det planlegges store tiltak, kan det være nyttig å gi en oversikt over relevante 
dokumenter og lovverk. Generelt er Statens vegvesens miljøvisjon at transport ikke skal gi alvorlig 
skade på mennesker eller miljø og i stortingsmelding nr. 42 (2000-2001), «Biologisk mangfold – 
sektoransvar og samordning» (Miljøverndepartementet 2001), står det blant annet at inngrep skal 
unngås i truete naturtyper, og at viktige økologiske funksjoner skal opprettholdes. Aktuelt lovverk, i 
tillegg til naturmangfoldloven er: 

- Plan og bygningsloven med forskrifter, og spesielt paragraf 4 – 2 om konsekvensutredninger. 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 
- Lov om laksefisk og innlandsfiske (Lakse- og innlandsfiskloven).  
- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven). 

 

Vannforskriften av 1. januar 2007 kan også nevnes. Her er hovedformålet å beskytte vannforekomster 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Forvaltningen gjelder fra fjell til fjord og på tvers av sektorer.  
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3 METODE OG DATAGRUNNLAG 

3.1 Avgrensning av tema naturmangfold 
Tema naturmangfold defineres i Statens vegvesen håndbok V712 som: «Naturmangfold knyttet til 
terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert 
livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse». 

I den samme håndboken er temaet naturmangfold delt inn i registreringskategoriene 
«landskapsøkologiske sammenhenger», «vannmiljø/miljøtilstand», «verneområder», «naturtyper på 
land og i ferskvann», «naturtyper i saltvann», «viltområder», «funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter», «geologiske forekomster» og «artsforekomster».  «Funksjonsområder for fisk og 
andre ferskvannsarter» dekker ikke verdier knyttet til utøvelse av fiske. Dette tema blir behandlet 
under tema «naturressurser» og «nærmiljø og friluftsliv». 

3.2 Om konsekvensutredninger  
Konsekvensutredningen består av en tre trinns prosedyre som følger Statens Vegvesen Håndbok 
V712 for ikke-prissatte konsekvenser, der: 

- Trinn 1, verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
- Trinn 2, omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 
- Trinn 3, konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i 

forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og 
omfanget av påvirkning på området. 

Konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte delområder. Til slutt vurderes konsekvensene for de 
ulike alternativene opp mot hverandre. For en mer utdypende gjennomgang av metoden for ikke-
prissatte temaer vises til Hb V712 kap. 6.2. 

3.3 0-alternativet 
0-alternativet utgjør sammenlikningsgrunnlaget for konsekvensvurderingene. 0-alternativet er gitt i 
tiltaksbeskrivelsen i kapittel 2 og er situasjonen på vegnettet i antatt åpningsår 2028 dersom ikke 
tiltaket gjennomføres. 

3.4 Plan- og influensområde 
Planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket, mens influensområdet utgjør et større 
område utenfor selve planområdet og er «området som kan bli påvirket av tiltaket – inkludert 
planområdet». Influensområdet varierer mellom temaene, men for naturmangfold defineres det på 
bakgrunn av hvor tiltaket forventes å gi et omfang. I dette tilfellet definerer blant annet arealbeslag, 
barrierer, støypåvirkning og visuell påvirkning influensområdet, men det vil også variere mellom 
registreringskategoriene. For naturtyper er det i stor grad benyttet en korridor på 200 meter langs de 
ulike vegalternativene. For viltområder vil for eksempel influensområdet utgjøre er større område enn 



 37 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

planområdet (for eksempel vilttrekk for hjort og arealkrevende fuglearter). En foreslått grense til 
influensområde her er gitt i figur 3-1. 

 

 
Figur 3-1. Plangrense og foreslått influensområde for tema naturmangfold for KU for E6 på strekningen Åsen - Mære.  
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3.5 Registreringskategorier 
Definisjonen av tema naturmangfold er gitt ovenfor, og i Statens vegvesens håndbok V712 er dette 
temaet delt inn i flere registreringskategorier, og en oversikt over disse er gitt i tabell 3-1. Hvilke av 
disse som er aktuelle, varier fra prosjekt til prosjekt. Tema naturmangfold jf. Vegvesenets V712 er 
tilpasset vegprosjekter som hovedsakelig er planlagt på land.  Noen ganger berører veger sjø (bruer, 
vegfyllinger, fergekaier etc.) og derfor er kategorien «naturtyper i saltvann» vanligvis med. I dette 
prosjektet er det ingen slike påvirkninger i sjø, og kategorien «naturtyper i saltvann» er derfor ikke 
med her. Dette er en viktig forutsetning for bruk av metodikken (jf. V712) i dette prosjektet. Tabell 3-
1 viser også kriteriene for verdivurderingen for de ulike kategoriene.  
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Tabell 3-1. Verdivurdering av de ulike kategoriene for tema naturmangfold jf. Statens vegvesens håndbok V712. 

Landskapsnivå 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder uten landskaps-
økologisk betydning 

Områder med lokal eller 
regional landskapsøkologisk 
funksjon og arealer med 
noe sammenbindings-
funksjon mellom verdisatte 
delområder (for eksempel 
naturtyper). Grøntstruktur 
som er viktig på 
lokalt/regionalt nivå 

Områder med nasjonal 
landskapsøkologisk 
funksjon og arealer med 
sentral sammen-
bindingsfunksjon mellom 
verdisatte delområder (for 
eksempel naturtyper). 
Grøntstruktur som er viktig 
på regionalt/nasjonalt nivå 

Vannmiljø/miljøtilstand Vannforekomster i 
tilstandsklasser svært dårlig 
eller dårlig. Sterkt 
modifiserte forekomster 

Vannforekomster i 
tilstandsklassene moderat 
eller god/lite påvirket av 
inngrep 

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklassen svært god 

Lokalitetsnivå 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Verneområder nml. Kap. V  Landskapsvernområder 

(nml § 36) uten store 
naturfaglige verdier 

Verneområder (nml §§ 35, 
37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter med verdi-
kategori C, herunder 
utvalgte naturtyper i 
verdikategori C 

Lokaliteter med verdi-
kategori B og A, herunder 
utvalgte naturtyper i 
verdikategori B og A 

Naturtyper i saltvann Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter med verdi-
kategori C 

Lokaliteter med verdi-
kategori B og A 

Viltområder Ikke vurderte områder 
(verdi C). Viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 1 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. Viktige 
viltområder (verdi B) 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5. Svært 
viktige viltområder (verdi A) 

Funksjonsområder for fisk 
og andre ferskvannsarter 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk, 
ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
for eksempel laks, sjøørret, 
sjørøye, harr mfl.  
Forekomst av ål. Vassdrag 
med gytebestandsmål/årlig 
fangst av anadrome fiske-
arter <500 kg. Mindre 
viktige områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. Viktig område for 
arter i kategoriene sårbar 
VU, nær truet NT 

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, for 
eksempel laks, sjøørret, 
sjørøye, ål, harr mfl.  
Nasjonale laksevassdrag. 
Vassdrag med gyte-
bestandsmål/årlig fangst av 
anadrome fiske-arter >500 
kg. Viktig område for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR.  

Geologiske forekomster Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 
for distriktets geologiske 
mangfold og karakter 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 
geologiske mangfold og 
karakter. Prioriterings-
gruppe 2 og 3 for 
kvartærgeologi 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. Prioriterings-
gruppe 1 for 
kvartærgeologi 

Enkeltforekomster 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 
(DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste. 
Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomster av truede 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste: dvs. 
kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 
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3.6 Kriterier for verdi 
Vilt- og naturtypelokaliteter ble først vurdert til A, B og C-verdi og deretter ble Statens vegvesens 
handbok V712 lagt til grunn for den videre verdisettingen. I tabell 3-2 er det gitt en sammenlikning av 
de ulike metodene for verdisetting av natur. Som det fremgår, blir A- og B-verdier til stor verdi i V712. 
For å nyansere dette litt, er «svake» B-verdier gitt middels til stor verdi. Kategoriene for rødlistearter 
følger Henriksen & Hilmo (2015), rødlista naturtyper følger Lindgaard & Henriksen (2011) og 
fremmende arter følger Gederaas mfl. (2012). Lokalitetsdata for de viktigste artsregistreringene 
sendes GBIF-Norge (Global Biodiversity Information Facilities), som seinere legger funnene ut i 
Artskart, og naturtypelokalitetene sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som legger dette ut i 
Naturbase.  

 

Tabell 3-2. Verdisetting av natur etter ulike kilder. 

Verdi DN-håndbok 11 og 13 Verdi etter SVV håndbok 
V712 

Nasjonal-lokal 
verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting Liten verdi  Ordinær anna natur 

 Ingen relevans for fagtemaet  Bebygd areal 

 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold i plan- og influensområda er basert på nasjonal metodikk 
for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (DN-håndbøker 11 og 13). Den 
viktigste kilden til kunnskapsgrunnlaget er egne nye registreringer og lokalitetene fra Naturbase. 
Naturtyper er kartlagt etter DN-håndbok 13 (2007), med reviderte faktaark for naturtyper (2014), fra 
Miljødirektoratet. Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven og rødlista naturtyper er diskutert i 
eget kapittel. Verdiene for kategoriene er vurdert på en trinnløs skala fra liten til stor verdi (figur 3-2).  

 

 
Figur 3-2. Skala for verdivurdering.  

3.7 Kriterier for omfang (påvirkning) 
Omfangsvurderingen gir uttrykk som hvor stor negativ eller positiv påvirkning tiltaket har for området. 
Omfanget vurderes i forhold til referansealternativet, for de samme miljøene som er verdivurdert. 
Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i området, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og 
kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i området. 
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Omfanget angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang. Omfanget av 
påvirkninger er vurdert for de verdisatte delområdene og vurderingene bygger på kunnskap om 
tiltakets fysiske utforming, og kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene.  På dette 
plannivået er omfang vurdert overordnet, men vegalternativene er vurdert i forhold til en ca. 200 m 
brei korridor uten videre tekniske detaljer. For kryssområdene gjelder dette for en sirkel på 400 m. For 
vilt og vannmiljø er større områder vurdert, noe som medfører noe usikkerhet. 

 

 

Figur 3-3. Skala for omfangsvurdering jf. V712. Den nedre skalaen illustrerer graden av påvirkning på delområder.  

3.8 Kriterier for konsekvens 
Konsekvensen framkommer ved å sammenstille verdi og omfang etter konsekvensvifta (figur 3-4). 
Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv 
konsekvens.  
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Figur 3-4. Konsekvensvifte (t.v.) som sammenstiller verdi og omfang, og med symbol- og fargebruk (t.h.). Fra Statens 
vegvesens håndbok V712. 

3.9 Konsekvenser 
Konsekvensene for de ulike kategoriene er vurdert i forhold til 0-alternativet. Videre er konsekvensene 
for de ulike delområdene sammenstilt og alternativene er rangert i forhold til hverandre. 

3.10 Datagrunnlag 
Verdisettingen for de ulike kategoriene og delområdene er basert på data fra ulike innsynsløsninger 
som Naturbase, Artsdatabankens Artskart og Vann-Nett. Det er også innhentet opplysninger fra 
Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (bl.a. de unntatt offentlighet) og Levanger, 
Verdal og Steinkjer kommuner. I tillegg er det funnet en del informasjon fra lokale ressurspersoner og 
i ulike rapporter. De sistnevnte er referert til i innledningen til verdivurderingen for hver kategori.  

I tillegg ble det utført egne feltkartlegginger for verdivurderinger av de ulike kategoriene av 
naturmangfold i 2016. For terrestrisk biologisk mangfold ble naturtyper kartlagt etter metodikken i 
DN-håndbok 13 (2007), med Miljødirektoratets reviderte faktaark for naturtyper. Feltkartleggingene 
for naturtyper og arter ble utført av Per Gerhard Ihlen, Asplan Viak AS, 19. til 23. september 2016. 
Dette ble hovedsakelig utført ved at midtlinjene for de ulike vegalternativene ble fulgt, med unntak av 
områdene over der tunnelene er angitt. En befaring av bekker og elveløp som påvirkes av tiltakene, 
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med en vurdering av vandringshindre, ble utført av Rune Lunde, Asplan Viak AS, 20. til 22. september 
2016. 

3.11 Overlappende utredningstema 
Tema naturmangfold kan delvis overlappe med vannmiljø, jakt og fiske under tema naturressurser. 
Bruk av naturen ut fra økonomiske interesser, som for eksempel jakt, fiske, bærsanking, og 
skogressurser, vannkvalitet, drikkevatn, berggrunn og løsmasser, tilhører tema naturressurser. Jakt og 
fiske som friluftsaktivitet blir vanligvis omtalt under tema nærmiljø og friluftsliv, mens vilt (for 
eksempel trekkveger) og fisk er en del av det biologiske mangfoldet og tilhører derfor naturmangfold. 
Forurensing til resipienter med bruksinteresse sorterer vanligvis under tema naturressurser. 
Geologiske forekomster uten økonomisk verdi hører til naturmangfold. 

 

 

 



 44 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

4 NATURGRUNNLAGET 

4.1 Geologi 
Geologien i planområdet er veldig variert og på dette plannivået er derfor bare hovedtrekkene gjengitt 
(figur 4-1). Sør i planområdet, ved Ronglan og ved Skogn, og langs begge sider av Verdalselva, 
dominerer leirskifer, sandstein og kalkstein. Mellom disse er det et lite område med konglomerat 
(sedimentær breksje) og et med grønnstein og amfibolitt. Sistnevnte er finnes også som et belte 
mellom Hallan og Rinnleiret. Amfibolitt og glimmerskifer dominerer mellom Nossum og Heir og hele 
vegen fra utløpet av Verdalselva til Mære. I tillegg finnes det kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis 
mellom Heir, Røstad og Lian. Dette er intermediære til kalkholdige bergarter som avgir bra med 
plantenæringsstoff, og spesielt sistnevnte gruppe er kalkrik. Det kan også nevnes at det er noen små 
arealer med olivinstein ved Sparbu, men de ligger for det meste under dyrket mark, hogstflater, myrer 
og et område helt på plangrensen, øst for Sparbu, har noe ungskog. Ingen av disse påvirkes av tiltaket 
slik det er planlagt nå.  

Det er også karakteristisk at det er så stor variasjon i løsmassene i planområdet (figur 4-2). Hav- og 
fjordavsetninger og marine strandavsetninger dominerer og i tillegg er det mye elve- og 
bekkeavsetninger, spesielt langs de store elveløpene som Levangselva og Verdalselva. Det som er 
karakteristisk med disse løsmassene er dominansen av den lille kornstørrelsen, dvs. grus og mindre 
partikler. Det er også et relativt stort område med forvitringsmateriale rundt Brentsveåsen, dvs. nord 
for Bjørga, og ved Røskje. I tillegg finnes spredte forekomster av skredmateriale (nedre del av 
Koabjørga), tynt og tykt morenedekke og torv og myr i planområdet.  Siden det meste av planområdet 
er under marin grense (http://geo.ngu.no/kart/losmasse), er raviner vanlige i dette området. Raviner 
defineres som «mindre dal med bratte sider, dannet i løsavsetninger eller fjell ved elveerosjon». I 
Norge brukes dette mest om forsenkninger som er utformet av rennende vann i leirområder (Store 
norske leksikon. Hentet 4. september 2017 fra https://snl.no/ravine). Siden dette er en rødlistet 
naturtype vurdert som sårbar (VU) i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011), er den diskutert nærmere i 
kapittelet om verdivurdering av naturtyper på land og i ferskvann. 

4.2 Klima og vegetasjon 
I Norge er det en stor variasjon i klima og denne variasjonen er viktig for å dele landet inn i 
vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Det meste av planområdet ligger i sørboreal 
vegetasjonssone og bare enkelte områder i sør og i nord er i mellomboreal vegetasjonssone. I 
sørboreal sone dominerer og barskog og det er innslag av oreskoger, høymyrer og edellauvskog, og 
det er et sterkt innslag av arter som krever høy sommertemperatur. I mellomboreal vegetasjonssone 
dominerer barskog, og velutvikla gråorskoger har gjerne sin høydegrense her.  

Mens ulike temperaturer, særlig sommertemperatur, er viktig for inndelingen av vegetasjonssoner, er 
oseanitet, med luftfuktighet og vintertemperatur, de viktigste klimafaktorene for inndeling i 
vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Hele planområdet ligger i svak oseanisk seksjon (O1), der det 
gjerne er kalde vintre. Seksjonen er karakterisert ved at typiske vestlige arter og vegetasjonstyper 
mangler, og at det kan inngå svake østlige trekk. Av botanisk interesse her, kan nevnes en oversikt over 
vegetasjonstypene i Verdalselvas nedbørsfelt (Sæther & Jakobsen 1982).  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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Figur 4-1. Kartutsnitt som viser geologien i planområdet. Geologien består av konglomerat (lyst grønt), leirskifer, sandstein 
og kalkstein (grønt), amfibolitt og glimmerskifer (olivengrønt), grønnstein og amfibolitt (brunt) og kalkglimmerskifer og 
kalksilikatgneis (blågrønt). 
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Figur 4-2. Kartutsnitt som viser løsmassene i planområdet. Løsmassene består hovedsakelig av hav- og fjordavsetninger 
(lyseblått), marine strandavsetninger (mørkeblått), elve- og bekkeavsetninger (gult), forvitringsmateriale (lilla) og torv og 
myr (brunt) og morenedekke (grønt). 
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5 VERDIVURDERING  

5.1 Vurdering av delområdene 
I det følgende er kunnskapsgrunnlaget for kategoriene landskapsøkologiske sammenhenger, 
vannmiljø, verneområder, naturtyper på land og i ferskvann, viltområder, funksjonsområder for fisk og 
ferskvannsarter, geologiske forekomster og artsforekomster omtalt. Deretter er alle lokalitetene 
verdivurdert i verditabeller. Disse tabellene og omtalene viser delområdene som er verdisett innenfor 
planområdet. Disse er igjen avgrenset geografisk i flere kart i vedlegget. Nummer i kartene viser til 
nummer på lokalitetene i tabellen. På kartene er det også vist andre lokaliteter hentet fra naturbase.  

Mye av verdivurderingene er hentet fra eksisterende informasjon i innsynsløsninger og ulike rapporter. 
Referanser til dette er gitt innledningsvis for hver kategori. Det må også nevnes at det er utført flere 
undersøkelser av ulike organismegrupper på fylkesnivå, for eksempel av øyenstikkere og amfibier 
(Dolmen 2011), men der de undersøkte lokalitetene ikke er innenfor plan- og influensområdet i dette 
prosjektet.  

5.2 Landskapsøkologiske sammenhenger 
Avgrensingen av landskapsøkologiske områder gjelder på et overordna nivå og er basert både på kjente 
verdier og på faglig skjønn basert på erfaringen fra planområdet opparbeidet under feltarbeidet.  
Landskapsøkologien er delt i to nivå. På det overordna nivået er de store sammenhengene i naturen, 
dvs. mosaikken av ulike naturtyper og artene som lever her, som er vektlagt. Her er det tatt hensyn til 
hvor urørt og intakt naturen er, og forekomster av spesielt viktig arter, naturtyper og økologiske 
funksjonsområder.  

Slike større område av landskapsøkologisk interesse inneholder derfor også oftest flere mindre 
delområder med naturtyper. Landskapsøkologiske sammenhenger har fokus på arealer med 
sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder for eksempel naturtyper. Siden planområdet 
også delvis er i bebygde områder, er også grønnstruktur vurdert her. I verditabellene er planområdet 
delt inn 3 ulike områder og kort omtalt og verdivurdert (jf. kart i vedlegg). 

I figur 5-1 er det gitt et eksempel på en del av landskapsøkologiske delområdet Holåsen – Koabjørga. 

 

 

 



 48 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 5-1. Del av det landskapsøkologiske delområdet Holåsen – Koabjørga, ved Halssteinen, med stor verdi. Her med 
normalskog (dvs. kulturskog, skjøttet skog), som veksler med innmarksområdene og små bekker. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

5.3 Vannmiljø/miljøtilstand 
Tema vannmiljø/miljøtilstand baserer seg i stor grad på eksisterende dokumentasjon tilgjengelig i 
Vannnett og verdivurdert etter kriterier i V712. Vannforekomstene i planområdet er under marin 
grense og de fleste bekkene renner gjennom intensivt drevet kulturlandskap som gir økt 
næringstilførsel. Alle bekkene i planområdet er næringsrike bekker. Vannforekomstene er også 
påvirket av avløp fra spredt bebyggelse. Til tross for at elvene og bekkene er sterkt påvirket av 
avrenning er de mindre påvirket av fysiske inngrep som flomsikring, og tillates å meandere i 
landskapet. Det er imidlertid mange kanaliserte områder der våtmarksområder er omgjort til 
landbruksområder. Kantvegetasjon er i stor grad ivaretatt i de fleste vassdragene. Fysiske inngrep som 
påvirker fiskevandring vil behandles under funksjonsområder for fisk, og de botaniske verdiene i 
kantvegetasjonen er omtalt under.  Kunnskapsnivået for de fleste (større) bekkene og elvene er relativt 
høyt og det er gjort mange og til dels grundige undersøkelser av vannmiljø i flere av vassdragene 
sammenlignet med andre steder i landet. Det er imidlertid noen avvik mellom det som foreligger av 
informasjon på vann-nett og i publiserte rapporter. Det gjenstår et arbeid med å finne 
kunnskapsgrunnlaget for de bekkene som ikke er godt kartlagt, for det foreligger mer enn det som 
ligger inne i vann-nett. Verdiene for denne kategorien er vist i verditabellene og verdikartene er gitt i 
vedlegg. 
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5.4 Verneområder 
Det finnes flere store verneområder etter Naturmangfoldloven kapittel V rett utenfor planområdet. I 
tillegg til Rinnleiret og Ørin naturreservater, som muligens berøres fysisk av noen av vegalternativene, 
er naturvernområdene som er vurdert til å ligge innenfor influensområdet også listet opp i 
verditabellene. En geografisk oversikt over disse er vist i vedlegget for verdikartene. Mange av 
verneområdene er vernet pga. et rikt fugleliv og de er alle vernet som naturreservater og 
fuglefredningsområder. Disse kan påvirkes negativt av økt støy, ferdsel og forurensning fra biltrafikken. 
Mye av informasjonen om dette bygger på verneplanen for sjøfugl (Kaspersen & Einvik 1997). I følge 
Statens vegvesens håndbok V712 gis verneområder jf. Naturmangfoldloven §§ 35, 37, 38 og 30 stor 
verdi. Fuglefredningsområdene nevnt nedenfor regnes her som biotopvernområder (§ 38). 

Det må også fremheves at av de åtte verneområdene omtalt her, så inngår hele seks i Ramsarområdet 
Trondheimsfjorden våtmarksområde. Dette gjelder enkeltlokalitetene Alnes fuglefredningsområde, 
Bjørga fuglefredningsområde, Eidsbotn fuglefredningsområde, Rinnleiret naturreservat, Tynesfjæra 
fuglefredningsområde og Ørin naturreservat.  

Det er uført flere undersøkelser av det rike fuglelivet i verneområdene. Ev eksempler kan nevnes 
oversikt over hekkefugler på strandengene i Rinnleiret naturreservat (Husby 2010, Husby & Grande 
2009), der det også bl.a. er vurdert effekter av skjøtselstiltak på hekkefugl (Husby 2013).  I Eidsbotn 
fuglefredingsområde er det utarbeidet rapport over bestandsendringer fra 1996 til 2015 (Husby & 
Reinsborg 2015).  

I kapittel 8.4.5 er det også informert litt om økologisk kompensasjon, noe som kan komme til 
anvendelse her dersom verneområdene påvirkes fysisk.  

5.5 Naturtyper på land og i ferskvann 

Naturtypelokaliteter 

Flere kommunale naturtypekartlegginger et utført i planområdet, for eksempel Bratli (2000) og 
Jansson (2015) fra Inderøy og Rian (2000) fra Verdal. Det er også utført en gjennomgang av botanisk 
mangfold i Verdal kommune basert på litteratur og herbariemateriale (Fremstad 2000). 

Tidligere kartlagte naturtypelokaliteter som ligger nær planområdet, og som ikke påvirkes av tiltaket, 
er ikke inkludert her. Enkelte andre naturtypelokaliteter som ligger innenfor verneområder, som for 
eksempel dammer undersøkt av (Kjærstad 2006), er ikke omtalt separat, men under verneområdet. 
For øvrig ble flere av dammene fra det aktuelle området vurdert til liten verdi, uttørket eller forsvunnet 
av Dolmen & Aagaard (2003). Det må også nevnes at mye av plan- og influensområdet har en del 
kulturmark, og en oversikt over dette finnes for Levanger (Lyngstad & Øien 2003). En oversikt over 
verdivurderingen og den geografisk beliggenheten til naturtypelokalitetene er vist i verditabellene og 
i vedlegget for verdikartene.  

Totalt er 51 naturtypelokaliteter omtalt her. Av disse er 40 (hele 78,4 %) nye, noe som viser behovet 
for kartlegginger i denne type prosjekt. Lokalitetene fordeler seg på 11 svært viktige (A), 24 viktige (B) 
og 17 lokalt viktige (C). Fullstendige naturtypebeskrivelser er gitt i eget vedlegg. Alle naturtypedata og 
kartavgrensinger blir sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for senere å legges inn i Naturbase.  

Det må også nevnes at det sommeren og høsten 2017 ble kartlagt naturtyper etter NiN versjon 2.01 i 
ruter på 500 m × 500 m, i området mellom Koabjørga, Røra og Nordheia. Dette er en heldekkende 
kartlegging der naturtypelokalitetene ikke er verdivurdert. Områdene i den sørlige delen av det 
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prosjektområdet sammenfaller med området der tunnelinnslagene planlegges. Det kartlagte området 
blir tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-
verktoy/Database/Natur-i-Norge/ 

Rødlista naturtyper og utvalgte naturtyper 

Innsjø (NT), elveløp (NT), åpen myrflate (NT), kulturmarkseng (VU) og beiteskog (NT), er eksempler på 
rødlista naturtyper (Lindgaard mfl. 2011). I planområdet ble beiteskog (NT) og kulturmarkseng (VU) 
registrert. Kulturmarkseng tilsvarer naturbeitemark. Av særlig interesse for dette prosjektet er alle 
flommarkskogene der flere er kalkrike, samt enkelte rike edellauvskoger. Ingen utvalgte naturtyper jf. 
naturmangfoldloven ble registrert i planområdet.  

Utfyllende om myrområdene 

Myr varierer mye i Norge, bl.a. i forhold til berggrunn, topografi, hydrologi og regioner. Gode 
introduksjoner til kunnskap om myr- og myrtyper i Norge er gitt i Moen (1998) og Fremstad mfl. (1997). 
i NiN er myr klassifisert under våtmarksystemer, og det henvises til Bratli mfl. (2017) for 
grunntypeinndelingen av myr. I Miljødirektoratets reviderte faktaark for naturtyper (2014), ble 
låglandsmyr i innlandet definert som en type av Lyngstad mfl. (2014). I praksis forekommer den i 
høgmyrregionen (Moen 1998), og skiller seg fra «kystmyr» jf. Miljødirektoratets faktaark (2014), som 
forekommer i de sterkt og klart oseaniske seksjoner. Plan- og influensområdet til dette prosjektet ligger 
i svakt oseanisk seksjon. Låglandsmyr i innlandet er karakterisert av typisk høgmyr og andre intakte 
låglandsmyrer i innlandet. En typisk høgmyr er en nedbørsmyr som er tydelig hvelvet. Den har ofte 
både en åpen myrflate, en kantsone med skog (eller småvokste trær) og lagg. Ofte benyttes termen 
myrkompleks om hele myra (med myrkanten) slik den er avgrenset mot fastmark eller vann, og det er 
dette som er benyttet som naturtypelokalitet her.   

