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Sammendrag  
 
Ni ulike alternativer for deponi er konsekvensutredet i forhold til virkning på naturmangfold. Av disse 
er fire også utredet for massetak (m). De ni deponiene er Skyttmarka, Hellandsnakken, Andkilåsen, 
Steinbakkan, Dalan, Memaurkråga (m), Stormoen (m), Moan (m) og Tverrdalen (m).  

Ingen av deponiene får stor negativ konsekvens som varig deponi og konsekvensgraden er 
gjennomgående ganske lav. Tverrdalen får stor negativ konsekvens som massetak på grunn av 
hekkelokalitet for kongeørn som kan bli varig forlatt. 

 
Konsekvensvurdering for naturmangfold 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka -  - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - - / - - Ikke utredet 
9 Dalan - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga - / - - - / - - - - 
15 Stormoen - - - 
17 Tverrdalen - - - - / - - - - - - 
18 Moan - - - -  - - 
23 Steinbakkan 0 / - 0 / - Ikke utredet 

 
 

Rangering 

På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp) ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor og de bare realistisk vil kunne brukes for masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt etter 
mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i Tverrdalen har 
høyest negativ konsekvens, men denne konsekvensen vil trolig være til stede uansett på grunn av 
påhoggsområdet for tunnelen som er like nær hekkelokaliteten for kongeørn som deponiet. 
Massetak her vil gjøre at den negative konsekvensen trolig blir permanent uten regulering av bruken 
av massetaket, se avbøtende tiltak. Slik regulering bør være grei å legge inn i bestemmelsene. 
 
Seksjon/delområde sør for Leirfjord – Sommerset 
Her er det bare Moan som er utredet. Størstedelen er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet Moan har 
middels negativ konsekvens for naturmangfold.  
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen er bedre for natur enn deponi 12 Memaurkråga. Men kapasiteten er ikke stor 
nok til å ta massene fra tunnelen mot Kalvika og tunnelen fra Gyltvikvatnet til Torkildeng. Dersom 
massene kan håndteres slik at deponibehovet går ned her vil det være gunstig å velge deponi 15. 
Uansett bør deponi 15 maksimeres slik at behovet for masser til deponi 12 Memaurkråga går ned. 
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Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponiene i dette området (3, 4, 5 og 9) har alle liten negativ konsekvens for naturmangfold. Deponi 
3 og 5 har noe større negativ konsekvens knyttet til anleggsfasen. Deponi 4 Hellandsnakken og 
deponi 9 Dalan rangeres derfor foran deponi 3 Skyttmarka og deponi 5 Andkilåsen. 
 

Vurdering i forhold til tidligere godkjente deponi 

 
Følgende godkjente deponi skal vurderes opp mot deponier som framkommer i denne utredningen: 
- Kvanntomoa. Naturinteresse – kvartærgeologisk forekomst. 
- Nordfjorden. Naturinteresse – del av brakkvannsdelta 
- Sjødeponi Sørfolda – Naturinteresse – noe påvirkning på gytefelt torsk. I tillegg blir steinressursen 
dumpet på dypt vann og vil være tapt som ressurs. Sjødeponi Sørfolda ønskes beholdt som deponi 
for å sikre nok kapasitet. Det vil bare bli brukt dersom landdeponi (og mulig behov fra kommunen 
eller andre aktører) ikke tar unna alt overskudd av steinmasser. 
 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvanntomoa i Kvarv. 
Negativ konsekvens vurderes som høyere for Kvanntomoa satt opp mot Memaurkråga og Stormoen 
med tanke på naturverdier (verneverdig kvartærgeologisk forekomst, breelv- og bresjøavsetninger). 
Fylkesmannens ønsket at det skulle utredes alternativer som kunne erstatte de godkjente deponiene 
Kvantomoa og Nordfjorden. 
 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden som fikk middels 
negativ konsekvens i KU (Rådgivende Biologer, 2016). For naturmangfold har permanent deponi for 
Skyttmarka (3), Hellandsnakken (4), Andkilåsen (5) og Dalan (9) alle vurdert til liten negativ 
konsekvens. Sett sammen med avstand fra tunnelpåhogg der massene kommer ut er det betydelig 
lenger til deponiene 3, 4 og 5 sammenlignet med Nordfjorden. For deponi 9 er det betydelig stigning 
som medfører økt bruk av drivstoff i forhold til deponiet i Nordfjorden. Samlet sett vil deponiet i 
Nordfjorden ha tilnærmet samme negative konsekvens for naturtema inkludert klimagasser som 
deponiene 3, 4, 5 og 9. 
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Innledning og bakgrunn 
 

 

Konsekvensutredningen gjelder for detaljreguleringsplanen «Regulering av deponier E6 
Sørfoldtunnelene». Denne reguleringsplanen er et supplement til «Reguleringsplan E6 Megården-
Mørsvikbotn» (Nasjonal plan-ID 184520150002), vedtatt av Sørfold kommune 15.11.2016. Vedtatt 
plan legger til rette for utbygging av E6 gjennom Sørfold. 

Reguleringsplanen for deponier skal legge til rette for områder som skal brukes til å deponere 
overskuddsmasser fra vegbyggingen, i hovedsak sprengstein fra tunnel. Noen av deponiområdene 
reguleres som framtidige massetak. På grunn av stor geografisk utstrekning er planområdet ikke 
sammenhengende, men består av flere planområder rundt hvert av de aktuelle deponiområdene. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i planlagt situasjon: Ny E6 bygget etter reguleringsplan E6 
Megården-Mørsvikbotn. I planen fra 2016 er det avsatt areal på land og i sjø til permanente 
deponier. Ingen av deponiene er regulert til massetak. Bruk og istandsetting av deponier er vedtatt i 
bestemmelsenes § 4.2. Hvis det ikke reguleres nye deponier vil trolig alle de vedtatte deponiene tas i 
bruk, også de to som fylkesmannen har signalisert ønske om å ta ut (Nordfjorden og Kvantomoen). 
På samme vis vil det å regulere nye deponi kunne gjøre at godkjente deponi kan tas ut. Her betyr 
avstand mellom tunnel og deponi mye både for økonomi og for miljøkostnad/ulempe. 
 