Utfyllende om flommarksskog og ravinedaler 

 

Flommarksskog 

I Miljødirektoratets reviderte faktaark for naturtyper (2014), er flommarksskog nevnt som en egen 
type. Siden faktaarket også har med mal for verdisetting, er enheten flommarksskog benyttet i dette 
prosjektet (jf. metodikken beskrevet). Typen er relativt lik NiN-hovedtypen flomskogsmark (T30), men 
skiller seg ved at førstnevnte også kan inkludere noe tørrere mark lengre opp fra elveløpet. Skal NiN-
metodikken følges, så vil gjerne de øvre delene i terrenget på sidene av elveløpet være for eksempel 
lågurt-, kalklågurt- og storbregnemark, mens selve flomskogen (T30) bare følger selve flomsonen. Disse 
følger gjerne en høydegradient, har ofte et lite areal, og veksler veldig på korte geografiske avstander 
(figur 5-2). Av praktiske årsaker, har vi derfor valgt å inkludere denne variasjonen i flommarksskog jf. 
Miljødirektoratets reviderte faktaark for naturtyper (2014). For utfyllende informasjon om 
karplantefloraen i flommarksvegetasjon i Nord-Trøndelag, se Rindal (2011). 

 

Ravinedaler 

Siden det meste av planområdet er under marin grense (http://geo.ngu.no/kart/losmasse), er raviner 
vanlige i dette området. Raviner defineres som «mindre dal med bratte sider, dannet i løsavsetninger 
eller fjell ved elveerosjon». I Norge brukes dette mest om foresnkninger som er utformet av rennende 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
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vann i leirområder (fra Store norske leksikon, hentet 4. september 2017 fra https://snl.no/ravine). 
Ravinedal er også en rødlistet naturtype som er vurdert som sårbar (VU) i Norge (Lindgaard & 
Henriksen 2011). I NiN-systemet er den klassifisert på naturkompleksnivået (landskapsdelnivå i versjon 
1.0), men er ikke nevnt som egen type i Bratli mfl. (2017). Et detaljert beskrivelse og oppsummering av 
ravinedaler er gitt av Erikstad (2013). Også her presiseres det at ravinedaler i utgangspunktet er en 
geotop og vurderes først og fremst som et geomorfologisk system. Siden dette er et naturkompleks 
kan typen derfor inneholde andre naturtyper og natursystemer (for eksempel bekk, 
fastmarkskogsmark og kulturmark). I de seinere år er imidlertid store deler av det opprinnelige 
ravinelandskapet ødelagt, eller fått redusert tilstand, på grunn av bakkeplanering til jordbruksformål. 
Derfor har vi i dette prosjektet valgt å fokusere på arealer med viktige naturverdier, for eksempel 
flommarkskoger med gråordominans og naturbeitemarker i raviner.   

 

Figur 5-2. Del av naturtypelokalitet 16, Nossembekken, med kalklågurtmark i en ravine. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

5.6 Viltområder 
Informasjon om viltområder er hentet fra tidligere viltkartlegginger. Disse er gjerne av eldre dato og 
supplerende informasjon om pattedyr er innhentet fra intervjuer med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og viltansvarlige i kommunene. For fugl er viltområdene supplert med informasjon fra Artskart. Det er 
i tillegg gjennomført telefonsamtaler/e-postutvekslinger med personer med viltkjennskap (bl.a. 
jaktlag). Bestands- og fellingsdata er innhentet gjennom Hjorteviltregisteret 
(www.hjorteviltregisteret.no). Hjorteviltdata er ikke lenger tilgjengelig via naturbasen, med unntak av 
villrein, men noe kartbasert informasjon har vært tilgjengelig via karttjenesten. Personer som har 
bidratt med informasjon er presentert i kildelista. I denne rapporten deler vi informasjonen om 
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viltområder inn i pattedyr og fugl. Når det gjelder amfibier, så er buttsnutefrosk og småsalamander 
(Artskart, Dolmen & Aagaard 2003, Storstad 2003) kjent fra plan- og influensområdet. 

Pattedyr 

Dette kapittelet har fokus på hjortevilt, men har også med en kort omtale av forekomster av andre 
pattedyr. Til slutt er det også med en kort oversikt over rovdyr.  

Elg og rådyr er de vanligste hjortedyrene i plan- og influensområdet, mens hjort bare opptrer sporadisk 
her (Artskart). En vurdering av elgbestandene i Nord-Trøndelag for 2013 ble utarbeidet av Hedegart 
mfl. (2013) og for elg og hjort av Tangvik mfl. (2016). Det henvises til disse arbeidene for en nærmere 
diskusjon og detaljer, om fellingstall etc., for Nord-Trøndelag og de aktuelle kommunene i dette 
prosjektet (for Inderøy kommune finnes bl.a. en egen oversikt). Generelt har bestandstettheten av elg 
økt noe siden 2001, men i 2015 var den på samme nivå som i 2001 (0,72 elg sett pr. jegerdag). Antallet 
felte elg har økt, og i 2015 var antallet 5357 individer (Tangvik mfl. 2016). Det kan også nevnes at 
samtidig som bestandstettheten har økt i perioden, så har slaktevektene i Nord-Trøndelag samlet sett 
utviklet seg i negativ retning. Totalt sett er bestanden av elg relativt stabil, men med noe variasjon 
innenfor de ulike hjorteviltregionene og kommunene (se nedenfor). 

Når det gjelder hjort og rådyr, så er undersøkelsene mer sporadiske. Av hjort finnes det en del målinger 
fra Verdal kommune. Her har bestanden økt fra 2004 til 2012, for deretter å falle kraftig igjen. De siste 
to årene er sett hjort pr. jegerdag økt, og i 2015 ble det observert 0,43 hjort pr. jegerdag. Det kan også 
nevnes at det ikke er registrert påkjørsler av hjort i Verdal kommune. I Levanger kommune er 
bestanden preget sporadiske dyr og i 2009 ble det felt 12 hjort i kommunen. Levanger kommune har 
en høy bestand av rådyr og avskytingen varierer mellom 350 og 550 dyr i året, mens den Verdal 
kommunen varierer mellom 100 og 200 dyr i året. 

Hjorteviltet, og spesielt elgen, beveger seg over store områder og er hyppig utsatt for påkjørsler. Dette 
er sammenstilt i figurene 5-3 og 5-4. Basert på registreringene i fallviltregisteret fra plan- og 
influensområdet, intervjuer med lokale resurspersoner og myndigheter og vurderinger av 
terrengforhold, er det utarbeidet trekkveger for hjortevilt (med angitt verdi) som er vist i 
kartvedleggene. Mer detaljert informasjon om disse er gitt i verditabellene. Det må sies her at 
informasjon om trekkområder for hjortevilt i planområdet utenfor der vegalternativene er vurdert, 
bare i mindre grad er fremskaffet. Dette bør utføres i senere planleggingsstadier.  

Siden elg er viktig i plan- og influensområdet i dette prosjektet, er det derfor gitt en oversikt over arten 
for de aktuelle kommunene.  

 

Levanger kommune 

Med unntak av 2015, har kommunen hatt en økende elgbestand, noe som gjenspeiler seg i antall felte 
elg de siste årene (307 dyr i 2015). Det kan også nevnes at kalveproduksjonen i kommunen er høy. I 
2015 ble det observert 0,83 kalver pr. ku. Antall fallvilt varierer en del, men var spesielt høy i 2015 med 
18 individer. Det er verdt å merke seg at det er kategorien «andre årsaker» som har økt. Ellers er 
påkjørsler med bil og tog også viktig årsaker til dette. Ifølge Rune Sørholt i Innherad samkommune, er 
utfordringer med påkjørsler størst i den sørlige delen av kommunen.  
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Verdal kommune 

I kommunen registreres det et høyt antall observerte elg hvert år. Sett elg i kommunen pr. jegerdag 
var 0,67 i 2015, mot 0,53 i 2001, og i 2015 ble 254 elg ble felt. Rekruttering har hatt en negativ trend 
med 0,67 sett kalv pr. ku i 2015, noe som er en nedgang fra året før. Når det gjelder fallvilt var det i 
perioden 2001-2015 en økning i antall registrerte tilfeller, men med stor variasjon mellom årene. I 2015 
var antallet 5 individer. Påkjørsel med motorkjøretøy er viktigste årsak til dette.  

 

Inderøy kommune 

I Inderøy kommune registreres det et middels antall observerte elg hvert år. I 2005 var antallet høyest 
med 1,26 sett elg i kommunen pr. jegerdag mot 0,61 sett elg i 2015. Rekrutteringen viser også at det 
har vært en synkende andel kyr med kalv. Når det gjelder fallvilt var det i perioden 2001-2015 en 
nedgang i antall registrerte tilfeller, men også her med stor variasjon mellom årene. I 2015 var antallet 
på 8 individer. Påkjørsel med bil er viktigste årsak til dette. 

 

Steinkjer kommune 

I Steinkjer kommune registreres det et høyt antall observerte elg hvert år og bestandstettheten har 
vært stabil mellom 2001 og 2015. I 2001 var det 0,85 sett elg i kommunen pr. jegerdag, mens tallet i 
2015 var 0,88. I 2015 ble det felt 861 elg. Rekrutteringen er høy, men viser en nedadgående utvikling i 
perioden 2001-2015. Antall registrerte fallvilt har ligget på i underkant av 40 pr. år de siste fire årene 
og var på 32 individer i 2015. Påkjørsel med bil er viktigste årsak til dette. 
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Figur 5-3. Fallvilt basert på påkjørsler for de ulike delstrekningene i perioden 1. januar 2006 til 7. november 2016. Steinkjer 
(øverst), Inderøy (midten) og Verdal (nederst). Røde prikker viser fallvilt av rådyr og blå prikker viser dette for elg. 
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 Figur 5-4. Fallvilt basert på påkjørsler for de ulike delstrekningene i perioden 1. januar 2006 til 7. november 2016. Verdal og 
Levanger nordlig del (øverst), Levanger midtre del (midten) og Levanger sørlig del (nederst). Røde prikker viser fallvilt av rådyr 
og blå prikker viser dette for elg. 
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Av andre pattedyr finnes for eksempel hare (NT), rødrev, mår, røyskatt og spissmusdyr (Orden). 
Skogflaggermus og nordflaggermus er også kjent herfra (bl.a. Storstad 1999 og Værnesbranden 2003), 
men disse er såpass vanlige her at lokalitetene til disse ikke er angitt. Når det gjelder bever, så er arten 
vanlig i midtre deler av Nord-Trøndelag, men sparsom i den sørlige delen (Artskart). Av de aktuelle 
kommunene i dette prosjektet er trolig Verdal den viktigste for bever. I denne kommunen har øvre del 
av Helgåa, fra Veressjøen til Kroklonet en sammenhengende bestand av bever (Gomo 1999), men dette 
ligger utenfor plan- og influensområdet til dette prosjektet. Den nærmeste lokaliteten her er ved 
Gammelaunet, ved Munkeby. 

 

Rovdyr 

Gaupe er det vanligste rovdyret i plan- og influensområdet. En generell oversikt over arten i Nord-
Trøndelag er gitt av Moa mfl. (2006). Observasjonene i Rovbase, viser sau skadet av gaupe ved 
Grønningen i Levanger (2006), Koamarka (2009) og Bukkenhaugen i Inderøy (2004) og Sparbu i 
Steinkjer (2016). De fleste observasjoner av dette er fra traktene mellom Vinne og Nygård i Verdal 
(mest i 2010). Observasjoner av gaupe finnes ved Geitsete i Levanger (1997), Hallbakkan i Verdal (2010) 
og Ulvin (2010) og Landstad (1995) i Steinkjer. Ellers er ulv observert ved Skogn i Levanger (2014) og 
ved Vinne i Verdal (2002). Dette er offentlig tilgjengelig informasjon fra Rovbase. 

Fugl 

De viktigste funksjonene for fugl i plan- og influensområdet er den for hekkende sjøfugl, og områdenes 
funksjon for mytende, rastende, næringssøkende og overvintrende sjøfugl. Det er tidligere utført 
mange undersøkelser av fuglelivet fra plan- og influensområdet. Av eksempler kan nevnes Husby 
(2000), Husby (2004), Husby (2010), Husby & Reinsborg (2015) og Husby mfl. (2006). En oversikt over 
viktige viltområder for fugl er vist i verditabellene og i kart i vedlegg. Det må også presiseres at de 
viktigste viltområdene for fugl i plan- og influensområdet, er i alle verneområdene her. Derfor er det 
gitt noe informasjon om fugl i kapittelet om verneområder.  

En annen rovfugl som ble registrert i forbindelse med undersøkelsen av hubro omtalt nedenfor, var 
kattugle ved Bjørga i Verdal. På bakgrunn av at havørn og hubro kan hekke i samme lokalitet og 
forholdsvis nært hverandres hekkeplasser, men ikke samme år, ble det derfor også søkt etter havørn 
med bruk av teleskop fire ganger i tidsrommet januar til mars 2017 (Husby & Østerås 2017). Havørn 
ble ikke observert ved disse undersøkelsene og den ble ikke registrert i nærheten av lytteboksene. 
Dette er logisk fordi havørn er dagaktiv og lytteboksene registrerte lyder kveld, natt og tidlig morgen 
(Husby & Østerås 2017). Basert på en oversikt over kongeørn i Nord-Trøndelag, gitt av Nygård & 
Østerås (2014), er det trolig ikke kjent territorier for arten i plan- og influensområdet. En annen 
forekomst av rovfugl er også kjent fra plan- og influensområdet, men den er unntatt offentlighet.  
 

Hubro 

I forbindelse med innsamlingen av informasjon om viltområder for fugl, kom det frem (bl.a. fra 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Universitet nord og fra Norsk ornitologisk forening ved Halvor 
Sørhuus) at det var nødvendig å undersøke en mulig forekomst av hubro i området ved Bjørgai Verdal. 
I en bestandskartlegging av hubro for Nord-Trøndelag (Kroglund & Østnes 2014), var dette også 
innenfor et geografisk område angitt som «mulig hekkelokalitet». Lokalkjente har også informert om 
at det tidligere var kjent en hubrolokalitet med jevnlig aktivitet. På bakgrunn av dette ble derfor 
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Universitetet nord engasjert av Asplan Viak AS og Statens vegvesen til å undersøke dette nærmere, og 
resultatene fra dette arbeidet er gitt i Husby & Østerås (2017).  

Siden territorielle hubropar er nattaktive er vanskelige å registrere, ble det derfor satt ut fem 
lyttebokser spredt i den potensielle hubrolokaliteten. Dette undersøkelsesområdet er preget av mye 
trafikkstøy og derfor ble lytteboksene plassert relativt tett i denne undersøkelsen (figur 5-5). 
Lytteboksene ble plassert ut i uke 8 i 2017, og i den perioden ble de programmert til kontinuerlig 
opptak fra en time før solnedgang til en time etter soloppgang. Etter 8 dager ble boksene samlet inn. 
For mer informasjon om metodikk, henvises det til Husby & Østerås (2017) og Husby mfl. (2014). 
 
Undersøkelsene viste at hubro ikke ble registrert på noen av de fem lyttelokalitetene i uke 8-9 i 2017 
(men kattugle ble registrert på to lyttebokser). Det er viktig å påpeke at manglende påvisning av 
hubro ikke nødvendigvis betyr at hubroen ikke bruker hekkeplassen. Blant annet kan dette skyldes at 
den ikke nødvendigvis hekker hvert år (Husby & Østerås 2017). Supplerende undersøkelser bør 
derfor utføres, for eksempel om fem år, og senest det samme året som anleggsarbeidet starter. Den 
samme metodikken, og tid på året, som hubroundersøkelsen henvist til her, anbefales utført. 
 

 
 
Figur 5-5. Den potensielle hubrolokaliteten ble undersøkt ved å sette opp fem lyttebokser et sted i eller i nærheten av hver av 
de fem sirklene. Det er her ikke angitt ytterligere informasjon om lokaliseringene av lytteboksene. 
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5.7 Funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter 
Det er flere vassdrag med fisk i planområdet der samtlige har utløp i Trondheimsfjorden, som er en 
nasjonal laksefjord. Det flate landskapet gir, der det ikke er kunstige vandringshinder, lange 
anadrome strekninger selv i små vassdrag. Verdivurderingen av vassdragene er gjort med grunnlag i 
eksisterende dokumentasjon og befaring av alle krysningspunkt mellom foreslåtte veglinjer og 
vassdrag, i felt. Dette feltarbeidet ble utført i perioden 20. til 22. september 2016 av Rune Lunde 
Asplan Viak AS. Det er ikke gjennomført egne fiskeundersøkelser.  
 
Levangerelva og Verdalselva er laksevassdrag mens Hotranvassdraget, Rinnelva, Ysselva og Mæreelva 
er registrert som sjøørretbekker i lakseregisteret. Verdalselva er Nasjonalt laksevassdrag. De fleste 
elvene med årssikker vannføring har både stasjonære og anadrome bestander av ørret, men kan 
også inneholde laks, ål og stingsild. Utløpssoner og deltaområder er trolig også viktige 
oppvekstområder for marin fisk. Kunnskapsnivået for laks og sjøørret er relativt godt for hele 
planområdet, med en rekke fiskeundersøkelser gjennomført. Blant annet kan nevnes undesøkelser 
av fisk og vannkvalitet av Paulsen (1997) for Hotranvassdraget (figur 5-6), Bergan mfl. (2007) for 
Hotranvassdraget, Nossumbekken, Leirelva, Rinnelva og Salthammarbekken, Kristiansen & Rikstad 
(2007) for Ysselva, Berger & Bremset (2011) for Verdalselva og Berger mfl. (2006) for Levangerelva. 
En noe eldre undersøkelse med oversikt over flere elver er gitt av Hope mfl. (1994). Kunnskapsnivået 
for ål er mangelfullt. I tillegg til dette er det brukt informasjon fra Miljødirektoratets nettjenester: 
Lakseregister og Vannmiljø.   
 
Det er ingen kjente bestander av elvemusling i planområdet, med unntak av Verdalselva (Storstad 
2002), men denne er lenger opp i vassdraget enn planlagt kryssningspunkt for E6. Det er registrert én 
elvemusling i Levangerelva som er en rest av tidligere bestand, og bestanden anses å være tapt. Et 
parti ved Långåselva/Litleelva (del av Levangerelva), oppstrøms E6, ble undersøkt for elvemusling av 
Meisingset (2011), men med negativt resultat. Alle vassdragene med potensial for elvemusling er 
undersøkt på tidligere tidspunkt ifølge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Verdiene for denne 
kategorien er vist i verditabellene og verdikartene er vist i vedlegget.  
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Figur 5-6. Del av Hotranvassdraget, ved Tuv. Foto Per Gerhard Ihlen. 
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5.8 Delstrekning Skogn 
Tabell 5-1. Verdivurdering av de ulike kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Skogn. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Nesvatnet - Holåsen Liten Middels Stor 

 

Delområdet er åpent og består av noe bebyggelse, mye 
intensivt dyrket mark som veksler med bekker og 
gråorskoger langs bekker. I tillegg er det spredte områder 
med normalskog. Det er flere viktige trekkveger for 
hjortevilt her, men få naturtypelokaliteter som gjør at de 
de har liten verdi som sammenbindingsfunksjon. 

2 Holåsen - Koabjørga Liten Middels Stor 

 

Det er riktignok noe mer bebyggelse her, men også dette 
delområdet er åpent og består av mye intensivt dyrket 
mark som veksler med bekker og gråorskoger langs 
bekker. Også her er det flere viktige trekkveger for 
hjortevilt, spredte områder med normalskog, men det er 
også noen myrområder her. Delområdet skiller seg også 
fra forrige verdiområde ved at det er flere store og 
viktige elveløp her, som hver for seg har viktige 
sammenbindings-funksjoner. Det er også av avgjørende 
viktighet at det grenser til mange verneområder ved sjø 
og elveutløp i sjø. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Hotranvassdraget (vestre 
del) 126-86-R 

Liten Middels Stor 

 

Moderat økologisk tilstand med risiko for å ikke nå 
miljømål 2021 i Vann-nett. Kartleggingen utført av 
SWECO i 2013 ga dårlig økologisk tilstand. Svært påvirket 
av avløp fra spredt bebyggelse og jordbruk med de 
høyeste fosfor og nitrogenverdiene som er målt i 
vassdrag i Nord-Trøndelag. Bidrag fra Østre del av 
Hotranvassdraget (126-69-R, god økologisk tilstand) og 
Ståbekken (126-85-R, moderat økologisk tilstand) hever 
trolig vannkvaliteten i nedre del. Kunnskapsgrunnlaget er 
godt. 

2 Nossumbekken 126-64-R Liten Middels Stor 

 

Antatt moderat økologisk tilstand med risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Oppnår svært dårlig på totalnitrogen, og 
moderat på E. coli og totalfosfor fra jordbruksavrenning 
og utslipp fra renseanlegg. Munner ut i Eidsbotn 
fuglefredningsområde med deltaområde. Lite undersøkt. 

Verneområder 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Alnes 
fuglefredningsområde 
VV00002251 

Liten Middels Stor 

 

Fulgefredningsområde for å ivareta land- og 
gruntvannsområder, med tilhørende plante- og dyreliv, 
som er viktige leveområder for fuglelivet. Det er spesielt 
viktig for marine fuglearter i en region med stor 
menneskelig aktivitet. Ramsarområde. 

 

Liten  Middels  Stor 
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Naturtypelokaliteter på land og i ferskvann 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Nesvatnet øst Liten Middels Stor 

 

Vannkantsamfunn, utforming takrør-sivaks-sump. 
Naturtypen består av et helofyttbelte som domineres av 
takrør og sjøsivaks. Det er negativt påvirka av noe 
kjempespringfrø (SE). Lokaliteten er vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). 

2 Nes nordvest Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten inneholder for det meste vanlige arter og 
gråortrærne er for det meste unge. Bare enkelte større 
trær ble registrert. Lokaliteten er vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). 

3 Neshyllan vest  

 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på størrelse (12 daa) og 
middels vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi). Rødlistet naturtype. 

4 Skjelelia Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Lite lav- og mosearter på bark og på steinene i 
bekken. Negativt påvirket av mye søppel. Lokaliteten er 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

5 Holte sør  

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Flere interessante kryptogamer ble registrert 
på steinblokker i bekken, bl.a. Bacidina inundata (NT). 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 

7 Åkløftet, del av 
BN00011327 

 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 

8 Holåsen vest  

 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på størrelse (15 daa) og 
middels vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi). Rødlistet naturtype. 

9 Holåsen vest II Liten Middels Stor 

 

Store, gamle trær, utforming selje. Seljen er storvokst, 
2,5 m i omkrets og har mye sprekkebark. Relativ 
artsfattig epifyttflora. Lokaliteten er vurdert som viktig 
(B-verdi). 

10 Holåsen vest III  

 

Store, gamle trær, utforming rogn. Rognen er stor, ca. 2,0 
m i omkrets, og har typisk glattbark, men har en 
artsfattig epifyttflora. Lokaliteten er vurdert som viktig 
(B-verdi). 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels  Stor 

 

 

 

 

 

 Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels  Stor 
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11 Øver Holan nordvest Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er ung i 
øvre del, men har et tydelig eldre preg i nedre del. Artsrik 
flora, men ingen rødlistearter ble registrert. Lokaliteten 
er vurdert som viktig (B-verdi). 

12 Støre nord  

 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på størrelse (6,8 daa) og 
middels vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi). Rødlistet naturtype. 

13 Støre nord II Liten Middels Stor 

 

Beiteskog, utforming skogsbeite i (gamle) boreale 
lauvskoger. Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet, 
men inneholder også selje, osp og hegg.  Feltsjiktet 
består av vanlige arter og er flere steder tydelig 
beitepåvirket, mens andre steder er gjengroingen tydelig. 
Skogen er for det meste ung og bare enkelte gamle trær 
finnes. Lokaliteten derfor vurdert som lokalt viktig (C-
verdi). Rødlistet naturtype. 

14 Alnes-Nesset 
BN00052846 

Liten Middels Stor 

 

Bløtbunnsområder i strandsonen, utforming strandflater 
med mudderblandet sand. Overlapper med 
naturvernområde og ålegrasseng. Lokaliteten er vurdert 
som svært viktig (A-verdi). 

15 Ved Sogn BN00111797 Liten Middels Stor 

 

Ålegrassamfunn, utforming vanlig ålegras. Middels tett 
ålegraseng som overlapper med naturvernområde. 
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-verdi). 

16 Nossembekken Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor og hegg i tresjiktet og har 
en variert flora med både storbregner og kalklågurtarter 
som trollbær på tørrere partier. Gråortrærne er 
storvokste og flere er trolig gamle. Enkelte rødlistearter 
ble registrert. Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-
verdi). 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Nesvatnet nord Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse pga. av en 
del innmark i området og påkjørsler skjer både på 
jernbanen og E6 her. Det er ikke grunnlag for spesifikk 
trekk-lokalisering her. Viltvekt 2 og B-verdi. 

2 Åsen - Gottåsen  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og gode 
skjulmuligheter i skogen øst for Holtås. I tillegg til 
registrerte påkjørsler er det også hentet informasjon fra 
Levanger kommune sin oversikt over viltoverganger. 
Trekk-lokalisering her kan variere en del mellom øst- og 
vestsiden av det som er antydet på kartet. Viltvekt 3 og 
B-verdi. 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 
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3 Ronglan nord  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og ved et 
drenert myrområde på nordsiden av E6. I tillegg til 
registrerte påkjørsler er det også hentet informasjon fra 
Levanger kommune sin oversikt over viltoverganger. 
Trekklokalisering her kan variere en del mellom øst- og 
vestsiden av det som er antydet på kartet. Viltvekt 3 og 
B-verdi. 

4 Holte Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for elg. Det er lokal beiteutnyttelse pga. av en 
del innmark på begge sider av E6, samt gode skjul- og 
trekkområder i gråorskogen langs elveløpet her. Data er 
hentet fra hjorteviltregisteret. Trekklokalisering her kan 
variere noe mellom øst- og vestsiden av det som er 
antydet på kartet. Viltvekt 2 og B-verdi. 

5 Leira  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og gode skjul 
og vandringsmuligheter i skogen på Leiråsen og i 
gråorskogen langs elveløpet ved Leira. Trekklokalisering 
kan variere noe mellom øst- og vestsiden av det som er 
antydet på kartet. Viltvekt 3 og B-verdi. 

6 Hotterelva  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og gode skjul 
og vandringsmuligheter i gråorskogen langs elveløpet. 
Viltvekt 3 og B-verdi. 

7 Holåsen nord  

 

Trekkveg for rådyr. Det er lokal beiteutnyttelse pga. av en 
del innmark og skogsområder ved Øver Holan. 
Topografien sør for E6 gjør trolig at rådyrene tar seg ned 
som antydet på trekkvegen, men at de skremmes av 
trafikken som kommer brått på her. De sprer seg trolig 
derfor i begge retninger når de kommer til E6, noe som 
antydes fordi det er spesielt mange påkjørsler langs E6 i 
dette området. Viltvekt 3 og B-verdi. 

8 Oversanden Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for rådyr. Det er spredt beiteutnyttelse her pga. 
av en del innmark. Det er påfallende mye påkjørsler av 
rådyr i dette området, noe som kan skyldes tett 
bosetning her. Viltvekt 2 og B-verdi. 

Viltområder for fugl. 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Nesvatnet  

 

Yngle- og rasteområde for våtmarksfugl. Nesvatnet er et 
viktig yngleområde for horndykker (VU), sivsanger og 
sothøne (VU). Det er også et kjent rasteområde for 
sangsvaner. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 

3 Nossum Liten Middels Stor 

 

Beiteområde for kortnebbgås registrert i 2001. Området 
benyttes trolig fortsatt til dette (C-verdi). 

4 Lyng Liten Middels Stor 

 

Beiteområde for kortnebbgås registrert i 2003. Området 
benyttes trolig fortsatt til dette (C-verdi). 

Liten  Middels  Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 
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5 Hotterbukta Liten Middels Stor 

 

Et stort og viktig våtmarksområde for fugl. Flere 
naturtyper er kartlagt her, bl.a. ålegrassamfunn, 
bløtbunnsområder i strandsonen. Systemet er veldig 
viktig for fugl og er bl.a. rasteområde for gravand og 
kortnebbgås. Mange rødlistearter er kjent herfra. Se bl.a. 
Husby mfl. (2006). 

Funksjonsområder for fisk- og ferskvannsarter 

Lokalitet Verdi Vurdering 

1 Hotranvassdraget 
BN00011327 

Liten Middels Stor 

 

Viktig bakkedrag for sjøørret, mulig også for laks og ål 
(VU) 24,5 km anadrom strekning. Negativt påvirket av 
kunstige vandringshinder (kulverter, målestasjon for NVE 
ved Engestad), spesielt i vestlig del av vassdraget og har 
redusert bestand av fisk grunnet dårlig vannkvalitet. 

2 Nossumbekken 
Vandringshinder 

Liten Middels Stor 

 

Sjøørretbekk med ca. 800 m anadrom strekning som 
munner i Eidsbotn fuglefredningsområde. Negativt 
påvirket av kulverter ved Eidsøra og kulverten for 
eksisterende E6 er trolig er øvre vandringshinder i 
bekken. Østlig løp er lagt i rør under fulldyrka mark. 
Ørretyngel observert under befaring 2016. 

 

Liten  Middels  Stor 
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5.9 Delstrekning Levanger 
Tabell 5-2. Verdivurdering av de ulike kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Levanger. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Lokalitet Verdi Vurdering 

2 Holåsen - Koabjørga Liten Middels Stor 

 

Det er riktignok noe mer bebyggelse her, men også dette 
delområdet er åpent og består av mye intensivt dyrket 
mark som veksler med bekker og gråorskoger langs 
bekker. Også her er det flere viktige trekkveger for 
hjortevilt, spredte områder med normalskog, men det er 
også noen myrområder her. Delområdet skiller seg også 
fra forrige ved at det flere store og viktige elveløp her, 
som hver for seg har viktige sammenbindingsfunksjoner. 
Det er også av avgjørende viktighet at det grenser til 
mange verneområder ved sjø og elveutløp i sjø. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Lokalitet Verdi Vurdering 

3 Halsanbekken 
(Koiabekken) 126-30-R 

Liten Middels Stor 

 

Moderat økologisk tilstand og risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning og avløp 
fra spredt bebyggelse og lang kulvert ved E6. Utløp i 
Levangerelva. Kunnskapsgrunnlaget er godt. 

4 Levangerelva 126-11-R Liten Middels Stor Sterkt modifisert vannforekomst med dårlig økologisk 
tilstand med risiko for å ikke nå miljømål 2021 grunnet 
regulering. Påvirket i stor grad negativt av stadige start 
og stopp i kraftverket ved Reistaddammen og 
Langåsdammen. Vannkvaliteten er god. 
Kunnskapsgrunnlaget er godt. 

Verneområder 

Delområde Verdi Vurdering 

2 Eidsbotn 
fuglefredningsområde 
VV00001511 

Liten Middels Stor 

 

Fuglefredningsområde for å ivareta fuglenes livsmiljø 
som grunnlag for det rike fuglelivet. Det er også et viktig 
område for fugl på trekk vår og høst. Det er også spesielt 
at mange arter, og individer av arter, overvintrer her. 
Ramsarområde. 

3 Tynesfjæra 
fuglefredningsområde 
VV00002250 

Liten Middels Stor 

 

Fuglefredningsområde for å ivareta viktige 
gruntvannsområder, med tilhørende plante- og dyreliv, 
som er viktige leveområder for fuglelivet. Det er spesielt 
viktig for marine fuglearter og det har spesiell verdi som 
hvile- og beiteområde for vade- og andefugler. 
Ramsarområde. 
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Naturtypelokaliteter på land og i ferskvann 

Delområde Verdi Vurdering 

17 Nordberg nord Liten Middels Stor 

 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i lisider. 
Tresjiktet domineres av til dels storvokst gråor og 
feltsjiktet er artsfattig og består av vanlige arter. 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

18 Norum nord Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-
verdi). Kartlagt som eldre lauvsuksesjon i Mis. 

19 Formoen vest 
BN00088851 

Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor og hegg i tresjiktet og har 
en variert flora med både storbregner og kalklågurtarter 
som trollbær på tørrere partier. Gråortrærne er 
storvokste og flere er trolig gamle. Lokaliteten er litt 
negativt påvirket av søppel og er vurdert som viktig (B-
verdi). 

20 Granly, Levangerelva 
BN00011314 

 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og Feltsjiktet 
har en variert artssammensetning og skogen har 
varierende alder. Lokaliteten er stor, noe som gjør at 
verdien trekkes opp, men flere steder er skogsbeltet mot 
elven smalt eller mangler. Lokaliteten er viktig (B-verdi). 
Deler av den er kartlagt som eldre lauvsuksesjon i Mis. 

21 Hegle vest BN00011315 Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten ble først beskrevet Kjerstad & Gjelvold (2003) 
og Ulrika Jansson i 2013. Den går ned til mot elven og 
parallelt med denne et stykke. Lokaliteten domineres av 
gråor og har en variert flora med bl.a. strutseving. Det er 
også observert mye død ved her. Lokaliteten er litt 
negativt påvirket av rødhyll (SE) og er vurdert som viktig 
(B-verdi).  

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde Verdi Vurdering 

9 Eidsbotn Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er spredt beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og gode skjul 
og vandringsmuligheter i skogen ved Nordmarka. Viltvekt 
2 og B-verdi. 

10 Hegle vest  

 

Trekkveg for rådyr. Det er godt med beite pga. av 
innmark på begge sider av E6 og gode skjul og 
vandringsmuligheter i skogen ved Hegle. Viltvekt 3 og B-
verdi. 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde Verdi Vurdering 

3 Koiabekken/ 
(Halsanbekken i vann-nett) 

 

 

Viktig uregulert sjøørretbekk i Levangerelva. Lang kulvert 
til E6, men fisk observert oppstrøms under befaring. Økt 
relativ verdi for Levangerelva etter regulering pga. bidrag 
til å opprettholde sjøørretbestanden. 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 
Liten  Middels   Stor 
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4 Levangerelva Liten Middels Stor 

 

Laksevassdrag som munner i nasjonal laksefjord. Viktig 
vassdrag med en redusert lakse- og sjøørretbestand. 
Regulert vassdrag som er preget av hurtige 
vannstandsendringer som følge av reguleringen. 
Gytebestandsmål over >500 kg hunnlaks. Vassdraget er 
også viktig for smålaks. 

 

5.10 Delstrekning Rinnleiret 
Tabell 5-3. Verdivurdering av de ulike kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Rinnleiret. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde Verdi Vurdering 

2 Holåsen - Koabjørga Liten Middels Stor 

 

Det er riktignok noe mer bebyggelse her, men også dette 
delområdet er åpent og består av mye intensivt dyrket 
mark som veksler med bekker og gråorskoger langs 
bekker. Også her er det flere viktige trekkveger for 
hjortevilt, spredte områder med normalskog, men det er 
også noen myrområder her. Delområdet skiller seg også 
fra forrige ved at det flere store og viktige elveløp her, 
som hver for seg har viktige sammenbindingsfunksjoner. 
Det er også av avgjørende viktighet at det grenser til 
mange verneområder ved sjø og elveutløp i sjø. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde Verdi Vurdering 

5 Leirabekken 126-9-R Liten Middels Stor 

 

Antatt svært dårlig miljøtilstand med risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av bekkelukking, spredte avløp 
og jordbruksavrenning med svært dårlige verdier på 
kjemiske og biologiske parameter. Utløp i Levangerelva. 
Dårlig undersøkt. 

6 Salthammerbekken 126-
66-R  

Liten Middels Stor 

 

Antatt moderat økologisk tilstand med risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av fulldyrka mark og avløp fra 
spredt bebyggelse med og uten rensing. Utløp i Rinnleiret 
naturreservat. Dårlig undersøkt. 

7 Vassdrag i Rinnleiret 
naturreservat 126-68-R  

Liten Middels Stor 

 

Antatt god økologisk status og ingen risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning og 
kanalisering som har endret naturlig løp vesentlig. Dårlig 
undersøkt. 

8 Rinnelva 126-28-R  Liten Middels Stor 

 

Antatt god økologisk status og ingen risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Høye nitrogen og E. coli konsentrasjoner 
grunnet gjødsellager langs elva. Naturlig elveløp og 
deltaområde. Utløp i Rinnleiret naturreservat. Lite 
undersøkt. 

9 Sidegrein til Rinnelva 
126-84-R 

Liten Middels Stor 

 

Antatt god økologisk status uten risiko for å nå miljømål 
2021. Påvirket av søppelfylling og avrenning fra 
bebyggelse. Dårlig undersøkt. 

Verneområder 

Liten  Middels  Stor 
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Delområde Verdi Vurdering 

4 Rinnleiret naturreservat 
VV00001507 

 

Liten Middels Stor 

 

Formålet med naturreservatet er å verne vegetasjonen 
og et viktig våtmarksområde med preg av kulturlandskap. 
Å bevare fugleliv og dyreliv som naturlig er knyttet til 
dette er også viktig.   Reservatet ligger på begge sider av 
Rinnelva i Levanger og Verdal og består av en sand- og 
leirslette, avsatt fra Verdalselva og Rinnelva. Ved stor sjø 
går vannet innover strandengene (VU), som er av 
internasjonal og nasjonal verdi i forhold til botaniske og 
ornitologiske kvaliteter. Ramsarområde. 

5 Langnes naturreservat 
VV00001527 

 

Liten Middels Stor 

 

Formålet med naturreservatet er å bevare et typisk 
område med rik skogsmark dominert av gråor-heggeskog 
langs Verdalselva. Skogstypen er også flompåvirket. Se 
også Rindal (2011). 

6 Ørin naturreservat 
VV00003236 

 

Liten Middels Stor 

 

Formålet med naturreservatet er å bevare et marint 
elvedelta med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper og arter. Viktige naturtyper her er marint 
elvedelta, strandeng og fjære- og gruntvannsområder. 
Naturreservatet benyttes av en rekke sjeldne, sårbare og 
truete arter, og har et rikt fugleliv og er spesielt viktig 
som rasteplass for trekkende fugl. Ramsarområde. 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde Verdi Vurdering 

22 Nordtun sør Liten Middels Stor 

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Dette er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter og 
mykmatter, mens løsbunn er omtrent fraværende. 
Myrflaten dominerer, men det er også en del preg av 
myrkant her. Lagg er ikke tydelig. Myra har spredte og 
småvokste furutrær og er artsfattig. Bortsett fra 
drenering langs nordvestre langside, er myra intakt. Den 
er derfor vurdert som viktig (B-verdi).   

23 Haugskott Liten Middels Stor 

 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på størrelse (8,6 daa) og høy 
vekt på tilstand (beites av hest). Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi). Rødlistet naturtype. 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde Verdi Vurdering 

11 Austvoll  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er beiteutnyttelse pga. av 
en del innmark på nordsiden av E6 og gode skjul og 
vandringsmuligheter i skogen ved Granmarka sør for E6. 
Viltvekt 3 og B-verdi. 

12 Kleivaåsen Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er spredt beiteutnyttelse 
pga. av en del innmark på begge sider av E6 og 
jernbanen, og gode skjul og vandringsmuligheter i 
skogene ved Høgkammen og Kleivaåsen. Viltvekt 2 og B-
verdi. 

13 Salthamar Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for rådyr. Det er godt med beite pga. av 
innmark på begge sider av E6 og jernbanen. Viltvekt 2 og 
B-verdi. 

Liten  Middels   Stor 
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14 Vinne  

 

Trekkveg for rådyr. Det er godt med beite pga. av 
innmark på begge sider av E6 og gode skjul og 
vandringsmuligheter i skogen langs elveløpet. Viltvekt 3 
og B-verdi. 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde Verdi Vurdering 

5 Leirabekken Liten Middels Stor Del av Levangervassdraget. Trolig ikke fiskeførende pga. 
dårlig vannkvalitet, vandringshinder og bekkelukking. 
Krever omfattende tiltak for tilbakeføring til 
naturtilstand. 

6 Salthammerbekken Liten Middels Stor 

 

Sjøøretbekk som munner i Rinnleiret naturreservat. Øvre 
vandringshinder i kulvert ved eksisterende E6. Vegen 
sammenfaller muligens med naturlig vandringshinder. 

7 Rinnelva  

 

Sjøørretvassdrag med ca. 2,75 km anadrom strekning. 
Det er observert laks i vassdraget, men har trolig ikke 
egen laksebestand. Høye tettheter av ørretyngel i 
vassdraget (inntil 74stk/100m3). Velutviklet deltaområde 
som er viktig for utvandrende fisk. 

8 Vassdrag i Rinnleiret Liten Middels Stor 

 

Sjøørretbekker og kanaler, ingen tydelige 
vandringshinder men øvre vandring er trolig ved E6. 
Endret bekkeløp og kanalisert i stor grad. Inneholder 
trolig sjøørret og muligens ål. 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels  Stor 

 

 

 

 

 

Liten  Middels  Stor 
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5.11 Delstrekning Fleskhus 
Tabell 5-4. Verdivurdering av de ulike kategoriene av naturmangfold på delstrekning Fleskhus. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde Verdi Vurdering 

2 Holåsen - Koabjørga Liten Middels Stor 

 

Det er riktignok noe mer bebyggelse her, men også dette 
delområdet er åpent og består av mye intensivt dyrket 
mark som veksler med bekker og gråorskoger langs 
bekker. Også her er det flere viktige trekkveger for 
hjortevilt, spredte områder med normalskog, men det er 
også noen myrområder her. Delområdet skiller seg også 
fra forrige (1) ved at det flere store og viktige elveløp her, 
som hver for seg har viktige sammenbindings-funksjoner. 
Det er også av avgjørende viktighet at det grenser til 
mange verneområder ved sjø og elveutløp i sjø. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde Verdi Vurdering 

10 Verdalselva nedre 127-
36-R  

Liten Middels Stor 

 

Svært god økologisk og kjemisk tilstand uten risiko om å 
nå miljømål innen 2021. Viktig vassdrag med utløp i 
Rinnleiret naturreservat. Naturlig elveløp og 
deltaområde. Godt undersøkt. 

11 Ysseelva 127-51-R Liten Middels Stor 

 

Antatt moderat økologisk tilstand med risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning med 
svært dårlig tilstand på totalnitrogen og -fosfor. Naturlig 
elveløp. Noe undersøkelser finnes. 

Verneområder 

Delområde Verdi Vurdering 

6 Ørin naturreservat 
VV00003236 

 

Liten Middels Stor 

 

Formålet med naturreservatet er å bevare et marint 
elvedelta med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper og arter. Viktige naturtyper her er marint 
elvedelta, strandeng og fjære- og gruntvannsområder. 
Naturreservatet benyttes av en rekke sjeldne, sårbare og 
truete arter, og har et rikt fugleliv og er spesielt viktig 
som rasteplass for trekkende fugl.  

7 Bjørga 
dyrefredningsområde 
VV00002249 

 

Liten Middels Stor 

 

Dyrefredningsområdet er et stort gruntvannsområde 
som i strandsonen bl.a. har store bestand av havsivaks. 
Dette er en meget god fuglelokalitet, spesielt som 
rasteområde for vadefugler på trekk. Området er kjent 
for å ha spesielt store mengder av toppdykkere om 
våren. Området har betydning som et av landets viktigste 
hvile-/beiteområder for trekkende vadefugl og 
overvintrende ender. Det er også en ålegraseng her. 
Ramsarområde. 
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Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde Verdi Vurdering 

24 Kausmo – Trones 
BN00011136 

Liten Middels Stor 

 

Strandeng og strandsump, utforming stort 
strandengkompleks. Naturtypelokaliteten har en rik flora 
og flere interessante vegetasjonstyper. Mye av 
lokaliteten overlapper med Ørin naturreservat. 
Strandenger er også rødlistet i Norge. Den er derfor 
vurdert som svært viktig (A-verdi). Se også Rian (2000). 

25 Fallet øst, del av 
BN00088852 

 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet 
har en variert artssammensetning og skogen har 
varierende alder. Det er også observert mye død ved her. 
Lokaliteten er litt negativt påvirket av rødhyll (SE) og er 
vurdert som viktig (B-verdi). 

26 Semsbekken Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Lite lav- og mosearter på bark og på steinene i 
bekken. Lokaliteten er også hogst- og beitepåvirket og er 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

27 Semsbekken nordvest Liten Middels Stor 

 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt. 
Naturtypelokaliteten har en rik flora med mye trollbær, 
og ville i NIN-systemet blitt klassifisert som 
kalklågurtskog. Lokaliteten er også beitepåvirket.  Den er 
vurdert som svært viktig (A-verdi). 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde Verdi Vurdering 

9 Verdalselva nedre Liten Middels Stor 

 

Nasjonalt laksevassdrag som munner i nasjonal 
laksefjord. Viktig vassdrag med en redusert lakse- og 
sjøørretbestand som følge av bl.a. overbeskatning. 
Inneholder også elvemusling. 

10 Ysselva Liten Middels Stor 

 

Sidevassdrag til Verdalselva, 6 km anadrom strekning. 
Viktig gyte og oppvekstområde for sjøørret. 
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5.12 Delstrekning Røra 
Tabell 5-5. Verdivurdering av de ulike kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Røra. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde Verdi Vurdering 

2 Holåsen - Koabjørga Liten Middels Stor 

 

Det er riktignok noe mer bebyggelse her, men også dette 
delområdet er åpent og består av mye intensivt dyrket 
mark som veksler med bekker og gråorskoger langs 
bekker. Også her er det flere viktige trekkveger for 
hjortevilt, spredte områder med normalskog, men det er 
også noen myrområder her. Delområdet skiller seg også 
fra forrige delområde (1) ved at det flere store og viktige 
elveløp her, som hver for seg har viktige 
sammenbindingsfunksjoner. Det er også av avgjørende 
viktighet at det grenser til mange verneområder ved sjø 
og elveutløp i sjø. 

3 Koabjørga - Mære  

 

Delområdet skiller seg fra nr. 1 ved at det 
gjennomgående er mye større områder med skogsdekke 
her. Mye av denne skogen er normalskog og 
granplantefelt, men samlet sett har skogene verdi som 
sammenbindingsfunksjon. Ellers er landskapet åpent og 
består av noe bebyggelse og mye intensivt dyrket mark 
som veksler med bekker og gråorskoger langs bekker. 
Det er også flere viktige trekkveger for hjortevilt i den 
midtre delen av delområdet her. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde Verdi Vurdering 

12 Bekker ved Røra 127-
202-R  

Liten Middels Stor 

 

Antatt god økologisk status uten risiko for å nå miljømål 
2021. Påvirket av jordbruksavrenning og avrenning fra 
bebyggelse. Dårlig undersøkt. 

13 Loråsbekken 127-128-R Liten Middels Stor 

 

Moderat økologisk tilstand og risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning og avløp 
fra spredt bebyggelse. Kunnskapsgrunnlaget er godt. 

14 Lorvikelva nedre 127-
124-R 

Liten Middels Stor 

 

Antatt dårlig økologisk status og risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning med 
svært dårlig tilstand på totalnitrogen og dårlig på fosfor. 
Negativt påvirket av dårlig utformede kulverter i nedre 
del. Naturlig elveløp. Relativt lite undersøkt. 

Verneområder 

Delområde Verdi Vurdering 

8 Rolsøya naturreservat 
VV00002238 

 

Liten Middels Stor 

 

Formålet med vernet er å ta vare på ei øy, samt 
tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknytta 
plante og dyreliv. Rolsøya har særlig verdi som 
hekkeområde for sjøfugl. 
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Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde Verdi Vurdering 

27 Semsbekken nordvest Liten Middels Stor 

 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt. 
Naturtypelokaliteten har en rik flora med mye trollurt, og 
ville i NIN-systemet blitt klassifisert som kalklågurtskog. 
Lokaliteten er også beitepåvirket.  Den er vurdert som 
svært viktig (A-verdi). 

28 Kvernmoen sør  

 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. 
Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og 
rødlistearter, middels vekt på størrelse (5,1 daa) og høy 
vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert som viktig 
(B-verdi). Rødlistet naturtype. 

29 Heggli vest Liten Middels Stor 

 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt. 
Naturtypelokaliteten har en artsfattig flora, men 
inneholder flere lågurtarter. Lokaliteten er derfor vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi). 

30 Tjønnmyra 
BN000000038 

 

 

Naturlig fisketomme innsjøer. Dammen har et rikt 
insektliv og er egnet for salamander. Lokaliteten er 
vurdert som viktig (B-verdi). 

31 Salberg kirke 
BN00000005 

 

 

Parklandskap. Kirkegårdsmiljø med steingjerde og eldre 
løvtrær som alm (VU) og bjørk. Både på steingjerdet og 
trærne finnes rik kryptogamflora med bl.a. raudberglav. 
Det stabile miljøet har trolig også betydning for fugl. 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 

32 Koaunmyra Liten Middels Stor 

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Myra er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter, mykmatter 
og løsbunn. Myrflaten dominerer, men det er også noe 
myrkant her, mens lagg er begrenset. Myra har spredte 
og småvokste furutrær, er artsfattig og har ingen 
minerogene arter. Lokaliteten er lite intakt pga. 
omfattende drenering. Den er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi).   

33 Olskjølddalen Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og inneholder 
for det meste vanlige arter i feltsjiktet. Skogen er 
gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble 
registrert. Lite lav- og mosearter på bark og på steinene i 
bekken. Lokaliteten er også hardt og er vurdert som 
lokalt viktig (C-verdi). 

34 Lensmyra  

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Dette er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter, 
mykmatter og løsbunn. Myrflate dominerer, men det er 
også noe myrkant her. Lagg er ikke synlig. Myra har 
spredte og småvokste furutrær, er artsfattig og har ingen 
minerogene arter. Bortsett fra drenering og en kraftlinje 
som krysser myra, er den intakt. Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi).   

35 Lorås sør, del av 
BN00000030 

 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet 
har en variert artssammensetning og skogen har 
varierende alder. Lokaliteten er stor og er flere steder 
beitepåvirket. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 
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36 Øvre Lorås Liten Middels Stor 

 

Gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog. 
Enkelte av ospene er trolig gamle og feltsjiktet domineres 
av lågurtarter (for eksempel markjordbær). Det er få lav- 
og mosearter på bark og lokaliteten er beitet. Den er 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

37 Smolelva  

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet 
har en variert artssammensetning og skogen har 
varierende alder. Lokaliteten er stor, noe som gjør at 
verdien trekkes opp, men flere steder er skogsbeltet mot 
elven smalt eller mangler. Lokaliteten er vurdert som 
viktig (B-verdi). 

39 Floåsvegen Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet er 
relativt artsfattig og gråortrærne er på det jevne unge. 
Den er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Kartlagt som 
eldre lauvsuksesjon i Mis. 

40 Salbergsmyra sør Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet er 
relativt artsfattig og gråortrærne er på det jevne unge. 
Den er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

41 Lundsaunet nordøst Liten Middels Stor 

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Myra har tuer, fastmatter, mykmatter og løsbunn. 
Myrflate dominerer, men det er også en del preg av 
myrkant. Myra har spredte og småvokste furutrær, er 
artsfattig og har ingen minerogene arter. Bortsett fra en 
kraftlinje i søndre del, er myra intakt. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi).   

42 Kafstad sør  

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Myra har et spredt tresjikt og er trolig artsfattig. Den har 
et stort areal (20,1 daa), men noe redusert tilstand på 
grunn av drenering. Den er vurdert som viktig (B-verdi).    

45 Grindberg BN00105242  

 

Naturbeitemark, utforming rik beitetørreng. Består av en 
del vanlige beitearter, men ingen rødlistearter. 
Lokaliteten er også negativt påvirket av rødhyll (SE) og 
noe kunstgjødsel. Den er derfor vurdert som viktig (B-
verdi). Se også Jansson (2015). Rødlistet naturtype. 

6 Fleskhusbukta 
BN00011118 

Liten Middels Stor 

 

Tangvoll. Her er sparsomt med karplanter i strandsonen, 
men bra med algevegetasjon. Her finnes også trolig en av 
denne landsdelens største forekomster av småhavgras og 
det er stor variasjon i vegetasjonstyper. Lokaliteten ble 
vurdert som svært viktig (A-verdi). 

46 Fleskhus BN00011113 Liten Middels Stor 

 

Sørvendte berg og rasmarker. Dette er en tørr skrent 
med noe furu og lauvkratt, og som har innslag av 
tørrbergarter der flere er regionalt sjeldne. Lokaliteten er 
en nordlig utløper av denne tørre typen. Den ble vurdert 
som svært viktig (A-verdi). Se også Fremstad (2000). 

47  Fleskhus II BN00011119 Liten Middels Stor 

 

Kalkrike enger, utforming rik tørreng. Lokaliteten ble i 
Naturbase vurdert som svært viktig i 2000 pga. 
forekomster av flere forekomster av kalkkrevende 
engarter (Fremstad 2000). Siden lokaliteten nå er mye 
mer gjengrodd av trær og busker, er den her vurdert som 
lokalt viktig (C-verdi). Rødlistet naturtype. 
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48 Bjørga BN00011110 Liten Middels Stor 

 

Sørvendte berg og rasmarker. Dette er en av de viktigste 
lokalitetene for sørlige varmekjære arter i Verdal. 
Tørrbergvegetasjonen er godt utviklet. Lokaliteten er 
særlig kjent for en forekomst av stavklokke (NT). Det er 
også trær og busker av alm (VU) og ask (VU) her. 
Lokaliteten ble vurdert som svært viktig (A-verdi). Se 
også Rian (2006). 

49 Koabjørga BN00000203 Liten Middels Stor 

 

Kalkskog, utforming tørr kalkfuruskog. Lokaliteten er en 
av de nordligste kjente forekomstene av tørr 
kalkfuruskog, og har flere varmekjære arter, for 
eksempel lodneperikum og vårmure (NT). Lokaliteten ble 
vurdert som svært viktig (A-verdi). Se også Baadsvik 
(1974) og Bjørndalen & Brandrud (1989). 

50  Koahalla BN0000015 Liten Middels Stor 

 

Naturbeitemark. Dette er en bratt og vestvendt lokalitet 
med innslag av gråor. Den er artsfattig og lite gjødsla 
(Bratli 2000), og blei vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

51 Hyllbukta BN00000028 Liten Middels Stor 

 

Strandeng og strandsump. Lokaliteten består mest av 
vanlig strandengflora, men en steinete driftsvoll er 
artsrik.  Lokaliteten har redusert tilstand pga. nærhet til 
E6 og noe kulturpåvirkning. Den ble vurdert som svært 
viktig (A-verdi) av Bratli (2000). Det må også nevnes at 
det også er et bløtbunnsområde i strandsonen her 
(BN00074285). 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde Verdi Vurdering 

15 Røra Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er noe beiteutnyttelse pga. 
av en del innmark på vestsiden av E6 og jernbanen, og 
gode skjul og vandringsmuligheter i skogene på østsiden. 
Viltvekt 2 og B-verdi. 

16 Berg Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for rådyr. Det er beiteutnyttelse pga. av en del 
innmark på begge sider av E6 og jernbanen, og gode skjul 
og vandringsmuligheter i skogene vest for Lunnan. 
Viltvekt 2 og B-verdi. 

17 Røskje  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er beiteutnyttelse pga. av 
en del innmark på begge sider av E6 og gode 
skjulmuligheter i skogene øst for Røskje. Viltvekt 3 og B-
verdi. 

Viltområder fugl 

Delområde Verdi Vurdering 

2 Lorås  

 

Yngle- og leveområde. Området er viktig som 
yngleområde for kattugle og leveområde for svartspett 
(B-verdi). 

Funksjonsområder for fisk- og ferskvannsarter 

Delområde Verdi Vurdering 
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11 Bekker ved Røra Liten Middels Stor 

 

Flere mindre bekker som trolig er anadrome i nedre 
deler. Ikke undersøkt. Semsbekken er muligens 
vandringsveg for ål til Leklemsvatnet, men ål er ikke 
registrert her og bør undersøkes nærmere. Koabekken og 
Salbergsbekken er lukket i nedre del og det bør 
undersøkes om disse bekkene har potensial som 
sjøørretbekker. 

12 Lorvikelva Liten Middels Stor 

 

Anadrom i nedre del, men dårlig utformede kulverter i 
nedre del hindrer fiskevandring videre opp i vassdraget. 
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5.13 Delstrekning Sparbu 
Tabell 5-6. Verdivurdering av de ulike kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Sparbu. 
Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde Verdi Vurdering 

3 Koabjørga - Mære  

 

Delområdet er skiller seg fra nr. 1 ved at det 
gjennomgående er mye større områder med skogsdekke 
her. Mye av denne skogen er normalskog og 
granplantefelt, men samlet sett har skogene verdi som 
sammenbindingsfunksjon. Ellers er landskapet åpent og 
består av noe bebyggelse og mye intensivt dyrket mark 
som veksler med bekker og gråorskoger langs bekker. 
Det er også flere viktige trekkveger for hjortevilt i den 
midtre delen av delområdet her. 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde Verdi Vurdering 

14 Lorvikelva nedre 127-
124-R 

Liten Middels Stor 

 

Antatt dårlig økologisk status og risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning med 
svært dårlig tilstand på totalnitrogen og dårlig på fosfor. 
Negativt påvirket av dårlig utformede kulverter i nedre 
del. Naturlig elveløp. Relativt lite undersøkt. 

15 Mæreselva, nedre deler 
127-165-R 

Liten Middels Stor 

 

Moderat økologisk tilstand og risiko for å ikke nå 
miljømål 2021. Påvirket av jordbruksavrenning og avløp 
fra spredt bebyggelse. Naturlig elveløp. Relativt lite 
undersøkt. 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde Verdi Vurdering 

37 Smolelva  

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet 
har en variert artssammensetning og skogen har 
varierende alder. Lokaliteten er stor, noe som gjør at 
verdien trekkes opp, men flere steder er skogsbeltet mot 
elven smalt eller mangler. Lokaliteten er vurdert som 
viktig (B-verdi). 

38 Smolmarka  

 

Låglandsmyr i innlandet, utforming annen låglandsmyr. 
Myra er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter og 
mykmatter, mens løsbunn er omtrent fraværende. Her er 
myrflate og myrkant, men lite. Myra har spredte og 
småvokste furutrær, er artsfattig og har ingen 
minerogene arter. Bortsett fra noe drenering i nord, er 
den intakt. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).   

43 Rugsve Liten Middels Stor 

 

Gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog. 
Enkelte av ospene er trolig gamle og feltsjiktet domineres 
av lågurtarter (for eksempel markjordbær). Det er få lav- 
og mosearter på barken. Den er vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). 
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44 Kåbergselva Liten Middels Stor 

 

Flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog. 
Lokaliteten domineres av gråor i tresjiktet og feltsjiktet er 
relativt artsfattig og gråortrærne er unge. Flere steder er 
kantsonen fraværende. Bacidina inundata (NT) vokser 
spredt på stein i bekken. Den er vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). Del av denne er kartlagt som Mis-typen trær 
med hengelav. 

 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde Verdi Vurdering 

17 Røskje  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er beiteutnyttelse pga. av 
en del innmark på begge sider av E6 og gode 
skjulmuligheter i skogene øst for Røskje. Viltvekt 3 og B-
verdi. 

18 Rambergsmyra Liten Middels Stor 

 

Trekkveg for elg. Det er en del beiteutnyttelse pga. av en 
del innmark på begge sider av E6 og gode skjulmuligheter 
både i Smolmarka og ved Gjermstadskåret og østover. 
Topografisk i et flatt terreng som omgis av skogsdekte 
koller på begge sider. Dette gjør trolig at viltet ledes hit 
fordi det her er en relativ kort avstands mellom skogene. 
Data også fra GINT-registrert. Viltvekt 3 og B-verdi. 

19 Tuvheim  

 

Trekkveg for elg og rådyr. Det er beiteutnyttelse pga. av 
en del innmark på begge sider av E6, der det også er 
enkelte skogsområder for skjul. Data også fra GINT-
registrert. Viltvekt 2 og B-verdi. 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde Verdi Vurdering 

12 Lorvikelva Liten Middels Stor 

 

Anadrom i nedre del, men dårlig utformede kulverter i 
nedre del hindrer fiskevandring videre opp i vassdraget. 

13 Mæreselva/ 
Hamremselva 

 

 

Anadromt vassdrag med over 3 km anadrom strekning. 
Kulvert for Hamremselva ved eksisterende E6 er nylig 
utbedret og har åpnet opp nye områder for sjøørret 
(pers. medd. FM). Ørretyngel observert oppstrøms 
kulvert under befaring.  

 

5.14 Geologiske forekomster 
Naturmangfoldloven sier at «Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, landskapsmangfoldet 
og geologisk mangfold». Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, lausmasser, 
landformer og prosessene som skaper disse. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk 
mangfold og i natur- og kulturlandskap. Det geologiske mangfoldet inkluderer: 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten  Middels   Stor 

 

 

 

 

 

 

Liten Middels  Stor 

 

 

 

 

 
Liten Middels  Stor 

 

 

 

 

 

 



 79 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

- Det økonomiske ressursgrunnlaget 
- Ramma for naturopplevelsen 
- Grunnlaget for undervisning på alle nivå, og for forsking 
- Grunnlag for både landskapsmangfold og biologisk mangfold 

Kartinnsynet geologisk arv (http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv/) viste at det ikke er denne type 
geologiske forekomster i plan- og influensområdet.  

5.15 Artsforekomster 
For temaet artsforekomster, skal rødlistede og freda arter redegjøres for (jf. Håndbok V712). Det er 
flere tusen treff på fugleregistreringer fra plan- og influensområdet i Artskart, der veldig mange også 
er sporadiske registreringer. Utenom de sporadiske registreringene, ligger de fleste registrerte 
rødlisteforekomstene innenfor de mange verneområdene, og de registrerte naturtypelokalitetene og 
viltområdene her. Et utvalg av de forekomstene er derfor omtalt i lokalitetsbeskrivelsene. Det kan for 
øvrig nevens at det av Halvor Sørhuus ble registrert gjøk (NT) øst for Hyllbukta, trolig i det samme 
område som er undersøkt for hubro og havørn nevnt ovenfor. Som en kuriositet kan nevnes noen 
forekomster av hare, som nå er rødlistet og vurdert som nær truet (NT), og som ifølge Artskart er 
observert spredt i plan- og influensområdet.  
 

 

 

 

http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv/


 80 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

6 OMFANG OG KONSEKVENS  

6.1 0-alternativet 
For tema naturmangfold er det mest arealbeslag, barrierer og avrenning til vann og vassdrag som er 
de negative påvirkningene av utvidelse av eksisterende veg. Normalt vedlikehold av eksisterende 
vegnett, vil derfor ikke medføre noen vesentlig negativ eller positiv påvirkning på tema naturmangfold 
for 0-alternativet. Konsekvensene av 0-alternativet for dette temaet i planområdet er derfor vurdert 
som ubetydelige (0).   

6.2 Kort om påvirkningsfaktorer 
Arealbeslag som gir tap av leveområder, er en viktig årsak til tap av naturmangfold i Norge. Av rødlista 
arter for 2015 (Henriksen & Hilmo 2015) er hele 78 % av artene rødlista på grunn av påvirkning på 
habitat, og ved forrige rødliste var dette på 87 % (Kålås mfl. 2010). Nedbygging og arealbeslag gir bl.a. 
fragmentering av leveområder (populasjoner blir skilt), barrierer og støy. En viktig effekt av 
arealendringer er at et område blir endra så mye at det ikke er egnet som leveområde for en art. Andre 
forhold som forurensning, fremmede arter og klimaendringer påvirker også i den forstand at det fører 
til at arter blir trua av bla. bestandsreduksjon og redusert utbredelsesområde.  

Generelt fører fragmentering til at tidligere sammenhengende populasjoner blir som mindre "øyer" i 
landskapet, og avstanden til andre forekomster kan bli for lang til at arten kan reetablere seg. Spesielt 
gjelder det når et område ikke får jevn tilførsel av diasporer eller individer fra nærliggende områder. 
For nærmere diskusjon av påvirkninger og virkninger av disse, se Thunes mfl. (2010) og Lindegaard mfl. 
(2011). 

En annen påvirkning i dette prosjektet er støy og det gjelder her for kategoriene verneområder og 
viltområder. 

6.3 Landskapsøkologiske sammenhenger 
Vurdering av omfang på denne kategorien er noe usikker på grunn av begrenset kunnskap om viktige 
naturområder og deres tilstand, som er nødvendige for å opprettholde biologisk mangfold knyttet til 
disse. Vurderingene er derfor basert på hvor mye areal av delområdene som blir påvirket av de ulike 
vegalternativene. Dette er forsøkt beskrevet under omfangs- og konsekvensvurderingene.  

6.4 Vannmiljø/miljøtilstand 
Omfang og konsekvens for vannmiljø i berørte vassdrag/vannområder påvirkes i stor grad av økende 
ÅDT. Overvann fra veg fører med seg en rekke forurensende stoffer. Ofte vil overvannet komme i store 
mengder etter kraftige regnbyger og «oppsamlet/gammel» forurensning i veggrøftene/vegbanen vil 
vaskes vekk og ut i vassdrag. 

Informasjon om vannforekomstenes sårbarhet i forhold til forurensning fra veg er gjort etter Norwat 
rapport 597 (Norwat 2016). Sårbarheten beskriver hvor godt vannforekomsten tåler forurensning fra 
en ny veg og bygger på informasjon om vassdraget som; 
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- Økologisk og kjemisk tilstand, hentet fra vann-nett.no  
- Hydrologisk informasjon (størrelse, kalkinnhold, innhold av humus), 
- Eksisterende påvirkninger av vannforekomsten, 
- Brukerinteresser, 
- Nærhet til veg langs forekomsten og kantvegetasjon mellom veg og vann. 

Belastning av forurensning fra veg på vannforekomstene kan beregnes etter utslippsfaktorer fra veg til 
vann og jord (Vedlegg i Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging, Statens vegvesen 2014). Dette 
bør gjøres når vegtrase er valgt. Vannforekomstene er beregnet til lav eller middels sårbarhet. På 
vegstrekninger med ÅDT mellom 3000 og 30 000 vil det si at overvann må ledes vekk fra vannforekomst 
eller renses før utslipp til forekomsten der denne har middels sårbarhet. Ved lav sårbarhet kan 
overvann infiltreres i vegskulder. Det bør gjennomføres en detaljert beregning av tilførte 
forurensningsstoffer til vassdragene basert på økning i ÅDT når alternativ er valgt. For avrenning til 
vassdrag med god eller svært god økologisk tilstand, samt viktige brukerinteresser må det sikres 
spesielt at avrenningen ikke forringer tilstanden uavhengig av sårbarhet. Vannforskriften §4 sier at 
«Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand». 

Det forutsettes at tunnelvaskevann renses i egnet renseløsning.  

 

Tabell 6-1. Oversikt over påvirkningsfaktorer i avrenningsvann fra anlegg- og driftsfase (Norwat 2016). 

 

Omfangsvurderingen er gjort uten å vurdere hvor overvann fra vegtraseen drenerer. Omfanget for de 
ulike vannforekomstene kan endres noe, både positivt og negativt, avhengig av hvor mye av vegen 
som drenerer mot/ut i vannforekomsten. 



 82 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

6.5 Verneområde 
Verneområdene blir først og fremst påvirket av støy. Siden vi i vurderingene generelt har lagt inn en 
buffersone på 100 m på hver side av midtlinjen, kan noen av verneområder også bli noe påvirket av 
mindre inngrep (jf. også informasjon fra Statens vegvesen). Det kan også forventes noe avrenning.  

6.6 Naturtyper på land og i ferskvann 
Den viktigste negative påvirkningen på naturtypelokaliteter i dette prosjektet er nedbygging av areal, 
og vil her være den viktigste faktoren ved omfangs- og konsekvensvurderingene. En annen negativ 
påvirkning er vegsalting som kan skade vegetasjon og rotsystemene til trær langs veger (Pedersen 
2002). I dette prosjektet gjelder det bare for mindre områder der alternativene er planlagt nær skog.  

6.7 Viltområder 
Viktige viltområder vil foruten direkte nedbygging av viktige leveområder (som hekkeområder), også 
medføre at areal nærmest nedbygd veg vil få redusert funksjon og betydning for fugl og vilt ved at 
artene vil holde seg unna på grunn av redusert habitatkvalitet eller støy/forstyrrelser. For vilt vil nye 
veger også utgjøre barrierer der den ikke går i tunnel, noe som også vil medføre endret arealbruk. Det 
er også forventet at eksisterende veg kan benyttes til lokaltrafikk og at trafikkmengden der blir 
redusert, noe som gjør det lettere for hjortevilt å passere her, spesielt på strekninger uten eventuelle 
viltgjerder (se kapittel om avbøtende tiltak). Støy og aktivitet kan også påvirke arter som er sky, også 
på lang avstand. 

6.8 Funksjonsområde for fisk og ferskvannsarter 
Mulige negative påvirkninger på funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter, er beslag på funksjonelt 
fiskehabitat, redusering av vandringsmulighetene og påvirkning på vannkvalitet. Flere kjente 
forurensningstyper kan påvirke fisk og ferskvannsarter i et slikt prosjekt. Et eksempel er avrenning fra 
veg som gir høye verdier av tungmetaller og miljøgifter (fra bremser og dekkslitasje, gjerne i 
kombinasjon med vegsalt). Giftige oppløsninger knyttet til tunnelvask kan gi rekrutteringssvikt eller 
akutt fiskedød. I tillegg kan det oppstå akutte utslipp, som for eksempel av kjemikaler og oljeprodukter 
fra tankbiler. Se også Andersen mfl. (1995), Bækken (1997), Røhr (2003), Bækken & Haugen (2011) og 
Meland (2010), for ytterligere informasjon om temaet. Eventuelle deponier, med problemer med 
partikler fra knust stein og nitrogentilførsel fra sprengstoffrester, er ikke utredet her.  
 
Det foreligger ikke tiltaksbeskrivelse, ut over alternativer for veglinje, på dette tidspunktet.  Det vil si 
at vi ikke vet hvordan bekke- og elvekryssinger skal utformes, men vi forutsetter at det blir tilrettelagt 
for fri passasje for fisk under veganlegget. Konsekvenser av kryssingspunk mellom veglinjer og vassdrag 
er derfor i stor grad vurdert uten å skille mellom brukryssing og kulvert. 
 
Det relative tapet av funksjonelt areal, i forhold til vassdragets størrelse vil også være større i små 
vassdrag enn i store vassdrag. Generelt har vegalternativ som går parallelt med vassdrag større 
potensial til å gi negative virkninger, enn vinkelrette krysningspunkt. Krysningspunkt som ikke er 
vinkelrette gir lengre kulverter, og større tap av funksjonelt areal for fisk. På en annen side kan et 
krysningspunkt som skjærer skrått over veglinjen være gunstig i bratt terreng, siden dette gir mindre 
fall, og gjør det enklere å sikre fiskevandring gjennom kulverten. I de fleste tilfeller, gir en brukryssinger 
mindre tap av funksjonelt areal enn kryssinger med kulvert. Disse forholdene er ikke tatt hensyn til i 
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vurdering av konsekvens og må opp til ny vurdering i senere planfase, når en mer fullstendig 
tiltaksbeskrivelsen foreligger.  

6.9 Kort beskrivelse av vegalternativene og delstrekningene 
Totalt er det utredet fire alternative vegtraséer i tillegg til 0-alternativet. Beliggenheten til disse er 
vist i forhold til temakartene for de ulike kategoriene for tema naturmangfold. I kartene er alternativ 
A markert med oransje strek, alternativ B er markert med blå strek, alternativ C er markert med grå 
strek og alternativ D markert med grønn strek.  
 
Kryssplasseringer er knyttet til hovedalternativene og er også vist i kartene i tiltaksbeskrivelsen, men 
detaljer for hvordan disse vegene er planlagt er ikke gitt på dette plannivået. Arealmessig er det 
vurdert er område på 100 m på hver side av midtlinjen, mens kryssområdene vurdert med et areal 
med en sirkel på 400 m i diameter. I områdene der de berører elvesystemene er de diskutert nøyere.  
 
Hele strekningen mellom Åsen nord og Mære er delt i 6 delstrekninger:  
 
• Skogn  
• Levanger 
• Rinnleiret 
• Fleskhus 
• Røra 
• Sparbu 
 
Disse er også vist i temakartene og i tiltaksbeskrivelsen i kapittel 2. Det kan gjentas her at det i skillet 
mellom delstrekningene vil være muligheter for kryss-koplinger av to eller flere alternativer. Det kan 
også være andre steder på strekningen det er muligheter for krysskobling. 
 
 
Alternativ 0 

0-alternativet er gitt i tiltaksbeskrivelsen i kapittel 2 og er situasjonen på vegnettet i antatt åpningsår 
2028 dersom ikke tiltaket gjennomføres. Det omfatter tiltak som er vedtatt, og som med stor 
sannsynlighet uansett vil bli gjennomført innen 2028. På denne strekningen gjelder dette: 

• Nytt kryss m/fv.134 i Mulelia.  
• Ny bru over Verdalselva. 
• Nytt kryss m/fv. 258 på Mære 
 
0-alternativet konsekvensutredes ut fra at konsekvensene av at planlagt tiltak for ny E6 på 
strekningen ikke blir gjennomført. 
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6.10 Delstrekning Skogn 
 

Tabell 6-2: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Skogn. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Nesvatnet - 
Holåsen 
 

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, samt at det blir en del nytt 
arealbeslag i østlig del. Dette 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon, spesielt 
for trekkveger for hjortevilt, og er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                        ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, som stort sett følger 0-
alternativet. Dette medfører svak 
reduksjon i sammenbindings-
funksjon og er vurdert til intet til 
liten negativ omfang.

 
                        ▲        

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, samt at det blir en del nytt 
arealbeslag i østlig del. Dette 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon, spesielt 
for trekkveger for hjortevilt, og er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                        ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, samt at det blir en del nytt 
arealbeslag i østlig del. Dette 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon, spesielt 
for trekkveger for hjortevilt, og er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                        ▲         

Middels verdi Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

2 Holåsen - 
Koabjørga 

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for vilt og elveløp.  
Vurdert til liten negativ omfang.

 
                       ▲         

Blir påvirket av at eksisterende veg 
utvides til fire felt, og at det blir en 
del nytt arealbeslag der linjen går 
utenom eksisterende E6, noe som 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon for 
hjortevilt og elveløp. Vurdert til 
intet til liten negativ omfang.

 
                            ▲         

Blir påvirket av at eksisterende veg 
utvides til fire felt, og at det blir en 
del nytt arealbeslag der linjen går 
utenom eksisterende E6, noe som 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon for 
hjortevilt og elveløp. Det er vurdert 
til intet til liten negativ omfang.

 
                            ▲         

Blir påvirket av at eksisterende veg 
utvides til fire felt, og at det blir en 
del nytt arealbeslag der linjen går 
utenom eksisterende E6, noe som 
medfører noe reduksjon i 
sammenbindingsfunksjon for 
hjortevilt og elveløp. Det er vurdert 
til liten til middels negativ omfang.

 
                   ▲         

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Middels negativ konsekvens (--) 
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Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten negativ konsekvens (-) Middels negativ konsekvens (--) 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Hotranvassdraget 
(vestre del) 126-86-R  

Trase krysser vassdrag flere steder, 
og går delvis langs hovedbekken. 
Kryssinger skjer både langt opp i 
vassdraget og ved utløp av 
vassdraget. Usikkert hvor overvann 
fra veg vil drenere. Tunnelpåslag 
ved Fiborgtangen ligger noe nord 
for siste trasekryssing av 
vassdraget. Det forutsettes at 
tunnelvaskevann renses før 
utslipp til resipient. Middels 
sårbarhet (Norwat 2016). 
Middels – stort negativt omfang. 

 
         ▲    

Lik vurdering som alt. A. Tunnel i 
dette alternativet ligger langt unna 
vassdrag og vil trolig ikke påvirke 
vassdraget. 
Middels – stort negativt omfang. 

 
          ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Middels – stort negativt omfang. 

 
          ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Middels – stort negativt omfang. 

 
          ▲    

Liten verdi Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

2 Nossumbekken 
126-64-R  

Krysser vassdrag, langt opp i 
vassdrag. Usikkert hvor overvann 
fra veg vil drenere. Trolig liten 
påvirkning på vassdraget. Middels 
sårbarhet (Norwat 2016). 
Lite - middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Trase vil trolig ikke berøre 
vassdrag.  
Intet omfang 

 
                              ▲    

Lik vurdering som alt. B 
Intet omfang 

 
                              ▲    

Trase krysser vassdrag flere steder 
og går til tider parallelt med 
vassdraget. Trase inkludert 
sideareal dekker største delen av 
vannforekomsten. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat). 
Stort negativt omfang. 

 
    ▲       
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Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Samlet konsekvens 
Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Verneområder 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Verneområde 

1 Alnes fugle-
fredningsområde 
VV00002251 

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet, men 
den sørlige delen av fugle-
fredningsområdet påvirkes 
negativt av støy fra biltrafikken. 

 
                     ▲    

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet. 
Alternativet er også såpass langt 
bort fra den sørlige delen (770 m) 
av fuglefredningsområdet, der den 
også er i tunnel, at det ikke 
påvirkes av støy fra biltrafikken. 

 
                             ▲         

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet. 
Alternativet er også såpass langt 
bort fra den sørlige delen (770 m) 
av fuglefredningsområdet, der den 
også er i tunnel, at det ikke 
påvirkes av støy fra biltrafikken. 

 
                             ▲         

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet, men 
den sørlige delen av fugle-
fredningsområdet påvirkes 
negativt av støy fra biltrafikken. 

 
                     ▲   

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Naturtypelokaliteter på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Nesvatnet øst 
 

Naturtypelokaliteten blir svakt 
fysisk påvirket i den nordvestlige 
delen. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
fysisk påvirket i den nordvestlige 
delen. 

 
                        ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
fysisk påvirket i den nordvestlige 
delen. 

 
                        ▲         

Naturtypelokaliteten blir svakt 
fysisk påvirket i den nordvestlige 
delen. 

 
                         ▲   

Middels verdi Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Liten til middels 
verdi 
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3 Neshyllan vest Naturtypelokaliteten blir noe 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                   ▲    

Naturtypelokaliteten blir noe 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                  ▲    

Naturtypelokaliteten blir noe 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                     ▲    

Naturtypelokaliteten blir noe 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) Middels negativ konsekvens (---) 

5 Holte sør Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den vestlige delen.

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den vestlige delen.  

 
             ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                         ▲    

 Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) 
 

7 Åkløftet Lokaliteten blir ikke påvirket. 

 
                              ▲    

Lokaliteten blir ikke påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den nordlige delen. 

 
                    ▲    

Lokaliteten blir ikke påvirket. 
 

 
                              ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) 

8 Holåsen vest Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                             ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag i den 
vestlige delen i forbindelse med 
tunnelinnslaget. 

 
                         ▲    

Lokaliteten blir ikke påvirket. 

 
                              ▲    

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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 Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig konsekvens (0) 
 

11 Øver Holan 
nordvest 

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av ny veg og arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                    ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                               ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                               ▲    

Stor verdi Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

14 Alnes – Nesset 
BN00052846 

Naturtypelokaliteten er et 
bløtbunnsområde og er ømfintlig 
mot endringer i grunnforhold. 
Siden tiltaket ligger rett utenfor 
områdets sørlige del, forventes noe 
negativ påvirkning i forbindelse 
med arealbeslag. 

 
                        ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten er et 
bløtbunnsområde og er ømfintlig 
mot endringer i grunnforhold. 
Siden tiltaket ligger rett utenfor 
områdets sørlige del, forventes noe 
negativ påvirkning i forbindelse 
med arealbeslag. 

 
                         ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

16 Nossembekken Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                             ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den sørlige delen. 

 
                         ▲    

Stor verdi Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Samlet konsekvens Middels negativ (--) Middels negativ (--) Middels negativ (--) Middels negativ (--) 

     

Middels til stor 
verdi 
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Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Nesvatnet nord Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                    ▲     

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                    ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                    ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

2 Åsen - Gottåsen Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

3 Ronglan nord  Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

4 Holtet 
 

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

5 Leira 
 

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

6 Hotterelva 
 

Trekkruten blir lite negativt 
påvirket fordi det går parallelt med 
vegalternativet.

 
                         ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir lite negativt 
påvirket fordi det går parallelt med 
vegalternativet.

 
                         ▲    

Trekkruten blir lite negativt 
påvirket fordi det går parallelt med 
vegalternativet.

 
                         ▲    

 Liten negativ konsekvens  (-) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten negativ konsekvens  (-) Liten negativ konsekvens  (-) 

7 Holåsen nord 
 

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet fordi det planlegges 
tunnel her. 

 
                              ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet fordi det planlegges 
tunnel her. 

 
                              ▲    

 Ubetydelig konsekvens  (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) 

8 Oversanden 
 

Trekkruten blir negativt påvirket 
fordi det krysser området med 
planlagt tunnelinnslag, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
              ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket 
fordi det krysser området med 
planlagt tunnelinnslag, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
              ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket 
fordi det krysser området med 
planlagt tunnelinnslag, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
              ▲    

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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Middels verdi Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Ubetydelig konsekvens (0) Middels negativ konsekvens  (--) 

Samlet konsekvens Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) 

Viltområder for fugl 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Nesvatnet 
 

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy. I tillegg 
forventes noe arealbeslag.  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy. I tillegg 
forventes noe arealbeslag.  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy. I tillegg 
forventes noe arealbeslag.  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy. I tillegg 
forventes noe arealbeslag.  

 
                        ▲    

 Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 
 

3 Nossum 
 

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy, og trolig 
noe arealbeslag i den sørlige delen.  

 
                  ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy.  

 
                    ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy.  

 
                    ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy og 
arealbeslag.  

 
              ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

4 Lyng Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy, og trolig 
noe arealbeslag, både til veg og til 
krysspunkt, i den sørlige delen.  

 
                  ▲    

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy, og trolig 
noe arealbeslag i den sørlige delen.  

 
                  ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels til stor 
verdi 
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5 Hotterbukta Vegalternativet medfører samlet 
trolig noe mer støy enn 0-
alternativet.  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører trolig 
mer støy enn 0-alternativet.  

 
                   ▲    

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet medfører samlet 
trolig noe mer støy enn 0-
alternativet.  

 
                        ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

1 Hotranvassdraget Funksjonsområdet blir negativt 
påvirket ved Tuv og Hotterelva pga. 
brukryssinger. Ved Tuv er det også 
negativt pga. at alternativet ligger 
parallelt med vegen et stykke. 

 
                   ▲    

Funksjonsområdet blir negativt 
påvirket ved Tuv og Hotterelva pga. 
brukryssinger. Ved Tuv er det også 
negativt pga. at alternativet ligger 
parallelt med vegen et stykke. 

 
                   ▲    

Funksjonsområdet blir negativt 
påvirket ved Tuv og nytt 
kryssingspunkt i Hotterelva der 
elva renner naturlig og 
kantvegetasjonen er godt utviklet. 
Ved Tuv er det også negativt pga. 
at alternativet ligger parallelt med 
vegen et stykke.

 
                   ▲    

Funksjonsområdet blir negativt 
påvirket ved Tuv og Hotterelva pga. 
brukryssinger. Ved Tuv er det også 
negativt pga. at alternativet ligger 
parallelt med vegen et stykke. 

 
                   ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

2 Nossumbekken 
vandringshinder 

Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere (jf. vannmiljø), men 
påvirkningen på vassdraget er 
trolig liten. 

 
                         ▲    

Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere (jf. vannmiljø), men 
påvirkningen på vassdraget er 
trolig liten. 

 
                         ▲    

Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere (jf. vannmiljø), men 
påvirkningen på vassdraget er 
trolig liten. 

 
                         ▲    

Vegalternativet ligger parallelt 
eksisterende E6 (der vandrings-
hindrene er), men på østsiden.  

 
                   ▲         
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 Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 
 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

6.11 Delstrekning Levanger 
 
Tabell 6-3: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Levanger. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Holåsen - 
Koabjørga 

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for bl.a. elveløp. 
Alternativet er også noe negativt 
for sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                       ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for bl.a. elveløp. 
Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for bl.a. elveløp. 
Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for bl.a. elveløp. 
Alternativet er mest negativt for 
sammen-bindingsfunksjonen 
mellom verne-områdene her. Det 
er vurdert til liten til middels 
negativ omfang.

 
                   ▲         

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Liten til middels 
verdi 
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3 Halsanbekken 
(Koiabekken) 126-
30-R 

Krysser bekk like oppstrøms 
Halsanbekkens utløp til 
Levangerleva. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Tunnelpåslag litt sør for kryssing. 
Det forutsettes at eventuell 
avrenning av vaskevann fra tunnel 
mot vassdraget renses før utslipp. 
Middels sårbarhet (Norwat 2016). 
Lite negativ omfang. 

 
                         ▲    

Alternativet går parallelt med 
bekken der bekken går gjennom 
planområdet, dvs. nederste halvdel 
av vassdraget. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat 2016). 
 Middels negativ omfang

 
               ▲    

Trase krysser vassdrag en gang, 
omtrent midt i vassdraget. Usikkert 
hvor overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat 2016). 
Lite – middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A. Ingen 
tunnel i dette alternativet. 
Lite negativ omfang. 

 
                         ▲    

Middels verdi 
Liten negativ konsekvens (-) Middels negativ konsekvens (--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) Liten negativ konsekvens (-) 

4 Levangerelva 126-
11-R 

Krysser vassdrag i meandersving 
relativt langt ned i vassdraget og vil 
kunne påvirke elva der denne går 
på siden av vegen på begge sider. 
Trase berører også vassdrag noe 
lenger nord/oppstrøms. Trase 
ligger i området ved dagens E6. 
Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016). 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Lik vurdering som alt. A, men 
alternativet krysser vassdraget 
utenom meandersvingen. 
Lite - middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Middels negativt omfang. 

 
               ▲    

Liten verdi Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Samlet konsekvens 
Liten negativ konsekvens (-) Middels negativ konsekvens (--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) Liten negativ konsekvens (-) 
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Verneområder 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Eidsbotn fugle-
fredningsområde 
VV00001511 

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet. 
Alternativet er såpass langt bort fra 
den sørøstlige delen (550 m) av 
fuglefredningsområdet, der den 
også går videre i tunnel, at det 
påvirkes kun litt av støy fra 
trafikken. 

 
                         ▲    

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet. 
Alternativet er såpass langt bort fra 
den sørøstlige delen (700 m) av 
fuglefredningsområdet, men 
tunnelen der er så kort tunnel, at 
det forventes mer trafikkstøy. 

 
                      ▲         

Fuglefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av alternativet. 
Alternativet er også såpass langt 
bort fra den sørlige delen (1130 m) 
av fuglefredningsområdet, at det 
påvirkes litt av støy fra biltrafikken.  

 
                      ▲         

Fuglefredningsområdets sørlige del 
får muligens et mindre inngrep av 
alternativet, og i tillegg påvirkes 
området negativt av støy fra 
biltrafikken. 

 
             ▲   

Stor verdi Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens  (0/-) 

Liten negativ konsekvens  (-) Liten negativ konsekvens (-) Middels negativ konsekvens  (--) 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

17 Nordberg nord 
 

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag fra veg og 
krysspunkt. 

 
                   ▲    

Middels verdi Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 
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18 Norum nord 
 

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag i den 
vestlige delen. 

 
               ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Middels verdi Ubetydelig konsekvens  (0) Middels negativ konsekvens  (--) Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) 

19 Formoen vest Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag i den 
nordlige delen. 

 
                   ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag i den 
nordlige delen. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag i den 
nordlige delen. 

 
                   ▲    

Stor verdi Middels negativ konsekvens (--) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Ubetydelig konsekvens (0) Middels negativ konsekvens (--) 

20 Granly 
(Levangerelva 
BN00011314) 

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag 
(også til krysspunkt), mest i vestlige 
del og noe i midtre del. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag 
(også til krysspunkt), mest i vestlige 
del og noe i midtre del. 

 
             ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag, 
hovedsakelig i midtre del. 

 
                   ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag, 
mest i vestlige del og noe i midtre 
del. 

 
             ▲    

 Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Samlet konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Middels til stor 
verdi 
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9 Eidsbotn 
 

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Middels verdi Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) Ubetydelig konsekvens  (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

10 Hegle vest Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

3 Koiabekken 
(Halsanbekken i 
Vann-nett) 

Vegalternativet blir liggende 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing.  

 
                        ▲    

Vegalternativet blir liggende 
omtrent rett sør for eksisterende 
brukryssing, noe som medfører økt 
påvirkning på funksjonsområdet.  

 
                   ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet blir en utvidelse 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing.  

 
                        ▲    

 Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) Liten negativ konsekvens (-) 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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4 Levangerelva Vegalternativet blir liggende 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing, som blir noe utvidet.  

 
                          ▲    

Vegalternativet blir liggende 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing, som blir noe utvidet.  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing noe lenger oppstrøms 
eksisterende brukryssing. 

 
                   ▲    

Vegalternativet blir liggende 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing, som blir noe utvidet.  

 
                        ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

6.12 Delstrekning Rinnleiret 
 
Tabell 6-4: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Rinnleiret. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Holåsen - 
Koabjørga 

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for hjortevilt og elveløp. 
Alternativet er også noe negativt 
for sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                       ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for hjortevilt og elveløp. 
Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for hjortevilt og elveløp. 
Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt, og at det blir en del nytt 
arealbeslag der linjen går utenom 
eksisterende E6, noe som medfører 
noe reduksjon i sammenbindings-
funksjon for hjortevilt og elveløp. 
Alternativet er mest negativt for 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene her. Det er 
vurdert til liten til middels negativ 
omfang.

 
                   ▲         
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Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

5 Leirabekken 126-9-
R 

Trase krysser vassdrag omtrent der 
dagens E6 ligger, langt opp i 
vassdraget. Usikkert hvor overvann 
fra veg vil drenere. Lav sårbarhet 
(Norwat 2016).  
Lite – middels negativ omfang

 
                    ▲    

Som alternativ A, men trase krysser 
litt lenger opp i vassdraget. 
Lav sårbarhet (Norwat 2016).  
Lite - middels negativ omfang

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. B. 
Lite - middels negativ omfang

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. B. 
Lite - middels negativ omfang

 
                    ▲    

Liten verdi 
Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Ubetydelig - liten negativ 
konsekvens (0/-) Liten negativ konsekvens (-) 

6 
Salthammerbekken 
126-66-R 

Trase krysser vassdrag like ved 
påslag til tunnel. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere, men 
det forutsettes at vaskevann fra 
tunnel renses før utslipp i 
vassdrag. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016).   
Lite – middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Trase krysser vassdraget langt 
oppstrøms og like ved 
tunnelpåslag. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere, men 
det forutsettes at vaskevann fra 
tunnel renses før utslipp i 
vassdrag. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016).   
Lite - middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Usikkert om trase berører 
vannforekomst. Trase med 
hensynssone ligger inntil det som 
ser ut som starten av 
vannforekomsten. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Lav sårbarhet grunnet liten del av 
vegen berører vassdraget. 
(Norwat,2016). 
Intet - lite negativt omfang. 

 
                           ▲    

Trase krysser vassdrag flere steder 
og går til tider parallelt med 
vassdraget. Trase inkludert 
sideareal dekker største delen av 
vannforekomsten. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat). 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲       

 
Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Ubetydelig - liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten til middels 
verdi 
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7 Vassdrag i 
Rinnleiret 
naturreservat 126-
69-R 

Trase krysser vassdrag like ved 
påslag til tunnel. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere, men 
det forutsettes at vaskevann fra 
tunnel renses før utslipp i 
vassdrag. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016).   
Lite – middels negativt omfang. 

 
                   ▲    

Usikkert om trase berører 
vannforekomst. Trase med 
hensynssone ligger inntil det som 
ser ut som starten av 
vannforekomsten. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat,2016). 
Intet - lite negativt omfang. 

 
                           ▲    

Alternativ berører ikke 
vannforekomst. 
Intet omfang. 

 
                              ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite – middels negativt omfang. 

 
                   ▲    

Middels verdi Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Ubetydelig - liten negativ 
konsekvens (0/-) Ubetydelig (0) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

8 Rinnelva 126-28-R Krysser vassdrag i meandersving og 
vil kunne påvirke elva der denne 
går på siden av vegen på begge 
sider. Usikkert hvor overvann fra 
veg vil drenere. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016). 
Middels negativt omfang. 

 
               ▲    

Krysser vassdrag en gang, nært 
utløpet av elva. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. Lav 
sårbarhet, grunnet lite vegareal 
langs vannforekomst. (Norwat 
2016). 
Lite negativt omfang. 

 
                         ▲    

Lik vurdering som alt. B 
Lite negativt omfang. 

 
                         ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Stor verdi Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 
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9 Sidegrein til 
Rinnelva 126-84-R 

Trase krysser vassdrag og ligger 
parallelt med vassdraget i ca. 600 
meter. Trase ligger omtrent i 
traseen til dagens E6. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. 
Middels sårbarhet (Norwat 2016). 
Lite – middels negativt omfang.

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite – middels negativt omfang.

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite – middels negativt omfang.

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite – middels negativt omfang.

 
                    ▲    

Middels verdi Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Samlet konsekvens Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) Liten negativ konsekvens (-) 

Middels - stor negativ konsekvens 
(--/---) 

     

Verneområder 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

4 Rinnleiret 
naturreservat 
VV00001507 

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den sørlige delen, og i 
tillegg forventes en del støy fra 
trafikken. 

 
                    ▲    

Reservatet blir ikke fysisk berørt av 
alternativet, og det ligger såpass 
langt bort fra den sørøstlige delen 
(440 m), at det påvirkes bare litt 
negativt av støy fra trafikken.  

 
                       ▲         

Reservatet blir ikke fysisk berørt av 
alternativet, og det ligger såpass 
langt bort fra den sørøstlige delen 
(690 m), at det påvirkes noe 
negativt av støy fra trafikken. 

 
                       ▲         

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den sørlige delen, og i 
tillegg forventes en del støy fra 
trafikken. 

 
                     ▲   

Stor verdi Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) 
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6 Ørin naturreservat 
VV00003236 

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                   ▲    

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                   ▲         

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                    ▲         

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                    ▲   

Stor verdi Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

Samlet konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

23 Haugskott Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den østlige delen. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den østlige delen. 

 
                         ▲    

Stor verdi Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

11 Austvoll Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels til stor 
verdi 
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12 Kleivaåsen Trekkruten blir negativt påvirket av  
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet.

 
                   ▲    

Trekkruten blir noe negativt 
påvirket av vegalternativet fordi 
den enkelte steder kan utgjøre en 
ny barriere, men tunnelen avbøter 
noe for dette.

 
                    ▲    

Trekkrutens sørlige del blir trolig 
negativt påvirket av vegalternativet 
lenger sør ved at den utgjør en ny 
barriere.

 
                    ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet i østlig del og fordi 
det vil utgjøre en ny barriere.

 
             ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten negativ konsekvens  (-) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

13 Salthamar Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. I tillegg 
planlegges det et tunnelinnslag 
her.

 
             ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet i sørlig del, men 
tunnelen avbøter noe for dette.

 
             ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet og i tillegg 
planlegges det et tunnelinnslag 
her.

 
             ▲    

Middels verdi Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

14 Vinnne Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

 Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens (---) 
 

Samlet konsekvens Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Middels til stor 
verdi 
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5 Leirabekken Vegalternativet blir liggende 
omtrent ved eksisterende 
brukryssing. 

 
                         ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Liten verdi Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

6 
Salthammerbekken 

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, oppstrøms 
vandringshinder (ca. 600 m).  

 
                        ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing langt oppstrøms 
vandringshinder (ca. 1 150 m).  

 
                          ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, rett oppstrøms 
vandringshinder (ca. 250 m), samt 
en del arealbeslag i øvre del. 

 
                         ▲    

 Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

7 Rinnelva Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, rett nedstrøms 
eksisterende bru (ca. 250 m).  

 
                   ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, oppstrøms 
eksisterende bru (ca. 530 m).  

 
                   ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, oppstrøms 
eksisterende bru (ca. 530 m).  

 
                   ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, rett nedstrøms 
eksisterende bru (ca. 250 m).  

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

8 Vassdrag i 
Rinnleiret 

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, rett oppstrøms 
vandringshinder (ca. 80 m).  

 
                        ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet medfører ny 
brukryssing, rett oppstrøms 
vandringshinder (ca. 80 m).  

 
                   ▲    

 Liten negativ konsekvens (-) 
 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Liten negativ konsekvens (-) 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Liten til middels 
verdi 

 

 

 

 

Liten til middels 
verdi 
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Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

6.13 Delstrekning Fleskhus 
Tabell 6-5: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Fleskhus. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Holåsen - 
Koabjørga 

Alternativet er noe negativt for 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                       ▲         

Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Alternativet reduserer trolig ikke 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene. Det er 
vurdert til intet til liten negativ 
omfang.

 
                            ▲         

Alternativet er mest negativt for 
sammenbindingsfunksjonen 
mellom verneområdene her. Det er 
vurdert til liten til middels negativ 
omfang.

 
                   ▲         

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

10 Verdalselva 
nedre 127-36-R 

Krysser vassdrag i samme trase 
som dagens E6, helt ved utløpet av 
elva. Omfanget er i økning i ÅDT.  
Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere. Middels sårbarhet 
(Norwat 2016). 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    
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Stor verdi Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

11 Ysselva 127-51-R Krysser vassdrag like oppstrøms 
utløp til fjorden. Usikkert hvor 
overvann fra veg vil drenere. Lav 
sårbarhet (Norwat 2016).  
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Lik vurdering som alt. A 
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Middels verdi Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 

Samlet konsekvens Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Verneområder 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

6 Ørin naturreservat 
VV00003236 

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                   ▲    

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                   ▲         

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                    ▲         

Reservatet blir trolig svakt fysisk 
berørt i den østlige delen, og det 
forventes en del støy fra trafikken. 

 
                    ▲   

Stor verdi Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

7 Bjørga dyre-
fredningsområde 
VV00002249 

Dyrefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av vegalternativet, 
men alternativet er såpass nær den 
østlige delen (ca. 230 m), at det 
påvirkes av støy fra trafikken (svakt 
mindre enn 0-alternativet).  

 
                      ▲    

Dyrefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av vegalternativet, 
men alternativet er såpass nær den 
østlige delen (ca. 230 m), at det 
påvirkes av støy fra trafikken (svakt 
mindre enn 0-alternativet). 

 
                       ▲         

Dyrefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av vegalternativet, 
men alternativet er såpass nær den 
østlige delen (ca. 230 m), at det 
påvirkes av støy fra trafikken (svakt 
mindre enn 0-alternativet). 

 
                       ▲         

Dyrefredningsområdet blir ikke 
fysisk berørt av vegalternativet, 
men alternativet er såpass nær den 
østlige delen (ca. 230 m), at det 
påvirkes av støy fra trafikken (svakt 
mindre enn 0-alternativet). 

 
                        ▲   
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Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Samlet konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

     

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

24 Kausmo - Trones Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag og 
veg i den sørlige delen. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag og 
veg i den sørlige delen. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag og 
veg i den sørlige delen. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag og 
veg i den sørlige delen. 

 
                       ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

25 Fallet øst Naturtypelokaliteten blir litt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i den vestlige delen. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir litt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i den vestlige delen. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir litt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i den vestlige delen. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir litt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i den vestlige delen. 

 
                           ▲    

 Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 
 

26 Semsbekken 
 

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt av 
tunnelinnslaget. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt av 
tunnelinnslaget. 

 
                  ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt av 
tunnelinnslaget. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt av 
tunnelinnslaget. 

 
              ▲    

Middels verdi Middels negativ konsekvens  (--) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) 

Middels til stor 
verdi 
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27 Semsbekken 
nordvest 

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt noe i 
forbindelse med tunnelinnslaget. 

 
        ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Stor verdi Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Stor negativ konsekvens (---) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Samlet konsekvens Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Stor negativ konsekvens (---) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

9 Verdalselva nedre  Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

10 Ysselva Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Funksjonsområdet blir noe påvirket 
av vegalternativet, men lite i 
forhold til 0-alternativet.

 
                       ▲    

Stor verdi Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 
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6.14 Delstrekning Røra 
Tabell 6-6: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Røra. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Holåsen - 
Koabjørga 

Alternativet berører nordlige del 
minimalt, vurdert til intet til lite 
negativt omfang.

 
                             ▲         

Alternativet berører nordlige del 
minimalt, vurdert til intet til lite 
negativt omfang.

 
                             ▲         

Alternativet berører nordlige del 
minimalt, vurdert til intet til lite 
negativt omfang.

 
                             ▲         

Alternativet berører nordlige del 
minimalt, vurdert til intet til lite 
negativt omfang.

 
                             ▲         

Stor verdi Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

3 Koabjørga - Mære Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt. Siden det her og er planlagt en 
kort og en lang tunnel, blir det lite 
nytt arealbeslag, noe som er 
positivt for sammenbindings-
funksjonen som skogene her 
utgjør. Det er vurdert til liten 
negativ omfang.

 
                       ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire felt 
og i tillegg planlegges den på nye 
områder i vestlige del, men dette 
avbøtes noe av planlagt kort og 
lang tunnel, noe som er positivt for 
sammenbindingsfunksjonen som 
skogene her utgjør. Det er vurdert 
til liten til middels negativ omfang.

 
                    ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt. Siden det her er planlagt en 
lang tunnel, blir det lite nytt 
arealbeslag, annet enn i nordøst, 
Dette reduserer sammenbindings-
funksjonen som skogene og 
elveløpene her utgjør. Det er 
vurdert til liten negativ omfang.

 
                    ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire 
felt. Siden det her og er planlagt en 
kort og en lang tunnel, blir det lite 
nytt arealbeslag, noe som er 
positivt for sammenbindings-
funksjonen som skogene her 
utgjør. Det er vurdert til liten 
negativ omfang.

 
                       ▲         

 Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) 

Samlet konsekvens Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) 

Middels til stor 
verdi 
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Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

12 Bekker ved Røra 
127-202-R 

Trase går i tunnel under vassdrag. 
Lite sannsynlig med påvirkning. 
Middels sårbarhet (Norwat, 2016) 
Intet omfang. 

 
                              ▲    

Trase går i tunnel under deler av 
vassdraget. Trase krysser bekk like 
nord for tunnelpåslag. Usikkert 
hvor overvann fra veg vil drenere, 
men det forutsettes at vaskevann 
fra tunnel renses før utslipp i 
vassdrag.  Middels sårbarhet 
(Norwat, 2016). 
Lite - middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A, selv om 
tunneltrase ligger annerledes i 
terrenget. 

 
                               ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Intet omfang. 

 
                              ▲    

Middels verdi Ubetydelig (0) Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

13 Loråsbekken 127-
128-R 

Krysser vassdrag i samme trase 
som dagens E6. Tunnelpåslag et 
stykke nord for kryssing. Usikkert 
hvor overvann fra veg vil drenere, 
men det forutsettes at vaskevann 
fra tunnel renses før utslipp i 
vassdrag.  Lav sårbarhet (Norwat 
2016).  
Lite – middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Traseen krysser vassdraget noe 
lenger ned mot utløp i fjorden enn 
alternativ A, og vil kunne påvirke 
mindre del av vannforekomsten.  
Lav sårbarhet (Norwat 2016).  
Lite negativt omfang. 

 
                        ▲    

Alternativet krysser vassdrag 
relativt langt opp. Tunnelpåslag et 
stykke sør for kryssing av vassdrag. 
Usikkert hvor overvann fra veg vil 
drenere, men det forutsettes at 
vaskevann fra tunnel renses før 
utslipp i vassdrag.  Lav sårbarhet 
(Norwat 2016).  
Lite – middels negativt omfang. 

 
                   ▲    

Lik vurdering som alt. A 
  
Lite – middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Middels verdi Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 
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14 Lorvika nedre 
127-124-R 

På denne delstrekningen påvirkes 
ikke vassdraget.  Lav sårbarhet 
(Norwat 2016).  
Intet omfang. 

 
                               ▲    

På denne delstrekningen påvirkes 
vassdraget noe ved Brekka ved 
kryssing av vassdrag.  Lav sårbarhet 
(Norwat 2016). Lite negativt 
omfang. 

 
                        ▲    

På denne delstrekningen påvirkes 
ikke vassdraget.  Lav sårbarhet 
(Norwat 2016).  
Intet omfang. 

 
                               ▲    

På denne delstrekningen påvirkes 
vassdraget marginalt ved Brekka.  
Lav sårbarhet (Norwat 2016).  
Intet til lite negativt omfang. 

 
                            ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Samlet konsekvens Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

27 Semsbekken 
nordvest 

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i den 
vestlige delen, samt noe i 
forbindelse med tunnelinnslaget. 

 
        ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av arealbeslag ved 
tunnelinnslaget. 

 
            ▲    

Stor verdi Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Stor negativ konsekvens (---) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

30 Tjønnmyra 
BN000000038 

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den vestlige delen. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig konsekvens (0) 

Liten til middels 
verdi 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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34 Lensmyra Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den østlige delen. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den østlige delen. 

 
                          ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
den østlige delen. 

 
                           ▲    

 Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

35 Lorås sør Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg i midtre del. 

 
              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket, annet enn noe fra et 
krysspunkt. 

 
                            ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Middels negativ konsekvens (--) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) 
 

Samlet konsekvens Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Stor negativ konsekvens (---) Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Middels til stor negativ konsekvens 
(--/---) 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

15 Røra Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. Tunnelen avbøter 
noe for dette.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. Tunnelen avbøter 
noe for dette.

 
                   ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) Ubetydelig konsekvens  (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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16 Berg Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. Tunnelen avbøter 
noe for dette.

 
                   ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. Tunnelen avbøter 
noe for dette.

 
                   ▲    

Middels verdi Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

17 Røskjel Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Ubetydelig konsekvens  (0) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Ubetydelig konsekvens (0) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Middels negativ konsekvens  (--) Middels negativ konsekvens  (--) Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Viltområder fugl 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

2 Lorås 
 

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Vegalternativet medfører mer 
forstyrrelse med økt støy.  

 
                        ▲    

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

Viltområdet blir ikke påvirket.

 
                              ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) 
 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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11 Bekker ved Røra Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket av vegalternativet pga. 
planlagt tunnel. 

 
                              ▲    

Bare det vestlige funksjonsområdet 
blir påvirket av en vegkryssing, det 
østlige blir ikke påvirket pga. 
planlagt tunnel. 

 
                        ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket av vegalternativet pga. 
planlagt tunnel. 

 
                              ▲    

Funksjonsområdet blir ikke 
påvirket av vegalternativet pga. 
planlagt tunnel. 

 
                              ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) 
 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig konsekvens (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

6.15 Delstrekning Sparbu 
 
Tabell 6-7: Vurdering av omfang og konsekvens av de ulike lokalitetene og kategoriene av tema naturmangfold på delstrekning Sparbu. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

3 Koabjørga - Mære Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire felt 
i nordlig del, og at den følger 
jernbanen i sørlig del, noe som 
medfører lite arealbeslag i forhold 
til dagens situasjon. Dette påvirker 
sammenbindingsfunksjon lite. 
Vurdert til intet til lite negativt 
omfang. 

 
                             ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire felt 
i nordlig del, og at den følger 
jernbanen i sørlig del, og at den 
trekkes noe mot vest i midtre del. I 
sistnevnte område er det få 
naturverdier og totalt påvirkes 
sammenbindingsfunksjon lite. 
Vurdert til intet til lite negativt 
omfang. 

 
                             ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire felt 
i nordlig del og at den trekkes mot 
øst i midtre og sørlig del. Dette 
påvirker sammenbindings-
funksjonen noe. Vurdert til liten til 
middels negativt omfang. 

 
                    ▲         

Delområdet blir påvirket av at 
eksisterende veg utvides til fire felt 
i nordlig del, og at den følger 
jernbanen i sørlig del, og at den 
trekkes noe mot vest i midtre del. I 
sistnevnte område er det få 
naturverdier og totalt påvirkes 
sammenbindingsfunksjon lite. 
Vurdert til intet til lite negativt 
omfang. 

 
                             ▲         

 Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten til middels 
verdi 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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Vannmiljø og miljøtilstand 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

14 Lorvika nedre 
127-124-R 

Krysser vassdrag et godt stykke opp 
i vassdraget. Tunnelpåslag et 
stykke sør for kryssing. Usikkert 
hvor overvann fra veg vil drenere, 
men det forutsettes at vaskevann 
fra tunnel renses før utslipp i 
vassdrag. Lav sårbarhet (Norwat 
2016).  
Middels negativt omfang. 

 
               ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Alternativet går noe mer parallelt 
med vannforekomsten enn 
alternativ A, men i god avstand så 
dette vil lite sannsynlig påvirke 
vannforekomsten. Tunnelpåslag 
ligger et godt stykke sør for 
kryssing. 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Alternativ krysser vannforekomst 
en gang, et godt stykke opp i 
vassdraget. Usikkert hvor overvann 
fra veg vil drenere. Lav sårbarhet 
(Norwat, 2016). 
 
Lite - middels negativt omfang. 

 
                    ▲    

Lik vurdering som alt. A, men 
tunnelpåslag vil i dette alternativet 
ligge rett ved vassdraget.  
Middels negativt omfang. 

 
               ▲    

 Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

Liten negativ konsekvens (-) Liten - middels negativ konsekvens 
(-/--) 

15 Mæreselva nedre 
deler 127-165-R 

Krysser vassdrag to steder (to ulike 
bekker) et godt stykke opp i 
vassdraget. Usikkert hvor overvann 
fra veg vil drenere. Middels 
sårbarhet (Norwat 2016). 
Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Alternativet krysser 
vannforekomsten litt andre steder 
enn alternativ A, men omfang av 
alternativet vurderes som likt. 
 Middels negativt omfang. 

 
              ▲    
 

Lik vurdering som alt. A. 
Alternativet krysser 
vannforekomsten litt andre steder 
enn alternativ A, men omfang av 
alternativet vurderes som likt. 
 Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Lik vurdering som alt. A. 
Alternativet krysser 
vannforekomsten på litt andre 
steder, men omfang av alternativet 
vurderes som likt. 
 Middels negativt omfang. 

 
              ▲    

Middels verdi Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) 

Samlet konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) Middels negativ konsekvens (--) 

Naturtyper på land og i ferskvann 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Liten til middels 
verdi 
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37 Smolelva Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i nordre del. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag i 
nordre del. 

 
                       ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i nordre del. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av veg og 
arealbeslag i nordre del. 

 
                           ▲    

 Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten negativ konsekvens (-) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

44 Kåbergselva 
 

Naturtypelokaliteten blir svakt 
negativt påvirket av arealbeslag i 
østlig del. 

 
                           ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag på 
to steder i østlig del. 

 
                        ▲    

Naturtypelokaliteten blir ikke 
påvirket. 

 
                              ▲    

Naturtypelokaliteten blir negativt 
påvirket av veg og arealbeslag på 
to steder i østlig del. 

 
                        ▲    

Middels verdi Ubetydelig konsekvens  (0) Liten negativ konsekvens  (-) Ubetydelig konsekvens  (0) Liten negativ konsekvens  (-) 

Samlet konsekvens Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten negativ konsekvens  (-) Ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) 

Liten negativ konsekvens  (-) 

Viltområder pattedyr (trekkveger hjortevilt) 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

     

17 Røskjel Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir ikke påvirket av 
vegalternativet.

 
                              ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

 Ubetydelig konsekvens (0) Stor negativ konsekvens  (---) Ubetydelig konsekvens (0) Stor negativ konsekvens  (---) 
 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Middels til stor 
verdi 
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18 Rambergsmyra Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Trekkruten blir negativ påvirket av 
vegalternativet, ved at hjorteviltet 
får en ekstra barriere.

 
         ▲    

Stor verdi Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) 

19 Tuvheim Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

Trekkruten blir noe påvirket av 
vegalternativet, men lite i forhold 
til 0-alternativet. 

 
                   ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Liten til middels negativ 
konsekvens  (-/--) 

Samlet konsekvens Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) Stor negativ konsekvens  (---) 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 

Delområde og verdi Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

12 Lorvikelva Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i det sørlige 
elveløpet i forbindelse med ny bru-
kryssing i øvre del, men lite i 
forhold til 0-alternativet. Bru-
kryssingen er også langt oppstrøms 
vandringshinderet (ca. 1950 m).

 
                       ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i det sørlige 
elveløpet i forbindelse med ny bru-
kryssing i øvre del og fordi vegen 
ligger mer parallelt med elveløpet. 
Brukryssingen er og oppstrøms 
vandringshinder (ca. 1900 m).

 
                   ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i det sørlige 
elveløpet i forbindelse med ny bru-
kryssing i øvre del, men lite i 
forhold til 0-alternativet. Bru-
kryssingen er også langt oppstrøms 
vandringshinderet (ca. 2 km).

 
                       ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i det sørlige 
elveløpet i forbindelse med ny bru-
kryssing i øvre del, men lite i 
forhold til 0-alternativet. Bru-
kryssingen er også langt oppstrøms 
vandringshinderet (ca. 1900 m).

 
                       ▲    

 Liten negativ konsekvens (-) 
 

Liten negativ konsekvens (-) 
 

Liten negativ konsekvens (-) 
 

Liten negativ konsekvens (-) 
 

Middels til stor 
verdi 

 

 

 

 

 

Liten til middels 
verdi 

 

 

 

 



 118 
 

Statens vegvesen  Asplan Viak AS 
 

13 Mæreselva/ 
Hamremselva 

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i den østlige 
delen i forbindelse med ny bru-
kryssing. Denne delen av elveløpet 
er også anadromt.

 
                    ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i den østlige 
delen i forbindelse med ny bru-
kryssing. Denne delen av elveløpet 
er også anadromt. I tillegg påvirkes 
noe av det sørlige elveløpet svakt i 
forbindelse med arealbeslag. 

 
                  ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i den østlige 
delen i forbindelse med ny bru-
kryssing. Denne delen av elveløpet 
er også anadromt.

 
                    ▲    

Vegalternativet påvirker 
funksjonsområdet noe i den østlige 
delen i forbindelse med ny bru-
kryssing. Denne delen av elveløpet 
er også anadromt. I tillegg påvirkes 
noe av det sørlige elveløpet svakt i 
forbindelse med arealbeslag. 

 
                  ▲    

 Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

Samlet konsekvens Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

Middels negativ konsekvens (--) 

      

      

      

      

Middels til stor 
verdi 
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7 SAMLA KONSEKVENSER OG RANGERINGER FOR 
VEGALTERNATIVENE OG DELSTREKNINGENE 

 

I denne gjennomgangen er alle vegalternativene i hele planområdet vurdert samlet uavhengig av 
delstrekningene. Deretter er alle aktuelle kategorier av tema naturmangfold for alle delstrekningene vurdert 
hver for seg. Til slutt er det foretatt en sammenstilling av konklusjonene for alle delstrekningene. 

7.1 Hele planområdet 
I tabell 7-1 er konsekvensene for de ulike kategoriene, som blir påvirket, sammenstilt samlet og uten å dele 
opp i delstrekninger. Alle vegalternativene har både veg i dagen og tunneler med ulik lengde. For mange av 
kategoriene er det lite som skiller mellom de ulike alternativene, men når kategoriene vurderes samlet, skiller 
noen seg ut med mer negativ konsekvens enn andre. De ulike alternativene kan deles i de to hovedgruppene 
B/D og A/C, som gir henholdsvis stor negativ og middels til stor negativ konsekvens.  

I den første gruppen er det alternativet B som gir mest negativ konsekvens samlet. Dette gir stor negativ 
konsekvens for både naturtypelokaliteter på land og i vann og for trekkveger for hjortevilt. Alternativ D gir 
også stor negativ konsekvens samlet på grunn av trekkveger for hjortevilt. Det skiller lite i forhold til alternativ 
B, for naturtypelokaliteter på land og i vann er vurdert til middels til stor negativ konsekvens. Det kan også 
bemerkes at alternativ D jevnt over gir mer negativ konsekvens for landskapsøkologi, vannmiljø og 
verneområder, men det er her vurdert til å ikke veie opp for den store negative konsekvensen for trekkveger 
for hjortevilt. 

Av de to resterende alternativene, A og C, er førstnevnte vurdert å gi størst negativ konsekvens pga. størst 
negativ konsekvens for vannmiljø, verneområder og viltområde for fugl. De negative konsekvensen for de 
resterende kategoriene er like mellom alternativ A og C.  

At alternativ C er vurdert til minst negativ konsekvens kan samlet delvis forklares ved at det er dette 
vegalternativet som ligger lengst mot øst og dermed berører færrest naturtypelokaliteter og viltområder for 
fugl. Det er også påfallende at dette alternativet ligger lengst bort fra verneområdene langs sjøen. Dette er 
også positivt i den forstand at kunnskapen om virkningen av støy på fuglelivet i de nevnte verneområdene er 
noe usikker.   
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Tabell 7-1: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for hele planområdet 
uavhengig av delstrekninger, der 1 gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er 
vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi -/-- -/-- -/-- -- 

Vannmiljø/miljøtilstand -- -/-- -/-- -- 

Verneområder -- -/-- -/-- -- 

Naturtyper på land og i 
vann 

--/--- --- --/--- --/--- 

Trekkveger hjortevilt --/--- --- --/--- --- 

Viltområde fugl -/-- -- - -- 

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -- -/-- -- 

Samlet --/--- --- --/--- --- 

Rangering 2 4 1 3 
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7.2 Delstrekning Skogn 
Det som er karakteristisk for denne delstrekningen er at av alle fem viltområdene for fugl i hele 
planområdet, så ligger hele fire av dem her. Andre viktige kategorier her er naturtyper på land og i vann og 
funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, men det er konsekvensene for vannmiljø som samlet 
gjør at alternativ D får mest negativ konsekvens. Alternativene A og B er relativt like, men førstnevnte er 
vurdert med noe mer negativ konsekvens, mest på grunn av landskapsøkologi og verneområder. Alternativ 
C gir minst negativ konsekvens for denne delstrekningen. 

 

Tabell 7-2: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Skogn, der 1 
gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi -/-- 0/- - -- 

Vannmiljø/miljøtilstand - - - --/--- 

Verneområder -/-- 0 0 -/-- 

Naturtyper på land og i 
vann 

-- -- -- -- 

Trekkveger hjortevilt -- -- -/-- -- 

Viltområde fugl -/-- -- -/-- -- 

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -/-- -- -/-- 

Samlet -- -- -/-- --/--- 

Rangering 3 2 1 4 
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7.3 Delstrekning Levanger 
Denne delstrekningen har verdier for lokaliteter knyttet til vannmiljøer og fisk, samt naturtypelokaliterer 
knyttet til disse, og det er konsekvensene for sistnevnte som gjør at alternativ B rangeres som det med 
mest negativ konsekvens. Alternativ D er vurdert med noe mer negativ konsekvens i forhold til 
alternativene A og C fordi tre kategorier (tabell 7-3) ligger på middels negativ konsekvens. Alternativene A 
og C gir samlet sett identiske samlede konsekvensgrader. Alternativ C er allikevel rangert foran alternativ A 
fordi konsekvensen for kategorien naturtyper på land og i ferskvann er mer negativ i alternativ A. Denne 
kategorien er også vurdert som noe viktigere enn de gjenstående kategoriene. Det må bemerkes her at det 
ikke finnes viltområder for fugl her og at lokalitet 5 for funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter 
og lokalitet 5 på vannmiljø og miljøtilstand ligger utenfor planområdet. 

 

Tabell 7-3: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Levanger, der 
1 gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi -/-- 0/- 0/- -- 

Vannmiljø/miljøtilstand - -- -/-- - 

Verneområder 0/- - - -- 

Naturtyper på land og i 
vann 

-- --/--- -/-- -- 

Trekkveger hjortevilt -/-- -/-- -/-- -/-- 

Viltområde fugl     

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -/-- -- -/-- 

Samlet -/-- --/--- -/-- -- 

Rangering 2 4 1 3 

 

  



 123 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

7.4 Delstrekning Rinnleiret 
Noe av det karakteristiske med denne delstrekningen er alle trekkvegene for hjortevilt, som gir stor negativ 
konsekvens for hele delstrekningen. Også denne delstrekningen har verdier knyttet til vannmiljøer og fisk, 
men med ingen naturtypelokaliterer knyttet til disse. I tillegg til trekkveger for hjortevilt, er det også 
negative konsekvensene for vannmiljø og miljøtilstand, noe som gjør alternativene A og D ganske like, men 
de skiller seg ved at alternativ A ikke påvirker naturtypelokaliteter. Mangel på naturtypelokaliteter som blir 
påvirket er også hovedgrunnen til at alternativ C rangeres som minst negativ i forhold til alternativ B. Det er 
også positivt at begge alternativene ligger lengst bort fra verneområde 4. Det må bemerkes at det heller 
ikke på denne delstrekningen finnes viltområder for fugl.  

 

Tabell 7-4: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Rinnleiret, der 
1 gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi -/-- 0/- 0/- -- 

Vannmiljø/miljøtilstand --/--- -/-- - --/--- 

Verneområder -- -- -- -- 

Naturtyper på land og i 
vann 

0 -/-- 0 -/-- 

Trekkveger hjortevilt --- --- --- --- 

Viltområde fugl     

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -/-- - -/-- 

Samlet --- --- --- --- 

Rangering 3 2 1 4 
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7.5 Delstrekning Fleskhus 
De viktigste naturverdiene her er funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter og 
naturtypelokaliteter, men konsekvensene er jevnt over mest negativt for sistnevnte kategori, og spesielt 
alternativ B på denne gir mest negativ konsekvens. Denne er derfor rangert sist. Alternativene A og D er 
ganske like, men de skiller seg svakt ved at konsekvensene for landskapsøkologi gir noe mindre negativ 
konsekvens for alternativ A i forhold til alternativ D. Ubetydelig til liten negativ konsekvens på denne 
kategorien, sammenliknet med de andre, gjør også at alternativ C er vurdert som minst negativ konsekvens. 
Det må bemerkes at det på denne delstrekningen verken finnes trekkveger for hjortevilt eller viltområder 
for fugl.  

 

Tabell 7-5: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Fleskhus, der 
1 gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi -/-- 0/- 0/- -- 

Vannmiljø/miljøtilstand -/-- -/-- -/-- -/-- 

Verneområder -- -- -- -- 

Naturtyper på land og i 
vann 

--/--- --- --/--- --/--- 

Trekkveger hjortevilt     

Viltområde fugl     

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -/-- -/-- -/-- 

Samlet --/--- --- --/--- --/--- 

Rangering 2 4 1 3 
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7.6 Delstrekning Røra 
De viktigste naturverdiene her er naturtypelokalitetene som får negative konsekvenser av tiltakene.  
Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter derimot er ikke et viktig tema her. Noe mindre 
negative konsekvenser blir det for trekkveger for hjortevilt, mens konsekvensene for viltområde fugl for det 
meste er ubetydelige. Alternativene B og C gir klart mest negativ konsekvenser, spesielt på 
naturtypelokaliteter og trekkveger for hjortevilt, men alternativ C er samlet vurdert med mindre negativt 
konsekvens. Alternativ B er derfor rangert sist. Alternativene A og D skiller seg ikke fra hverandre, men 
alternativ D er rangert som nummer 1 fordi en lengre del av vegen er planlagt i tunnel. Det må bemerkes at 
det på denne delstrekningen så ligger verneområde nr. 8 såpass langt bort fra planområdet at det ikke er 
vurdert virkning og konsekvens for dette.   

 

Tabell 7-6: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Røra, der 1 gir 
minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi - -/-- -/-- - 

Vannmiljø/miljøtilstand -/-- -/-- -/-- -/-- 

Verneområder     

Naturtyper på land og i 
vann 

--/--- --- --/--- --/--- 

Trekkveger hjortevilt -/-- -- -- -/-- 

Viltområde fugl 0 - 0 0 

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

0 0/- 0 0 

Samlet --/--- --- --/--- --/--- 

Rangering 2 4 3 1 
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7.7 Delstrekning Sparbu 
På denne delstrekningen er det trekkvegene for hjortevilt som får de mest negative konsekvensene. 
Vannmiljø og funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter har jevnt over midlere verdier, men 
konsekvensene av tiltakene ligger på omtrent middels negativt og alternativene skiller seg lite fra 
hverandre for disse kategoriene. Konsekvensene for naturtypelokaliteter er også begrenset. Samlet sett er 
det også vanskelig å skille alternativene, men alternativ D er rangert med mest negativ konsekvens på 
grunn av naturtypelokaliteter og funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter, med B som veldig likt 
og bare noe mindre negativt på grunn av landskapsøkologien. Alternativene A og C er også veldig like, og 
også her er det noe mindre negativ konsekvens på grunn av landskapsøkologien. Det må bemerkes at det 
på denne delstrekningen så er det ingen verneområder eller viltområder for fugl.   

 

Tabell 7-7: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegalternativene for tema naturmangfold for delstrekning Sparhus, der 
1 gir minst negativ konsekvens. Konsekvensene av 0-alternativet for naturmangfold i området er vurdert som ubetydelige (0).  

Delområde Konsekvens 

 Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Landskapsøkologi 0/- 0/- -/-- - 

Vannmiljø/miljøtilstand -- -- -- -- 

Verneområder     

Naturtyper på land og i 
vann 

0/- - 0/- - 

Trekkveger hjortevilt --- --- --- --- 

Viltområde fugl     

Funksjonsområde fisk og 
ferksvannsarter 

-/-- -- -/-- -- 

Samlet --- --- --- --- 

Rangering 1 3 2 4 
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8 AVBØTENDE TILTAK 

8.1 Hensyn og avbøtende tiltak i anleggsperioden 
Generelt bør anleggs- og riggområde plasseres der det allerede er tekniske inngrep, eller der det senere blir 
permanent, for eksempel i et kryssområde slik at minst mulig naturareal blir berørt. Alle arealinngrep og 
hogst bør minimaliseres (hogst av plantefelt er en fordel). Anleggsveger og riggområde bør ikke legges i 
myrområder. Rigg- og marksikringsplaner bør lages i seinere planfaser.   

For viltområdene for fugl, og spesielt for verneområdene som er viktige for fugl, bør anleggsarbeid og støy 
unngås i hekketiden. Spesielt sprengninger kan skremme fugl i reiret, med fare for at egg eller unger kan bli 
plyndret av andre fuglearter. Dette var nevnt for hubro av Husby & Østerås (2017), men gjelder trolig også 
for andre fuglearter. For hubro er dette angitt med en sone på 2 km fra etablerte hekkelokaliteter (Husby & 
Østerås 2017), en sone som trolig kan gjelde for hekkelokaliteter for andre fuglearter også. Generelt gjelder 
for øvrig at for alle andre fuglearter vil omfattende arbeider i hekketida virke forstyrrende. Selv om ikke hubro 
er påvist ved Bjørga, så fremheves det av Husby & Østerås (2017) at gravemaskin vil være mindre stressende, 
men at den ikke bør brukes innen 1 km fra hekkelokaliteten i hekkesesongen. 

Siden hubro ikke er registrert på fem år, så gjelder dermed ikke disse generelt anbefalte restriksjonene for 
dette arbeidet (Husby & Østerås 2017), men dersom hubro en gang påvises før anleggsarbeidet starter, vil 
arbeid nærmere enn de oppgitte avstander fra hubroenes hekkelokalitet altså kun foregå i tidsrommet 
oktober – januar. Det legges ikke restriksjoner på arbeid utført til andre tider av året (Husby mfl. 2014). Med 
tanke på fugler som hekker eller kan hekke i områder med tunnelinnslag, er det en fordel at tunnelåpningen 
ligger forholdsvis lavt i terrenget.  

De største potensielle negative virkningene for vannmiljø og biologisk mangfold i vann i anleggsperioden er 
partikkelavrenning, utslipp av nitrogen i sammenheng med sprenging, høy pH i avrenningsvann fra 
betongarbeid, og spill av drivstoff og kjemikaler. Sprengstoffrester i kombinasjon med betongrester fra 
prelletap fra sprøytebetong kan gi ammoniakkavrenning som er akutt dødelig for fisk. Det er særlig 
nedstrøms brukryssinger og tunnelområder at dette kan være et problem i dette prosjektet.  

Tiltak for å hindre avrenning i anleggsfasen (kan gjøres mer konkret i reguleringsplan og YM plan) kan være: 

- Avskjærende grøfter oppstrøms som fører overflatevann forbi anleggsområde. 
 

- Etablere sedimentasjonsdammer eller siltgardin (Winther-Larsen 2013) nedstrøms større fyllinger, 
der det er risiko for avrenning til vann og vassdrag. 
 

- Påfyll av drivstoff og kjemikaliebruk bør skje der det ikke er fare for spill til sårbare resipienter. I 
tillegg skal det stilles strenge krav til oppsamling ved evt. uhell, samt tett dekke.  
 

- Mellomlagring og vasking av stein vil redusere mengde med skarpe partikler og redusere 
ammoniumrestene.  

8.2 Massedeponi 
Ingen massedeponier er planlagt i dette prosjektet. Dersom massedeponier er aktuelle bør disse kartlegges 
for naturmangfold.  
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8.3 Riggområder 
Det er viktig at eventuelle riggområder etableres så arealminimerende som mulig, samt at disse ikke 
etableres nær sårbare resipienter. Det bør også stilles krav til avrenning og rensing fra riggområder – både 
etablering av tett dekke og oppsamling og rensing av for eksempel drivstoff ved søl eller uhell.  

 

8.4 Hensyn og avbøtende tiltak i driftsfasen 

8.4.1 Vannmiljø 

Overvann fra soner i dagen som drenerer til viktige vassdrag må renses eller ha utløp i resipienter som tåler 
slik avrenning. Detaljer for plassering (av rensedammer, infiltrasjonsfilter etc.) må avklares i regulerings- og 
prosjekteringsplaner.  Mest mulig naturlig vannføring i elver og bekker må opprettholdes. Avbøtende tiltak 
for vannmiljø uavhengig av alternativ kan være rensedammer/overvannsbasseng (Statens vegvesen, 2014 – 
rapport 295), der overvann fra veg ledes til basseng, hvor vannet renses før utløp til resipient (figur 8-1).   

 

Figur 8-1. Infiltrasjon (fra Statens vegvesen, 2014 – rapport 295). 

 

Dette kan utformes som et basseng, eller det kan legges opp til infiltrasjon i gresskledd terreng. Metoden 
krever at grunnforholdene kan infiltrere aktuell mengde overvann og må dimensjoneres deretter. Det kan 
også etableres en våtmark, som i prinsippet er et vått overvannsbasseng med generell liten vanndybde som 
er beplantet. Dette er illustrert i prinsippskissene nedenfor (figur 8-2 og figur 8-3). 
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Figur 8-2. Infiltrasjon i gresskledd terreng (fra Statens vegvesen, 2014 – rapport 295). 

 

 

 

Figur 8-3. Våtmark (fra Statens vegvesen, 2014 – rapport 295). 

8.4.2 Naturtyper 

Generelt er det viktig å være arealminimerende, spesielt der det er registrerte naturtypelokaliteter. I de med 
skogsdekke bør hogst begrenses og aller helst ikke forekomme. Senere regulerings- og byggeplaner må ha 
fokus på disse naturtypene og prøve å optimalisere veg og konstruksjoner for å redusere eller unngå inngrep 
på naturtypelokaliteter.  

Det må også tas hensyn ved inngrep eller nærføring til myr (figur 8-4). Myrene er viktige som levested for 
arter, vannlagring, flåmregulering og klimaregulering. Når det gjelder klima, så lagrer myr store mengder 
karbon og hindrer dermed at mengden av klimagasser i atmosfæren øker. Hvert år går mye myr tapt som 
følge av ulike utbygginger, torvuttak og nydyrking, og det er derfor viktig med en god forvaltning av myr. Det 
er også både internasjonale og nasjonale føringer som sier at inngrep i myr skal minimaliseres. Avbøtende 
tiltak kan væra å redusere inngrep ved å lage skråningsutslagene minst mulig. Det er viktig å opprettholde 
naturlig drenering etter at vegen er bygd. I reguleringsplanen bør dreneringsmønster som myr, vannsig og 
bekker kartlegges slik at de blir tatt hensyn til i prosjekteringsfasen. I reguleringsplan bør også veglinjene 
optimaliseres for å unngå mest mulig inngrep i myr (jf. Statens vegvesen 2015). En generell oversikt over 
myrer i Levanger er utarbeidet av Moen (2000). 
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Ved nødvendig hogst av store og gamle trær bør de flyttes der de naturlig kan brytes ned fordi død ved gir 
viktige levekår for ulike organismer.  

 

Figur 8-4. Fattigmyr ved Smolmarka. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

8.4.3 Vilt og arealkrevende fugler  

Viltgjerder langs vegen kan etableres der det ikke er noe annet som hindrer hjortevilt i å krysse vegen. 
Viltgjerder er også viktige for å lede dyrene til egne kryssingssteder (viltpassasjer). I dette prosjektet er det 
spesielt området ved Rambergsmyra og det i sør mellom Tuv og Skogn, som har tette forekomster av vilttrekk, 
som bør følges opp i reguleringsplan. Der vegen går i dagen kan kombinasjon av viltgjerde, viltpassasjer og 
naturlige barrierer fungere. Det kan også lages voller (ev. med viltgjerde på toppen). Tilplanting med skog på 
disse må ikke kommer i konflikt med annet naturmangfold og det må også vurderes i tilfelle rådyr er vanlig i 
området. I følge Sverre Øksenberg i Levanger JFL, er spesielt rådyr vanskelig å observere dersom de beveger 
seg når de kommer fra kantene og vegen er opphøyd. Eva Sofie Brøndboe i viltnemda i Levanger, fremhever 
at det ikke bør beplantes med busker langs vegene fordi viltet også kan komme for å slikke salt ved salting av 
vegene. Det er også anbefalt avkjøringslommer, ved eventuell handtering av vilt. Ryddding av vegetasjon kan 
gjøres ved kjente viltoverganger. I følge naturforvalter Linn Åsnes, uføres dette av Statens vegvesen fast ved 
kjente viltoverganger ved E6 (bl.a. ved Rambergsmyra).     

Som det fremgår av verdikartene, så finnes det flere viktige og store verneområder, viltområder og 
naturtypelokaliteter i planområdet. For de av områdene som har store verdier for fugl, spesielt verneområder 
som blir liggende nær valgt alternativ, anbefales det støyskjermer. Utformingen av disse vil avhenge litt av 



 131 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

valgt alternativ og topografiske forhold.  Våtmarkene som er foreslått under kapittelet om vannmiljø er også 
viktige for fugl.  

Det kan også nevnes at den nye vegen fra dagens E6 til tunnelinnslaget ved Bjørga i Verdal ikke vil ligge i et 
terreng som medfører økt risiko for kollisjoner mellom fugl og bil enn dagens trasé, heller tvert om (Husby 
& Østerås 2017, Husby 2016).  

8.4.4 Funksjonsområde for fisk og ferskvannsarter 

Det må ikke etableres vandringshinder for anadrom fisk. Det vises til generelle retningslinjer i SVV veileder 
Håndbok V134 Veger og dyreliv (2005) og «slipp fisken frem» DN håndbok 22-2002 som synliggjør ulike 
løsninger som kan brukes til å oppnå fri passasje forbi krysningspunkt. Omfangs- og konsekvensvurderingen 
i denne konsekvensutredningen forutsetter at dette blir gjort.  

Andre avbøtende tiltak for tema fisk og andre ferskvannsorganismer: 

- Det er ikke fastsatt om det skal være bru eller kulverter for de ulike kryssingspunktene. Generelt gir 
bruer mindre beslag av funksjonelt fiskehabitat enn kulverter som ligger i rør.  

- Der kulverter skal brukes anbefales løsninger med naturlig bunnsubstrat.   
- Flomsikringstiltak bør gjennomføres utenfor elvenes naturlige løp der det er mulig uten for 

eksempel steinsetting av elveløp. Det er de tekniske installasjonene som skal sikres mot flom, ikke 
elva som skal fikseres i sitt løp. 

- Kantvegetasjon må opprettholdes i så stor grad som mulig, og må gis mulighet til å reetablere seg 
etter endt anleggsaktivitet. 

- Nedslamming og erosjon i forbindelse med anleggsarbeid bør reduseres så mye som mulig. 
- Det vil også være viktig å velge en brukonstruksjon som krever minst mulig arbeid i elva og med 

færrest mulig brupilarer fundamentert på elvebunnen.  
- Man bør også redusere utfylling i elva og kjøring i elva i størst mulig grad.  
- Dersom elvemusling observeres der et tiltak planlegges, bør topplaget skrapes forsiktig av og legges 

ut igjen ovenfor tiltaksområdet på egnet sted i samråd med fagkyndig.  
- Tilkomst ved peling bør foregå fra lekter og ikke med kjøring/utfylling i elv der det er mulig.  
- Om utfylling i elva er nødvendig, bør det avsluttes med stedegen elveavsetninger fremfor knust 

stein. 
- Sprengstein med mye sprengstoffrester eller høyt innslag av finstoff må unngås i fyllinger som 

grenser til elv.  
- Sement er sterkt alkalisk og betongarbeid i og over elva må derfor foregå med forsiktighet og 

overskuddsbetong må ikke dumpes nær elva.   
- Vask av utstyr for eksempel ved betongarbeid kan ikke skje i elva.  
- Kantvegetasjon langs elvebreddene bør i størst mulig grad beholdes.  
- Fang-/sedimentasjonsdammer for vann som drenerer ut av anleggsområdet bør etableres fordi de 

gir god renseeffekt for finstoff. De kan også være funksjonelle mot vegavrenning etter at 
anleggsarbeidet er ferdig.  

Som nevnt i kapittelet om foreslåtte oppfølgende undersøkelser, er det aktuelt å foreta ekstra kartlegginger 
av elvemusling ved andre brukryssinger over elveløp og ved eventuelle fyllinger mot vassdrag. Dersom 
elvemusling påvises kan de samme avbøtende tiltakene iverksettes. En enkel gjennomgang av eksempler på 
prosjekter med elvemusling og veganlegg i Norge, finnes bl.a. i Bye (2015). 
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8.4.5 Kompensasjon 

Meld. St. 14, 2015-2016, «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» sier at kompensasjon kan 
være å restaurere et område, danne nye områder eller sikre eller verne et område som ellers ikke ville blitt 
vernet». I gjeldende Nasjonal transportplan (2014 – 2023) er dette omtalt slik: «Naturmangfoldloven åpner 
for at det kan kreves kompensasjon i forbindelse med inngrep i vernede områder og utvalgte naturtyper».  

I dette prosjektet kan dette vurderes dersom det blir inngrep i verneområdene. 
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9 KONSEKVENSER FOR VILTOMRÅDER UNNTATT OFFENTLIGHET 
Detaljert informasjon om kjente viltområder unntatt offentlighet er gitt i eget kart, der lokaliseringen av de 
ulike vegalternativene er nøyaktig markert i forhold til viltområdene unntatt offentlighet. Av de 6 kartlagte 
områdene unntatt offentlighet er det bare to (lokalitet 4 og 5) som blir negativt påvirket i forbindelse med 
økt støy i både anleggs- og driftsfasen. Ingen av viltområdene unntatt offentlighet blir fysisk påvirket av de 
ulike vegalternativene. 

Lokalitet 4 blir negativt påvirket av alternativ C fordi dette vegalternativet blir liggende omtrent 80 m unna, 
mens det i 0-alternativet ligger 150 m unna lokaliteten. Lokalitet 5 blir negativt påvirket av alternativ B fordi 
dette vegalternativet blir liggende omtrent 370 m unna, mens det i 0-alternativet ligger ca. 1000 m bort fra 
lokaliteten. 
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10 USIKKERHETER 
Hele 51 kartlagte naturtypelokaliteter indikerer at kunnskapsgrunnlaget for denne kategorien nå er 
tilstrekkelig (sammenliknet med situasjonen før feltarbeidet startet). Det må riktignok sies at det i 
feltarbeidet her har vært fokusert på områdene der veglinjene er planlagt, men flere områder utenfor dette 
er også kartlagt. I områdene med tunneler, er ikke marka ovenfor befart. På bakgrunn av dette kan det derfor 
være enkelte naturtypelokaliteter som ikke er registret.  

Det samme gjelder for viltområder for fugl, men her kan kunnskapsgrunnlaget bli noe mer oppdatert med 
eget feltarbeid (se nedenfor). For denne kategorien er det hentet inn eksisterende informasjon og det er noe 
usikkerheter knyttet til datamaterialet, da det ikke er utført målrettet feltarbeid i feltsesongen. Dette gjelder 
både hekkende og rastende våtmarksfugl (vade- og andefugl), orrfugl og hekkende rovfugl. For hubro her det 
i dette prosjektet utført en egen undersøkelse (Husby & Østerås 2017). Det har også skjedd store endringer 
i fuglebestandene for arter som for eksempel orrfugl, storspove og vipe de siste 10-årene. Informasjonen i 
fuglekapitelet er dermed til dels ferskvare og opplysninger som kan være noen få år gamle kan være utdatert. 
Kunnskapen om fugl hentet inn her er allikevel vurdert som tilstrekkelig for denne type plannivå. Det er også 
viktig å huske på at de fleste av de virkelig viktige fuglelokalitetene er i de mange verneområdene som grenser 
til planområdet. Kunnskapsgrunnlaget om fuglelivet i de store verneområdene er også jevnt over bra, men 
bør trolig oppdateres   

Det er ikke på dette plannivået utført kartlegging av hjorteviltets (mest elg og rådyr) vandringsmønster og 
habitatbruk, utenom intervjuer og det som er kjent fra tidligere registreringer. Når det gjelder viltområder, 
er informasjonen allikevel vurdert som tilstrekkelig her, men det bør vurderes om noen av trekkrutene, 
spesielt de mellom Tuv og Skogn, bør konkretiseres noe mer.  

For de andre kategoriene, med unntak av landskapsøkologiske sammenhenger, er verdivurderingene for det 
meste basert på eksisterende informasjon, bare supplert med en enkel befaring av funksjonsområde for fisk. 
Kunnskapsgrunnlaget blir drøftet mer i eget kapittel om naturmangfoldloven.  

For funksjonsområde for fisk er verdivurderingen er gjort for berørte vassdrag i sin helhet, tråd med 
metodikken i V712, der hele vassdraget verdivurderes. Habitatetkvaliteten innad i vassdraget for hvert 
krysningspunkt er ikke verdivurdert. Det bør derfor gjennomføres en habitatkartlegging for de enkelte 
kryssingspunktene mellom veg og vassdrag, for å unngå at nøkkelhabitat for anadrom fisk (gyte og 
oppvekstområder) blir beslaglagt. Dette er spesielt viktig om det planlegges kryssing med kulvert, som gir 
tap av areal. Om tiltaket gir tap av nøkkelhabitat bør det kartlegges hvor stor andel av det tilgjengelige 
nøkkelhabitatet i vassdraget som blir beslaglagt, for å kunne vurdere om tiltaket kan gi innvirkninger på 
bestandsnivå.  

Generelt, er det også usikkerheter i vurderingene av virkninger av tiltakene på de ulike kategoriene som 
skyldes manglende kunnskap fordi det bla. er utført få etterundersøkelser av samferdselsanlegg og tekniske 
inngrep i Norge, inklusivt effekter av forstyrrelse, støy og fragmentering. Når det gjelder vannmiljø er det noe 
usikkerhet knyttet til forurensning av olje og salt fra veger, og til veg-geometri og hvilke deler av vegen som 
drenerer til ulike vassdrag. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til økologisk tilstand, som er basis for 
verdivurderingen. Opplysningene er hentet fra Vann-Nett, men de har ofte varierende kvalitet. Dette bør 
følges opp med undersøkelser for økologisk tilstand. Også når det gjelder kategorien funksjonsområde for 
fisk og ferskvannsorganismer, er det noe usikkerhet knyttet til påvirkninger fra avrenning av forurensing, olje 
og salt fra veger.  
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11 NASJONALE MÅL 
Meld. St. nr. 26 (2006-2007) (Miljøverndepartementet 2007) er regjeringens dokument for miljøpolitikken. 
For «Naturens mangfold», er de strategiske målene to-delt. Det ene er at naturen skal forvaltes slik at arter 
som finnes naturlig blir sikra en levedyktig bestand, og det andre at Norge har som mål å stanse tapet av 
biologisk mangfold. I Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) blir det notert at regjeringen vil sikre at arealbruken 
bygger opp om målet om å stanse tapet av biologisk mangfold. 

I Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet-Norsk handlingsplan for naturmangfold» kommer det fram at 
regjerings politikk er å bidra til at nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold blir oppnådd. Det gjelder 
særlig Aichi-måla, under biomangfoldskonvensjonen, som viser at de tre nasjonale målene handler om å:  

- Ha god tilstand i økosystemene. 
 

- Ta vare på truet natur. 
 

- Bevare et utvalg naturområder som viser variasjonen i norsk natur («representativt utvalg)».  

 

I Statens vegvesens handbok V712 om konsekvensanalyser, er disse kriteriene satt opp for vurdering om 
inngrep er i strid med nasjonale mål: 

- Inngrep i verneområder som gir reduksjon og forringelse av verneverdier. 
 

- Forringelse av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter/deres økologiske funksjonsområde. 
 

- Ny aktivitet eller inngrep i vannforekomster som hindrer at god tilstand kan nåes.  
 

- Miljøskade som, inkludert vurdering av samlet belastning, truer forvaltningsmålene for arter, 
naturtyper eller økosystemer, jf. Naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

Enkelte av alternativene, vil trolig gi fysiske inngrep i verneområder. Dette fremkommer om man legger til 
en buffer på 100 m på hver side av planlagt midtlinje (jf. tiltaksbeskrivelsen). Dette gjelder for alternativ D på 
verneområdene 2, 4 og 6, alternativ B og C på verneområde 6 og alternativ A på verneområdene 4 og 6. Det 
er derfor viktig å huske på at disse områdene ikke blir utsatt for noen form for arealbeslag. Forutsatt dette, 
og at det blir undersøkt mulige virkninger på verneområdene av tiltaket (avrenning etc.), er det ikke vurdert 
til at vegalternativene strider mot nasjonale mål når det gjelder verneområder. Det er på dette planstadiet 
vanskelig å vurdere om inngrepene i vannforekomstene vil hindre god tilstand, dels på grunn av manglende 
kunnskap om faktisk miljøtilstand i de mange mindre nedbørsfeltene, og dels fordi det på dette nivået er noe 
usikkerhet knyttet til hvordan de ulike alternativa påvirker vannforekomstene. Ved optimalisering av veger i 
neste planfase, kan negative virkninger bli redusert. Målet er at tilstanden i vassdragene ikke skal være 
dårligere enn i dag.  

Når det gjelder forvaltningsmåla for arter og naturtyper skal det vurderes hvor sterkt truet arten eller 
naturtypen er, hvor omfattende tiltaket er, eller hvor mange lokaliteter som blir berørt. Kvaliteten på 
naturmangfoldet som blir ødelagt eller redusert blir også vurdert. Rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 
2011) som er registrert i dette planarbeidet er beiteskog (NT) og kulturmarkseng (VU). Sistnevnte tilsvarer 
naturbeitemark. Ingen av disse, eller andre registrerte, er utvalgt naturtyper jf. naturmangfoldloven. Tiltaket 
er derfor ikke i strid med strid med nasjonale mål for naturtyper. Det er ikke kjent prioriterte arter innenfor 
plan- eller influensområde, men flere rødlista arter ble registrert.  
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12 NATURMANGFOLDLOVEN 
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på et overordna nivå, forutsetninger og 
føringer for konsekvensutredningen, bla. om kravene til kunnskapsgrunnlaget, beskrivelse av påvirkninger, 
samlet belastning, vurdering av føre-var prinsippet og kompenserende og avbøtende tiltak. Under følger 
vurderinger etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Om forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 kan nås er vurdert i 
kapittel om økosystemtilnærming og samlet belastning nedenfor.  

12.1 Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Det er omtalt hele 51 naturtypelokaliteter fra planområdet. Av disse er 40 (hele 78,4 %) nye, noe som viser 
behovet for naturtypekartlegginger i denne type prosjekt. Lokalitetene fordeler seg på 11 svært viktige (A), 
24 viktige (B) og 17 lokalt viktige (C). Kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokalitetene er derfor vurdert som 
god. Fullstendige naturtypebeskrivelser er gitt i eget vedlegg. Alle naturtypedata og kartavgrensinger blir 
sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for senere å legges i Naturbase.  

Det har ikke vært gjennomført feltarbeid for kartlegging av vilt og fugl fordi kunnskapsgrunnlaget for disse 
kategoriene er vurdert som tilstrekkelige på dette plannivået (se også kapittelet om usikkerhet).   

Kilder til kunnskap er eget feltarbeid i september 2016 (19. til 23. av Per Gerhard Ihlen og 20. til 22. av Rune 
Lunde), informasjon fra nettkilder, rapporter, fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens vegvesen og 
lokalkjente personer. Det er ikke foretatt egen kartlegging av vannmiljø og fisk, annet enn en befaring for å 
se etter vandringshindre og mulige lokaliteter for elvemusling. I tillegg er det benyttet informasjon fra Vann-
Nett som gjelder økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster. Informasjonen i Vann-Nett er mangelfull, 
men på dette plannivået er det vurdert som tilstrekkelig for å kunne skille vegalternativene.  

12.2 Føre-var-prinsippet § 9 
Kunnskapsgrunnlaget for verdisettingen av de ulike kategoriene av naturmangfold (jf. Statens vegvesens 
handbok V712) er vurdert som tilstrekkelige på dette plannivået. Vurdering av omfang (virkninger) og 
konsekvenser for alle kategoriene er også vurdert som tilstrekkelige, og føre-var-prinsippet kommer trolig 
ikke til anvendelse for disse kategoriene. Det må presiseres at det for verneområder er noe usikkerhet knyttet 
til omfang og konsekvenser fordi det er uklart om enkelte alternativer påvirker disse fysisk, og hvor mye de 
nye vegalternativene fører til av økt støy, og hvordan dette igjen virker på spesielt fuglelivet i verneområdene. 
For kategorien funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter er det noe usikkerhet knyttet til virkningen på 
eventuelle forekomster av elvemusling av tiltaket. For disse to punktene kan føre-var-prinsippet vurderes.  

12.3 Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 
Virkningen for naturmangfold i planområdet er vurdert til relativt godt begrunnet i denne 
konsekvensutredningen (med unntak av det nevnt ovenfor). Samlet belastning i forhold til 
naturmangfoldloven § 10 er summen av påvirkning fra dette tiltaket og fra eksisterende påvirkning og 
eventuelle framtidige tiltak. Det skal være særlig fokus på om tiltaket gjør at forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 
ikke nås. Det er lite sannsynlig at tiltaket vil føre til økt byggepress og økt samlet belasting.  



 137 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

12.4 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Det er tiltakshaver som dekker kostnader for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet. Etter endelig 
valgt alternativ vil det også være nødvendig med miljøoppfølging; bla. for styrking av datagrunnlaget. I 
forbindelse med prosjektering skal det også utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan). Kostnadene skal også 
omfatte før- og etterundersøkelser. 

12.5 Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder § 12 
De mest miljøforsvarlige teknikkene blir lagt til grunn ved bygging av vegen. Dette gjelder særlig ved kryssing 
av vann og elveløp, både i anleggs- og driftsfasen. Det kan også være visse viltarter som det må tas hensyn 
til, som for eksempel å unngå anleggsdrift og forstyrrelse i visse deler av året. Videre blir det i det påfølgende 
planarbeidet søkt etter optimalisering av vegframføringen, slik at tiltaket er så arealminimerende som mulig 
i viktige naturtypelokaliteter. Det samme gjelder for plassering av riggområder og anleggsveger. Det er også 
viktig med ytterligere miljøoppfølging særlig i YM planer og rigg- og marksikringsplaner.  
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13 VIDERE ARBEID OG OPPFØLGING I REGULERINGSPLAN 
Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten skal danne grunnlag for en vurdering av valgt vegalternativ. Etter 
at endelige alternativer er valgt, er det nødvendig med enkelte undersøkelser i seinere reguleringsplaner, 
for eksempel:  

- Optimalisere veger og annet arealbeslag for å minimalisere arealinngrep, særlig der valgt 
vegalternativ berører naturtypelokaliteter. 
 

- Markering av anleggsgrenser (Z-tegninger) og utarbeide rigg- og marksikringsplan. 
 

- I reguleringsplan gi innspill og foreslå tiltak i ytre miljøplan. 
 

- Gjøre en vurdering om det er nødvendig å oppdatere kunnskapen om vannmiljø. 
 

- Dersom det skal gjøres tiltak i Levangerelva, må det trolig søkes NVE om konsesjon. En mer 
detaljert vurdering av konsekvenser av tiltaket bør i tilfelle utføres.  
 

- Oppdatert kartlegging av viktige trekkveger for hjortevilt som grunnlag for plassering av eventuelle 
viltpassasjer og etablering av viltgjerder for å lede hjorten bort fra områder der vegen går. Dette 
gjelder spesielt for Rambergsmyra og for området mellom Tuv og Skogn. Det kan også tenkes at det 
blir nødvendig med oppdatert kunnskap om trekkruter i andre deler av planområdet. 
 

- For fugl, bør kunnskapen være oppdatert både i viltområdene og i verneområdene i seinere 
reguleringsplaner, spesielt dersom et alternativ velges som går tett inntil disse. 
 

- Kartlegging av fremmende arter som fører til fare for spredning, bør utføres.  
 

- Oppfølgende undersøkelser elvemusling: Som nevnt er det ingen kjente lokaliteter av elvemusling 
annet enn i Verdalselva fra planområdet. Ved planlagt brukryssing over Verdalselva er det derfor 
viktig at det blir foretatt en detaljert undersøkelse av mulige forekomster av elvemusling. Dette for 
å få bedre kunnskap i forbindelse med biotopforberedende tiltak, noe som kan være aktuelt i 
forbindelse med utvidelse av eksisterende bru.  Dette er også i samsvar med handlinsgsplan for 
elvemusling i Norge (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Handlingsplanen fokuserer også på at 
manglende kunnskap om utbredelse og forekomster av elvemusling har medført forringelse og 
ødeleggelse av flere leveområder for arten. Det er derfor viktig at det blir foretatt detaljerte søk 
etter elvemusling der nye brukryssinger over elveløp og fyllinger mot vassdrag planlegges, og at det 
iverksettes eventuelle avbøtende tiltak dersom elvemusling påvises.   

Ved høring av planen kan det komma flere innspill. I følge § 10 i forskrift for konsekvensutredning for 
planer, skal det fastsettes vilkår for bla. overvåking av vesentlige negative påvirkninger, dvs. før- og 
etterundersøkelser.   
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16 VEDLEGG NATURTYPEBESKRIVELSER E6 ÅSEN-MÆRE 
Nummereringen av alle naturtypelokalitetene, med kort sammendrag, er gitt i tabellene og i figurene i 
hovedrapporten. I vedlegget her er alle naturtypebeskrivelsene for alle nye naturtypelokaliteter gjengitt. For 
naturtypelokaliteter som tidligere var registrert i Naturbasen, så er det gitt et kort sammendrag.  

 

Lok. 1 Nesvatnet øst 
Naturtype  Vannkantsamfunn 
Utforming  Takrør-sivaks-sump 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Nesvatnet, nær jernbanen, i Levanger 
kommune. Lokaliteten ligger innerst i en bukt av innsjøen og grenser bl.a. til noe innmark. Berggrunnen 
består av leirskifer og sandstein og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et vannkantsamfunn, utforming takrør-sivaks-
sump. 

Artsmangfold: Naturtypen består av et helofyttbelte som domineres av takrør og sjøsivaks, og med innsalg 
av mjødurt, i feltsjiktet. Bjørk, gråor og selje vokser som trær og busker i overgangen til fastmark.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak av noe negativ påvirkning av kjempespringfrø (SE), er 
naturtypelokaliteten intakt, og det ble ikke observert andre påvirkninger enn en brygge i forbindelse med en 
badeplass her.   

Fremmede arter: Kjempespringfrø (SE) ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der det 
er lite av tilsvarende vannkantsamfunn.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og størrelse og middels vekt på påvirkning, 
stabilitet og hyppighet i regionen. Forekomstene ev den fremmede arten kjempespringfrø trekker også 
verdien ned. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 
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Fattig vannkantsamfunn, utforming takrør-sivaks-sump i bakgrunnen og nedenfor innmarken, ved Nesvatnet øst (lok. 2) i Levanger 
kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 2 Nes nordvest 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Nesvatnet, nær jernbanen, i Levanger 
kommune. Lokaliteten ligger innerst i en bukt av innsjøen og grenser bl.a. til noe innmark og et 
vannkantsamfunn. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene består for det meste av hav- 
og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Lågurtmark dominerer, men det er også noe storbregnemark her. 
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Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er også noen individer som danner et busksjikt. I feltsjiktet 
ble bringebær, engfrytle, firblad, fugletelg, gauksyre, hengeving, mjødurt og skogsnelle registrert. I 
bunnsjiktet er storkransemose vanlig.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung og det er lite død ved her. Med unntak av noe negativ påvirkning 
av de fremmende artene rødhyll og kjempespringfrø, er naturtypelokaliteten intakt.  

Fremmede arter: Kjempespringfrø (SE) og rødhyll (HI) ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og habitatkvalitet middels vekt på størrelse (5,4 
daa) og påvirkning. Forekomstene ev de fremmede artene trekker også verdien ned. På bakgrunn av dette er 
verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 

 

Flompåvirket oreskog nordvest for Nes (lok. 2) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 3 Neshyllan vest 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Neshyllan, nær jernbanen, i Levanger kommune. 
Lokaliteten grenser bl.a. til noe innmark. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene består 
for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beiteeng.  

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, smyle og sølvbunke finnes i feltsjiktet, mens 
storbjørnemose er vanlig i bunnsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er i en tidlig brakkleggingsfase. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden og beitetrykket.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
fattige beiteenger er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. Naturtypelokaliteten får lav vekt på 
artsmangfold og rødlistearter, middels vekt på størrelse (12 daa) og middels vekt på tilstand (hevd). Den er 
derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Lok. 4 Skjelelia 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Skjelelia i Levanger kommune. Lokaliteten følger et 
bekkedrag og grenser mot innmark. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene består for 
det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Lågurtmark dominerer. 
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Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av hegg, rogn og selje. I feltsjiktet ble bringebær, 
hvitveis, gauksyre, mjødurt, skogsnelle og stikkelsbær registrert. I bunnsjiktet er krusfagermose og 
storkransemose vanlige. Lite lav- og mosearter på bark og på steinene i bekken.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung, bare enkelte større trær ble registrert og det er lite død ved her. 
Naturtypelokaliteten har redusert tilstand på grunn av vegen som går gjennom her og en del søppel.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og habitatkvalitet og middels vekt på størrelse 
(6,0 daa) og påvirkning. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

Flompåvirket oreskog ved Skjelelia (lok. 4) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

 

 



 165 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lok. 5 Holte sør 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen og Rune Lunde (Asplan Viak AS) 20. 
september 2016 i forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen 
mellom Åsen og Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Holte i Levanger kommune. Lokaliteten følger en 
bekk og grenser mot E6, skogsmark og innmark. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene 
består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Lågurtmark dominerer, men det er også noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av bjørk, gran, hegg og selje. I feltsjiktet ble 
bringebær, hvitveis, kranskonvall, mjødurt og vendelrot registrert. Det er lite epifytter her, men krusgullhette 
vokser rikelig på gråor. I bunnsjiktet er bekkerundmose og etasjemose vanlige, på bergvegger finnes 
putevrimose og på steiner i bekken vokser bl.a. klobekkemose og skorpelaven Bacidinia inundata (NT).  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung, men enkelte steder er finnes større trær, og det ble registrert lite 
død ved her. Naturtypelokaliteten har redusert tilstand på grunn av E6 som går tett inntil og fordi det er en 
del søppel her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får middels vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, størrelse (18,6 daa) og 
påvirkning. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 

 

Lok. 6 Fleskhusbukta 
Naturtype  Tangvoll 
Utforming  - 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Her er sparsomt med karplanter i strandsonen, men bra med algevegetasjon. Her finnes også trolig en av 
denne landsdelens største forekomster av småhavgras og det er stor variasjon i vegetasjonstyper. Lokaliteten 
ble vurdert som svært viktig (A-verdi). 
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Lok. 7 Åkløftet, Hotran elva BN00011327 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Levanger kommune og kartlagt som «viktig bekkedrag», der de 
akvatiske og fiskebiologiske verdiene ble fremhevet. I dette prosjektet er dette vurdert i kategoriene 
vannmiljø/miljøtilstand og funksjonsområder for fisk- og ferskvannsarter. Skogsverdiene ble ikke diskutert 
annet enn at kantsonene til vassdraget fungerer som viktige spredningskorridorer. Dette er en 
flommarksskog, utforming flompåvirket oreskog dominert av gråor i tresjiktet. På avstand er skogen vurdert 
til å være gjennomgående ung og bare enkelte større trær ble registrert. Lokaliteten er vurdert som viktig (B-
verdi).  

 

Lok. 8 Holåsen vest 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Holåsen i Levanger kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og skog. Berggrunnen består av konglomerat, sedimentær breksje og sandstein og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beiteeng.  

Artsmangfold: Vanlige karplanter som blåklokke, engkvein, grasstjerneblom, gulflatbelg, høymolart, 
markjordbær, mjødurt, rødkløver, ryllik, timotei, smyle, sølvbunke og vill-lin ble registrert i feltsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten har redusert tilstand ved at den er i en brakkleggingsfase. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beite.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
fattige beiteenger er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, høy vekt på størrelse (15 daa) 
og middels vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  
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Fattig beiteeng i brakkleggingsfase vest for Holåsen (lok. 8)i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 9  Holåsen vest II  
Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Selje 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Holåsen i Levanger kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og skog. Berggrunnen består av konglomerat, sedimentær breksje og sandstein og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær, utforming selje. Den står på 
en naturbeitemark i brakkleggingsfasen. 

Artsmangfold: Epifyttfloraen er relativ artsfattig, med barkragg, bristlav, krusgullhette, vanlig messinglav og 
grå fargelav.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er storvokst (2,5 m i omkrets) og har mye sprekkebark.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å hindre gjengroing rundt treet.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
store gamle seljetrær ikke er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Dette er en storvokst selje som får høy vekt på størrelse, middels vert på treegenskap, 
og lav vekt på artsmangfold og rødlistearter. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Store gamle trær, utforming selje vest for Holåsen (lok. 9). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. 10 Holåsen vest III 
Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Selje 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Holåsen i Levanger kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og skog. Berggrunnen består av konglomerat, sedimentær breksje og sandstein og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær, utforming rogn. Den står på 
en naturbeitemark i brakkleggingsfasen. 

Artsmangfold: Epifyttfloraen er artsfattig.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er storvokst (2,0 m i omkrets) og har glattbark.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å hindre gjengroing rundt treet.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
store gamle rognetrær ikke er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Dette er en storvokst rogn som får høy vekt på størrelse, middels vekt på treegenskap, 
og lav vekt på artsmangfold og rødlistearter. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Store gamle trær, utforming rogn vest for Holåsen (lok. 9). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. 11 Øver Holan nordvest 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Øver Holan i Levanger kommune. Lokaliteten 
følger en bekk og grenser mot E6, skogsmark og innmark. Berggrunnen består av konglomerat, sedimentær 
breksje og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Lågurtmark dominerer, men det er også noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av bjørk og hegg. I feltsjiktet ble bringebær, 
gaukesyre, hvitveis, kratthumleblom og stankstorknebb registrert. På grunn av mye skygge er det lite 
epifytter her. I bunnsjiktet er krusfagermose og storkransmose vanlige.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung, men enkelte steder er finnes større trær og eldre trær, spesielt i 
nedre del av lokaliteten. Det ble registrert lite død ved her. Naturtypelokaliteten har god tilstand, med unntak 
av forekomst av rødhyll.   

Fremmede arter: Rødhyll (HI) finnes i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får middels vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, lav vekt på størrelse (4,0 
daa) og høy vekt på påvirkning. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 
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Flompåvirket oreskog ved Øver Holan nordvest (lok. 11). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. 12 Støre nord 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Støre i Levanger kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og skog. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene består for det 
meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beiteeng.  

Artsmangfold: Vanlige karplanter som blåklokke, engkvein, grasstjerneblom, gulaks, ryllik, timotei, smyle, 
sølvbunke, vanlig arve og vill-lin ble registrert i feltsjiktet. Engkransmose er vanlig i bunnsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten har redusert tilstand ved at den er i en brakkleggingsfase. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beite.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
fattige beiteenger er vanlige.  

Verdibegrunnelse: får lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, middels vekt på størrelse (6,8 daa) og 
middels vekt på tilstand (hevd). Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Fattig beiteeng i brakkleggingsfase nord for Støre (lok. 12) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 13 Støre nord II 
Naturtype  Beiteskog 
Utforming  Skogsbeite i boreale lauvskoger 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Støre i Levanger kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og skog. Berggrunnen består av leirskifer og sandstein og løsmassene består for det 
meste av hav- og fjordavsetninger. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beiteskog, utforming skogsbeite i boreale lauvskoger.  

Artsmangfold: Tresjiktet består av gråor, hegg, osp og selje. Vanlige karplanter i feltsjiktet er bringebær, 
gauksyre, hvitveis, kratthumleblom, skogsnelle, smyle og tveskjeggveronika. Krusfagermose, lundveikmose 
og storkransmose er vanlige i bunnsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitepåvirket, men flere steder er har den redusert 
tilstand ved at den er i gjengroing. Med unntak av enkelte seljer, er skogen ung. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beite.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
beitepåvirka skoger ikke er så vanlige.  

Verdibegrunnelse: får middels vekt hevd (beite) og kalkrikhet, lav vekt på artsmangfold, lav vekt på 
størrelse (6,8 daa), sjiktning og skogtilstand. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Del av beitepåvirka skog nord for Støre (lok. 13) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

 

 



 174 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lok. 14 Alnes-Nesset BN00052846 
Naturtype  Bløtbunnsområder i standsonen 
Utforming  Strandflater med mudderblandet sand 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er en bløtbunnsområde i strandsonen, utforming strandflater med mudderblandet 
sand. Den overlapper med naturvernområde og ålegrasseng. Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-
verdi).  

 

Lok. 15 Ved Sogn BN00111797 
Naturtype  Ålegrassamfunn 
Utforming  Vanlig ålegras 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er et ålegrassamfunn, utforming vanlig ålegras. Dette er en middels tett ålegraseng som 
overlapper med et naturvernområde. Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-verdi).  

 

Lok. 16 Nossembekken 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av nedre del av Nossembekken i Levanger 
kommune. Skogen følger bekk og grenser innmark. Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. I tillegg til lågurtmark finnes også noe kalklågurt- og storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av bjørk, hegg, osp og rogn. I feltsjiktet ble 
bringebær, gaukesyre, hvitveis, kratthumleblom, ormetelg, skogsnelle, stutseving og trollbær registrert. På 
grunn av mye skygge er det lite epifytter her, men barkragg og krusgullhette vokser rikelig på gråor her, og 
vanlig messinglav ble registrert på osp. I bunnsjiktet er krusfagermose, lundveikmose og storkransmose 
vanlige. På steiner i bekken er klobekkemose vanlig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Bortsett fra de nedre delene av lokaliteten, som er ung, er mye av trærne ellers 
storvokste og gamle. I det området er det også rikelig med død ved, både liggende og stående. 
Naturtypelokaliteten har samlet sett derfor god tilstand, med unntak av forekomster av rødhyll.   

Fremmede arter: Rødhyll finnes i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 
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Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige, men der lokaliteter med gammel skog på rik mark ikke er vanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får middels vekt på størrelse (13,8 daa) og høy vekt på artsmangfold, 
habitatkvalitet og påvirkning. Av tidsmessige årsaker, var det ikke mulig å foreta en grundig artsinventering 
er, men på bakgrunn av lite påvirkning, rik mark og forekomster av mye død ved, er det et stort potensial for 
interessante artsfunn her. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til svært viktig (A-verdi). 

 

Flommarksskog med bl.a. storbregne- og kalklågurtmark ved Nossembekken (lok. 16) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 17 Nordberg nord 
Naturtype  Rik boreal lauvskog 
Utforming  Rik lauvskog i lisider 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Nordber, mellom E6 og en kommunal veg, i 
Levanger kommune. Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det meste 
av hav- og fjordavsetninger. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik boreal lauvskog, rik lauvskog i lisider. I 
tillegg til lågurtmark finnes også noe kalklågurt- og storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av bjørk og hegg. I feltsjiktet er artsfattig med 
for eksempel bringebær, gaukesyre og hvitveis. På grunn av mye skygge og overvekt av unge trær, er det lite 
epifytter her. I bunnsjiktet er lundveikmose vanlig.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung og det er lite død ved. Ingen tydelige påvirkninger ble observert.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der rike 
lauvskoger med gråor er vanlige, men at denne finnes i et tettbygd boligstrøk er noe uvanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på størrelse (3,1 daa) og artsmangfold og middels vekt 
habitatkvalitet og påvirkning. Naturtypelokaliteten er derfor vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 

 

Rik boreal lauvskog nord for Nordberg (lok. 17) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 18 Norum nord 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Norum i Levanger kommune. Skogen følger bekk 
og grenser innmark. Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det meste 
av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Inne i mellom finnes noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av hegg. I feltsjiktet ble bringebær, fugletelg, 
gauksyre, hengeving, hvitveis, krypfredløs, mjødurt, skogburkne, skogsnelle og sølvbunke registrert. På grunn 
av mye skygge og unge trær, ble det ikke registrert interessante epifytter her. I bunnsjiktet er krusfagermose, 
lundveikmose og storkransmose vanlige. På steiner i bekken er klobekkemose vanlig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: De fleste gråortrærne er unge, og bare enkelte er storvokste. Generelt er det 
også lite død ved i lokaliteten. Det er også noe plantet gran i lokaliteten. En grusveg krysser også lokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registret.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige, men der lokaliteter med gammel skog på rik mark ikke er vanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, middels vekt på størrelse (18 daa) 
og middels vekt på påvirkning. Naturtypelokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Flommarksskog nord for Norum med ung gråorskog (lok. 18) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 19 Formoen vest 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Lokaliteten er delvis 
beskrevet tidligere som viktig bekkedrag (Koiabekken BN00088851), men den beskrivelsen fokuserer på 
verdiene for fisk og bunndyr og har ikke med beskrivelser av botaniske forhold. Derfor er lokaliteten 
beskrevet som ny her. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av bekken (Koiabekken) vest for Formoen i 
Levanger kommune. Skogen følger bekken og grenser innmark. Berggrunnen består av amfibolitt og 
glimmerskifer og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. I tillegg til lågurtmark finnes også noe kalklågurt- og storbregnemark her. 
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Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gaukesyre, 
hvitveis, skogsnelle, skogburkne, stutseving og trollbær registrert. På grunn av mye skygge er det lite epifytter 
her, men barkragg og krusgullhette vokser rikelig på gråor her, og vanlig messinglav ble registrert på osp. I 
bunnsjiktet er krusfagermose, lundveikmose og storkransmose vanlige. På steiner i bekken er klobekkemose 
vanlig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Bortsett fra enkelte deler av lokaliteten, som har unge og småvokste trær, er de 
fleste av gråorotrærne storvokste og flere er gamle. I lokaliteten er det rikelig med død ved, både liggende 
og stående. Negative påvirkninger her er mindre fyllinger med søppel. Det går også kraftlinjer over 
lokaliteten. Naturtypelokaliteten har samlet sett derfor god tilstand, med unntak av forekomster av rødhyll.   

Fremmede arter: Rødhyll ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige, men der lokaliteter med gammel skog ikke er vanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får høy vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, størrelse (23,3 daa) og 
påvirkning. Av tidsmessige årsaker, var det ikke mulig å foreta en grundig artsinventering er, men på 
bakgrunn av lite påvirkning, rik mark og forekomster av mye død ved, er det et stort potensial for interessante 
artsfunn her. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til svært viktig (A-verdi). 

 

Flommarksskog vest for Formoen med kalklågurt- og storbregnemark (lok. 19) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 20 Granly 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Lokaliteten er delvis 
beskrevet tidligere som viktig bekkedrag (Levangerelva BN0001134), men den beskrivelsen fokuserer på 
verdiene for fisk og har ikke med beskrivelser av botaniske forhold. Derfor er lokaliteten beskrevet som ny 
her. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten følger Levangerelva ved Ner-Tingstad i Levanger kommune. 
Skogen følger bekken og grenser innmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer 
og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. I tillegg til lågurtmark finnes også noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gaukesyre, 
hvitveis, skogsnelle og skogburkne. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt her. I bunnsjiktet er krusfagermose, 
lundveikmose og storkransmose vanlige.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung og bare enkelt eldre trær finnes. Flere steder utgjør 
tresjiktet bare et smal belte på 2 til 3 m mellom elveløpet om innmark.  I lokaliteten finnes spredte 
forekomster med død ved, men jevnt over er det lite av dette.    

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, habitatkvalitet og påvirkning og høy vekt 
størrelse (159,1 daa). Av tidsmessige årsaker, var det ikke mulig å foreta en grundig artsinventering er, noe 
som anbefales i delene med noe mer kontinuerlig skog. Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 
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Del av flommarksskog ved Granly (lok. 20) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 21 Hegle vest BN00011315 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Lokaliteten ble først beskrevet Kjærstad & Gjelvold (2003) og Ulrika Jansson i 2013. Den går ned til mot elven 
og parallelt med denne et stykke. Lokaliteten domineres av gråor og har en variert flora med bl.a. strutseving. 
Det er også observert mye død ved her. Lokaliteten er litt negativt påvirket av rødhyll (SE) og er vurdert som 
viktig (B-verdi). 

 

Lok. 22 Nordtun sør 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
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Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Nordtun i Levanger kommune. Berggrunnen består 
av kalkglimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en låglandsmyr i innlandet, utforming annen 
låglandsmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter og mykmatter, mens løsbunn er omtrent 
fraværende. Myrflaten dominerer, men det er også en del preg av myrkant her, mens lagg ikke er tydelig. 
Siden det er de reviderte fakta-arkene til Miljødirektoratet som benyttes, er dette inkludert i myra som den 
er kartlagt.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som bjønnskjegg, 
blokkebær, dvergbjørk, hvitlyng, krekling, molte, røsslyng, skogstjerne og tranebær. Det finnes også en del 
småvokste furutrær her. I bunnsjiktet ble, i tillegg til en del torvmose-arter, også grå reinlav, heigråmose og 
svartfot-reinlav observert.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (38,9 daa) og har intakt hydrologi, bortsett fra en drenering langs 
den nordvestre langsiden.    

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
låglandsmyrer i innlandet finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Myra får middels vekt på forekomst av høgmyr, tilstand (hydrologi) og størrelse (39,8 daa). 
Floraen er artsfattig og representativ for regionen. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 
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Låglandsmyr i innlandet sør for Nordtun (lok. 22) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 23 Haugskott 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest ved Haugskott i Levanger kommune. Lokaliteten 
grenser bl.a. til noe innmark. Berggrunnen består av kalkglimmerskifer og løsmassene består for det meste 
av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beiteeng.  

Artsmangfold: Det var ikke mulig å komme inn i lokaliteten på grunn av strømgjerder og hest på beite, men 
blåkoll, englodnegras, ryllik og smyle ble registrert på avstand. Det er også spredte forekomster av bjørk i 
tresjiktet og einer i busksjiktet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er i hevd og beites av hest (høsten 2016). 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden og beitetrykket.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
tilsvarende beiteenger finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten får lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, middels vekt på 
størrelse (8,6 daa) og høy vekt på tilstand (beites av hest). Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Del av naturbeitemark ved Haugskott (lok. 23) i Levanger kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 24 Kausmo – Trones BN00011136 
Naturtype  Strandeng og strandsump 
Utforming  Stor strandengkompleks 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten har en rik flora og flere interessante vegetasjonstyper. Mye av lokaliteten overlapper 
med Ørin naturreservat. Strandenger er også rødlistet i Norge. Den er derfor vurdert som svært viktig (A-
verdi). Se også Rian (2000). 
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Lok. 25 Fallet øst 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. En del av lokaliteten 
er beskrevet tidligere som viktig bekkedrag (Yddselva BN00088852), men den fokuserer på verdiene for fisk 
og har ikke med beskrivelser av botaniske forhold. Derfor er lokaliteten beskrevet som ny her. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Fallet ved Kausmo i Verdal kommune. Skogen følger 
Yddselva og grenser til innmark og boligfelt. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer 
og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. I tillegg til lågurtmark finnes også noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gaukesyre, 
markjordbær, skogsnelle, skogburkne, skogsvinerot, strutseving og villrips. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt 
her. På død ved av gråor ble soppene strøspindelhinne og teglkjuke registrert. I bunnsjiktet er krusfagermose, 
lundveikmose, prakthinnemose og storkransmose vanlige. På en åpen område med leire ble kalklommemose 
registrert. På steiner i bekken vokser det rikelig med kjølelvemose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung, men inne i mellom finnes det eldre trær. I lokaliteten 
finnes det jevnt over bra med død ved.  Det er også noe søppel her.  

Fremmede arter: Noe rødhyll ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, middels vekt på habitatkvalitet og påvirkning og 
høy vekt størrelse (40,8 daa). Av tidsmessige årsaker, var det ikke mulig å foreta en grundig artsinventering 
er, noe som anbefales i delene med noe mer kontinuerlig skog. Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig 
(B-verdi). 
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Del av flommarksskog øst for Fallet (lok. 25) i Verdal  kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 26 Semsbekken 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs begge sider av Semsbekken i Verdal kommune. Skogen 
grenser til innmark i sør. Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det 
meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Inne i mellom finnes det noe storbregnemark her. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gauksyre, 
hvitveis, skogburkne, skogsnelle, strutseving, sølvbunke villrips og åkersnelle, registrert. På grunn av mye 
skygge og unge trær, ble det ikke registrert interessante epifytter her. På ved av gråor ble greinknortesopp 
og viftelærsopp registrert. I bunnsjiktet er krusfagermose og lundveikmose vanlige.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: De fleste gråortrærne er unge, og bare enkelte er storvokste. Generelt er det 
også lite død ved i lokaliteten. Det er også noe beitepåvirkning her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registret.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, høy vekt på størrelse (27,4 daa) 
og middels vekt på påvirkning. Naturtypelokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Del av flommarksskog ved Semsbekken (lok. 26) i Verdal  kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 27 Semsbekken nordvest 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-hasselkratt 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs begge sider av nordvest Semsbekken i Verdal 
kommune. Skogen grenser til innmark og flommarksskog i sør. Berggrunnen består av amfibolitt og 
glimmerskifer og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-
hasselkratt. NIN-systemet ville denne blitt klassifisert som kalklågurtskog. 

Artsmangfold: Hassel, osp, rogn og selje er vanlige i tresjiktet. Floraen i feltsjiktet er rik med bl.a. blåveis, 
bringebær, liljekonvall, markjordbær, skogsalat, smyle og trollbær. Noe beitepåvirkning indikere av smyle og 
sølvbunke. Storkransemose er vanlig i bunnsjiktet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er stort sett intakt og skogen er ikke spesielt gammel, og det er lite 
død ved her. Den er noe beitepåvirket og lokaliteten inneholder noe gran fra et granplantefelt i nærheten.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der rike 
edellauvskoger som dette er noe uvanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får middels vekt på artsmangfold og habitatkvalitet, høy vekt på størrelse (7,1 
daa) og middels vekt på påvirkning. Basert på dette, og at denne type naturtyper er noe uvanlig i denne 
regionen, gjør at lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-verdi). Det er også potensial for funn av flere 
interessante arter her. 

 

Del av lågurt-hasselkratt nordvest for Semsbekken (lok. 27) i Verdal  kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  



 189 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

Lok. 28 Kvernmoen sør 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Kvernmoen i Verdal kommune. Lokaliteten grenser 
bl.a. til noe innmark og flommarksskog med gråor. Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beiteeng.  

Artsmangfold: Vanlige planter i feltsjiktet er blåklokke, engkvein, gulaks, hvitkløver, storsyre, ryllik, 
skogstorknebb, smyle og sølvbunke. Engkransmose er vanlig i bunnsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten har god tilstand ved at den er i hevd. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beite.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
fattige beiteenger er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, høy vekt på størrelse (5,1 daa) 
og tilstand (hevd). Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
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Del av naturbeitemark sør for Kvernmoen (lok. 28) i Verdal  kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 29 Heggli vest 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-hasselkratt 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Heggli i Verdal kommune. Berggrunnen består av 
amfibolitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-
hasselkratt. NIN-systemet ville denne blitt klassifisert som svak lågurtskog. 

Artsmangfold: Hassel dominerer i tresjiktet, og i tillegg finnes bjørk, gråor, hegg og selje. Floraen i feltsjiktet 
har arter som for eksempel gauksyre, markjordbær, smyle og stankstorknebb. Storkransemose er vanlig i 
bunnsjiktet. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er stort sett intakt og skogen er ikke spesielt gammel, og 
det er lite død ved her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
edellauvskoger som dette er noe uvanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og størrelse (1,9 daa) og middels vekt på 
habitatkvalitet og påvirkning. Basert på dette, er lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Del av lågurt-hasselkratt vest for Heggli (lok. 28) i Verdal  kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 30 Tjønnmya BN000000038 
Naturtype  Naturlig fisketomme innsjøer 
Utforming  - 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Dammen har et rikt insektliv og er egnet for salamander. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). Se også 
Bratli (2000). 
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Lok. 31 Salberg kirke BN000000005 
Naturtype  Parklandskap 
Utforming  - 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Kirkegårdsmiljø med steingjerde og eldre løvtrær som alm (VU) og bjørk. Både på steingjerdet og trærne 
finnes rik kryptogamflora med bl.a. raudberglav. Det stabile miljøet har trolig også betydning for fugl. 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). Se også Bratli (2000). 

 

Lok. 32 Koaunmyra 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten gjelder Koaunmyra i Steinkjer kommune. Berggrunnen består av 
amfibolitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en låglandsmyr i innlandet, utforming annen 
låglandsmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter, mykmatter og løsbunn. Myrflaten dominerer, 
men det er også noe myrkant her, mens lagg er begrenset. Siden det er de reviderte fakta-arkene til 
Miljødirektoratet som benyttes, er dette inkludert i myra som den er kartlagt.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som bjønnskjegg, 
blokkebær, dvergbjørk, hvitlyng, molte og røsslyng. Det finnes også en del småvokste bjørk- og furutrær her. 
I bunnsjiktet finnes en del torvmose-arter og bl.a. grå reinlav.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (28,1 daa) og har redusert hydrologi på grunn av en del drenering 
og mulig torvuttak.    

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
denne myrtypen finnes spredt i skoglandskapet.  

Verdibegrunnelse: Myra får lav vekt på forekomst av høgmyr og tilstand (hydrologi) og middels vekt på 
størrelse (28,1 daa). Floraen er artsfattig og representativ for regionen. På bakgrunn av dette er den vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi). 
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Koaunmyra (lok. 28) i Steinkjer kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 33 Olskjølddalen 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs begge sider av Olskjølddalen i Steinkjer kommune. 
Berggrunnen består av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det meste av hav- og 
fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Inne i mellom finnes det noe storbregnemark. 

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og det er innsalg av hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gauksyre, 
hvitveis, mjødurt, skogburkne, skogsnelle, strutseving og sølvbunke registrert. På grunn av mye skygge og 
unge trær, ble det ikke registrert interessante epifytter her.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: De fleste gråortrærne er unge, spesielt i nedre del. I tillegg er det noe 
granplantinger her. Generelt er det også lite død ved i lokaliteten. Det er også noe drenering i øvre del.   

Fremmede arter: Rødhyll ble registret.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der slike 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, habitatkvalitet, middels vekt på størrelse (16,0 
daa) og påvirkning. Naturtypelokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Flommarksskog i Olskjølddalen (lok. 33) i Steinkjer kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 34 Lensmyra 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er Lensmyra i Steinkjer kommune. Berggrunnen består amfibolitt 
og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en låglandsmyr i innlandet, utforming annen 
låglandsmyr. Dette er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter, mykmatter og løsbunn. Myrflate dominerer, men 
det er også noe myrkant. Lagg er ikke synlig, trolig på grunn av all dreneringen i kantene her. Siden det er de 
reviderte fakta-arkene til Miljødirektoratet som benyttes, er dette inkludert i myra som den er kartlagt.  

Artsmangfold: Det finnes en del småvokste furutrær her. Karplantefloraen er artsfattig og representativ for 
regionen med arter som bjønnskjegg, dvergbjørk, krekling, røsslyng og tranebær. I bunnsjiktet ble, i tillegg til 
en del torvmose-arter, også lys reinlav, heigråmose, pigglav, og svartfot-reinlav observert.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (105,6 daa) og tilstanden (hydrologi) er redusert på grunn av en del 
drenering i kantene for avgrenset naturtypelokalitet. Det er også kraftlinjer over lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
låglandsmyrer i innlandet finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Myra får middels vekt på forekomst av høgmyr og tilstand (hydrologi) og høy vekt på 
størrelse (105,6 daa). Floraen er artsfattig og representativ for regionen. På bakgrunn av dette er den vurdert 
som viktig (B-verdi). 

 

Lensmyra (lok. 34) i Steinkjer kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 35 Lorås sør 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. En del av lokaliteten 
er beskrevet tidligere som gråor-heggeskog (Loråsbekkken BN00000030), men den fokuserer på verdiene for 
fisk og har ikke med beskrivelser av botaniske forhold. Derfor er lokaliteten beskrevet som ny her. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Lorås i Inderøy kommune. Skogen følger Loråsbekken 
og grenser til innmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består 
for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Det finnes også noe lågurtmark her.  

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet ble bringebær, gaukesyre, 
kratthumleblom, skogsnelle, skogburkne og sølvbunke. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt her fordi det er mye 
ung skog, men barkragg er vanlig på gråor. I bunnsjiktet finnes for eksempel storkransmose, krusfagermose 
og lundveikmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung, men inne i mellom finnes det eldre trær. Det er 
også lite død ved her. Den er også flere steder tydelig beitepåvirket. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, middels vekt på habitatkvalitet og påvirkning og 
høy vekt størrelse (80,2 daa). Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 
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Flommarksskog langs Loråsbekken (lok. 35) i Inderøy kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 36 Øvre Lorås 
Naturtype  Gammel boreal lauvskog 
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Øvre Lorås i Inderøøy kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er under noe tvil (pga. usikkerhet i alder) ført til 
gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog. Lågurtmark dominerer her.  

Artsmangfold: Osp dominerer i tresjiktet. Noe bjørk og rogn finnes også. I feltsjiktet finnes bl.a. gauksyre, 
markjordbær, smyle og skogstorknebb. Selv om ospetrærne er store, er det lite epifytter her. Bare 
ospeorangelav, skåldogglav og vanlig messinglav ble registrert.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Flere av ospene er storvokste og noen er trolig gamle. Det er lite død ved her. 
Ingen tydelige påvirkninger annet enn beite ble observert.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
lauvskoger med osp finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på størrelse (1,6 daa), artsmangfold og gammelskogselvementer. 
Naturtypelokaliteten er derfor vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 

 

Gammel boreal lauvskog ved Øvre Lurås (lok. 36. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. 37 Smolelva 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begges sider av Smolelva i Inderøy og Steinkjer 
kommuner. Skogen grenser til innmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer og 
løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog. Det finnes også noe lågurtmark her og inne imellom er det også små arealer med høgstaudearter.  

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet ble bringebær, firblad, 
gaukesyre, kratthumleblom, skogsnelle, skogburkne, sølvbunke og tyrihjelm. Epifyttfloraen ble ikke 
undersøkt her. I bunnsjiktet finnes for eksempel storkransmose, krusfagermose og lundveikmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung, men inne i mellom finnes det eldre trær. Det er 
også lite død ved her. Den er også noe beitepåvirket.  

Fremmede arter: Rødhyll ble registrert her.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
flommarksskoger med gråor er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold, middels vekt på habitatkvalitet og påvirkning og 
høy vekt størrelse (108,4 daa). Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Flommarksskog langs Smolelva (lok. 35) i Inderøy og Steinkjer kommuner. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 38 Smolmarka 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Smolmarka i Steinkjer kommune. Berggrunnen består 
amfibolitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en låglandsmyr i innlandet, utforming annen 
låglandsmyr. Dette er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter og mykmatter, mens løsbunn er omtrent 
fraværende. Lokaliteten har både myrflate og myrkant, mens det er begrenset med lagg, trolig på grunn av 
all dreneringen i myra. Siden det er de reviderte fakta-arkene til Miljødirektoratet som benyttes, er dette 
inkludert i myra som den er kartlagt.  

Artsmangfold: Det finnes en del småvokste furutrær her. Karplantefloraen er artsfattig og representativ for 
regionen med arter som bjønnskjegg, dvergbjørk, molte, røsslyng, torvmyrull, tranebær og tyttebær. I 
bunnsjiktet ble, i tillegg til en del torvmose-arter, også lys reinlav, kvitkrull og svartfot-reinlav observert.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er på 30,7 daa og tilstanden (hydrologi) er redusert på grunn av en del 
drenering her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert i lokaliteten.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
låglandsmyrer i innlandet finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Myra får middels vekt på forekomst av høgmyr, tilstand (hydrologi) og størrelse (30,7 daa). 
Floraen er artsfattig og representativ for regionen. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 
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Låglandsmyr i innlandet i Smolmarka (lok. 38) i Steinkjer kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 39 Floåsvegen 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Floåsvegen i Inderøy kommune. Skogen grenser til 
innmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer og løsmassene består for det 
meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog.  

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes hegg. I feltsjiktet finnes bringebær, 
gaukesyre, skogsnelle, skogburkne og sølvbunke. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt her fordi trærne er unge. 
I bunnsjiktet finnes for bl.a. lundveikmose. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung, men inne i mellom finnes det eldre trær. Det er 
også lite død ved her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert her.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
denne type skoger er vanlige.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og habitatkvalitet og middels vekt på påvirkning 
og størrelse (4,9 daa). Naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Flommarksskog ved Floåsvegen (lok. 39) i Inderøy kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. 40 Salbergsmyra sør 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Salbergsmyra i Inderøy kommune. Skogen grenser til 
innmark, granplantefelt og fattigere skogsmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og 
glimmerskifer og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog.  

Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet. I feltsjiktet finnes for eksempel bringebær, firblad, gaukesyre, 
mjødurt, skogsnelle, skogburkne og sølvbunke. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt her fordi trærne er unge. I 
bunnsjiktet finnes for bl.a. lundveikmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung og det er lite død ved her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
denne type skog er vanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og habitatkvalitet og middels vekt på påvirkning 
og størrelse (9,6 daa). Naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Flommarksskog sør for Slabergsmyra (lok. 40) i Inderøy kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. 41 Lundsaunet nordøst 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Lundsaunet i Inderøy kommune. Berggrunnen 
består amfibolitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en låglandsmyr i innlandet, utforming annen 
låglandsmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer, fastmatter og mykmatter, mens løsbunn er omtrent 
fraværende. Lokaliteten har både myrflate og myrkant. Noe lagg er også synlig, spesielt i nordlig del. Siden 
det er de reviderte fakta-arkene til Miljødirektoratet som benyttes, er dette inkludert i myra som den er 
kartlagt.  

Artsmangfold: Det finnes en del småvokste bjørk- og furutrær her. Karplantefloraen er artsfattig og 
representativ for regionen med arter som bjønnskjegg, dvergbjørk, molte, røsslyng og tyttebær. I bunnsjiktet 
ble, i tillegg til en del torvmose-arter, også lys reinlav og grå reinlav observert.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er på 17,2 daa og tilstanden (hydrologi) er intakt. En kraftlinje krysser den 
sørlige delen.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
låglandsmyrer i innlandet finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Myra får høys vekt på forekomst av høgmyr, tilstand (hydrologi) og middels vekt på 
størrelse (17,2 daa). Floraen er artsfattig og representativ for regionen. På bakgrunn av dette er den vurdert 
som viktig (B-verdi). 
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Låglandsmyr i innlandet nordøst for Lundsaunet (lok. 41) i Inderøy kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. 42 Kafstad sør 
Naturtype  Låglandsmyr i innlandet 
Utforming  Annen låglandsmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble verdivurdert på bakgrunn av informasjon fra feltarbeidet fra myra nordøst for 
Lundsaunet, utført av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016, og flyfotostudier. En fullstendig 
naturtypebeskrivelse er derfor ikke utført her. Myra har tuer, fastmatter, mykmatter og løsbunn. Myrflate 
dominerer, men det er også en del preg av myrkant. Myra har et spredt tresjikt og er trolig artsfattig. Den 
har et stort areal (20,1 daa), men noe redusert tilstand på grunn av drenering. Den er vurdert som viktig (B-
verdi).  
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Lok. 43 Rugsve 
Naturtype  Gammel boreal lauvskog 
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Rugsve i Steinkjer kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er under noe tvil (pga. usikkerhet i alder) ført til 
gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog. Lågurtmark dominerer her.  

Artsmangfold: Osp dominerer i tresjiktet. Det er også innslag av rogn. I feltsjiktet finnes bl.a. fugletelg, 
gauksyre, hengeving, markjordbær, smyle og villrips. Selv om ospetrærne er store, er det lite epifytter her. 
Bare gulband, krinsflatmose og stiftfiltlav ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Flere av ospene er storvokste og noen er trolig gamle. Det er lite død ved her. 
En del gran skygger for ospene. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag og hogst. Det er også en 
fordel å fjerne grantrærne i lokaliteten.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
lauvskoger med osp finnes spredt.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på størrelse (2,5 daa), artsmangfold og gammelskogselementer. 
Naturtypelokaliteten er derfor vurdert til lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. 44 Kåbergselva 
Naturtype  Flommarksskog 
Utforming  Flompåvirket oreskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. september 2016 i 
forbindelse med en konsekvensutredning for tema naturmangfold for E6 på strekningen mellom Åsen og 
Mære i Nord-Trøndelag, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 
Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av Kåbergselva i Steinkjer kommune. Skogen 
grenser til innmark og fattigere skogsmark. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt og glimmerskifer 
og løsmassene består for det meste av hav- og fjordavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarksskog, utforming flompåvirket 
oreskog.  
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Artsmangfold: Gråor dominerer i tresjiktet. I feltsjiktet finnes for eksempel bringebær, gaukesyre, skogsnelle, 
skogsivaks og sølvbunke. Epifyttfloraen ble ikke undersøkt her fordi trærne er unge. På steiner i bekken 
vokser bl.a. klobekkemose og skorpelaven Bacidinia inundata (NT) og nedsenket i vann er det en del 
kjølelvemose.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av skogen er ung og det er lite død ved her. Det er også utført noe 
hogst her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå arealbeslag, hogst og redusert vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landbruks- og skoglandskap der 
denne type skog er vanlig.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten får lav vekt på artsmangfold og habitatkvalitet og middels vekt på påvirkning 
og størrelse (9,6 daa). Naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Flommarksskog ved Kåbergselva (lok. 44) i Steinkjer kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. 45 Grindberg 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Rik beitetørreng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble verdivurdert og kartlagt av Jansson (2015) som en rik beitetørreng. Den er på 33,5 
daa og består av en del vanlige beitearter, men ingen rødlistearter. Lokaliteten er også negativt påvirket av 
rødhyll (SE) og noe kunstgjødsel. Den ble derfor vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Lok. 46 Fleskhus  
Naturtype  Sørvendte berg og rasmarker 
Utforming  - 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Fremstad (2000). Dette er en tørr skrent med noe furu og lauvkratt, 
og som har innslag av tørrbergarter der flere er regionalt sjeldne. Lokaliteten er en nordlig utløper av denne 
tørre typen. Den ble vurdert som svært viktig (A-verdi). 

 

Lok. 47 Fleskhus II 
Naturtype  Kalkrike enger 
Utforming  Rik tørreng 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Lokaliteten med denne naturtypen (rødlistet) ble i Naturbase vurdert som svært viktig i 2000 pga. 
forekomster av flere forekomster av kalkkrevende engarter (Fremstad 2000). Siden lokaliteten nå er mye mer 
gjengrodd av trær og busker, er den her vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Lok. 48 Bjørga 
Naturtype  Sørvendte berg og rasmarker 
Utforming  - 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Dette er en av de viktigste lokalitetene for sørlige varmekjære arter i Verdal. Tørrbergvegetasjonen er godt 
utviklet. Lokaliteten er særlig kjent for en forekomst av stavklokke (NT). Det er også trær og busker av alm 
(VU) og ask (VU) her. Lokaliteten ble vurdert som svært viktig (A-verdi). Se også Rian (2006). 

 

Lok. 49 Koabjørga 
Naturtype  Kalkskog 
Utforming  Tørr kalkfuruskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 



 209 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokaliteten er en av de nordligste kjente forekomstene av tørr kalkfuruskog, og har flere varmekjære arter, 
for eksempel lodneperikum og vårmure (NT). Lokaliteten ble vurdert som svært viktig (A-verdi). Se også 
Baadsvik (1974) og Bjørndalen & Brandrud (1989). 

 

Lok. 50 Koahalla 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  - 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Dette er en bratt og vestvendt lokalitet med innslag av gråor. Den er artsfattig og lite gjødslet (Bratli 2000), 
og blei vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. 51 Hyllbukta 
Naturtype  Strandeng og strandsump 
Utforming  - 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Lokaliteten består mest av vanlig strandengflora, men en steinete driftsvoll er artsrik.  Lokaliteten har 
redusert tilstand pga. nærhet til E6 og noe kulturpåvirkning. Den ble vurdert som svært viktig (A-verdi) av 
Bratli (2000). Det må også nevnes at det også er et bløtbunnsområde i strandsonen her (BN00074285). 
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