Derfor gjelder følgende: 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden. 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvantomoen i Kvarv. 
 
For arbeidet med reguleringsplan for nye deponier vedtok Sørfold kommune et planprogram der 
mulige deponiområder, omfang og tema for konsekvensutredningene ble valgt ut. Naturmangfold er 
ett av fagtemaene som skal konsekvensutredes. De øvrige er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv 
og naturressurser (reindrift og landbruk).  
 
Det har vært gjennomført prosesser i flere trinn med å velge ut aktuelle områder for deponi og 
massetak. Videre undersøkelser av områdene har resultert i ytterligere utsiling og avgrensning av 
deponier, hvilke som er aktuelle som massetak og omfang av konsekvensutredning.  

Det gjøres utredning på 9 deponi. Fire av disse utredes også for massetak. Dette gjelder deponiene 
12 Memaurkråga, 15 Stormoen, 17 Tverrdalen og 18 Moan. 
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Det har også blitt gjort en jobb for å avgrense deponi innenfor bruttoareal i oppstartsvarsel. I denne 
jobben er hensyn til vassdrag, landskapsformer og bebyggelse i nærheten forsøkt ivaretatt så godt 
som mulig. Det betyr altså at avbøtende tiltak alt er innarbeidet slik at påvirkning på omgivelsene er 
redusert før konsekvensutredning. Det utredes her konsekvens av de angitte deponiavgrensningene 
som er vist på kartene i denne rapporten.  

Lokalisering av alle deponiene 

 

Figur 1 Lokalisering av deponier i KU. Det er her vist bruttoareal (oppstart). Areal for KU er redusert, se detaljkart. 
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Metode og kilder til informasjon 
Det er benyttet metodikken for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens håndbok 
V712 Konsekvensanalyser (versjon november 2014). Denne er bygd opp i tre trinn: 

1. Vurdering av verdi 

2. Vurdering av omfang  

3. Vurdering av konsekvens   

Vurdering av verdi 

Et områdes verdi skal vurderes innenfor 
en tredelt skala fra liten til stor verdi. 
Med verdi menes en vurdering av hvor 
verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor 
det enkelte fagtema. Det lages ikke 
verdikart da det planområdet er oppdelt 
i mange små biter (deponiforslag) og 
framstilling på ett verdikart synes ikke 
tjenlig. Hvert deponiområde gis verdi i 
sin helhet og det pekes tekstlig på 
kvalitetetene innenfor hver 
deponiavgrensning. 

 

Vurdering av omfang  

Omfanget (påvirkning) som det nye 
tiltaket gir skal vurderes i en femdelt 
skala fra stort positivt omfang via 
lite/intet omfang til stort negativt 
omfang. Med omfang menes en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike miljøene 
eller områdene, innenfor det enkelte 
fagtema, og graden av denne endringen. 
Omfang vurderes opp mot 0-
alternativet.  

 

Vurdering av konsekvens   
 
Konsekvens av tiltaket for et område eller miljø fremkommer ved å sammenholde områdets eller 
miljøets verdi opp mot tiltakets omfang (påvirkning). Dette gjøres i en matrise eller konsekvensvifte.  
Konsekvens angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 
konsekvens (----). I tabellene som viser konsekvens er det også gitt farge i henhold til håndbok V712, 
hvor rød er negativ konsekvens og blå er positiv konsekvens. Styrken på fargen angir graden av 
konsekvens. Det er ikke vanlig at vegprosjekter havner på positiv samlet konsekvens for de ikke-
prissatte temaene. I praksis vil derfor en konsekvensutredning for disse normalt peke på hva som er 
det minst negative alternativet for et planlagt tiltak. 

Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 2014. 
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Denne konsekvensutredningen utreder ni ulike deponiforslag, hvorav fem også utredes for framtidig 
massetak. Konsekvens framkommer som sammenligning med 0-alternativet. Siden 0-alternativet i 
dette tilfellet inneholder godkjente deponier som kan tas ut dersom noen av de foreslåtte nye 
deponiene blir valgt er vurderingen opp mot 0-alternativet særlig krevende. 

Naturmangfold i konsekvensutredninger 
 
Kriterier er for vurdering av verdi for naturmangfold (V712, versjon 2014) 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
 
 
 
 
Landskaps-økologiske 
sammenhenger 

Områder uten 
landskapsø- kologisk 
betydning 

Områder med lokal eller regional 
landskapsøkologisk funksjon, 
Arealer med noe sammen- 
bindings-funksjon mellom 
verdisatte delområder (f.eks. 
naturtyper) 
Grøntstruktur som er viktig på 
lokalt/regionalt nivå 

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon, 
Arealer med sentral sammen-
bindingsfunksjon mellom 
verdisatte delom- råder (f.eks. 
naturtyper) Grøntstruktur som 
er viktig på regionalt/nasjonalt 
nivå 

 
Vannmiljø/ 
Miljøtilstand 

Vannforekomster i 
tilstands- klasser svært 
dårlig eller dårlig 
Sterkt 
modifiserte 

 

Vannforekomster i tilstands- 
klassene moderat eller god/ lite 
påvirket av inngrep 

Vannforekomster nær natur- 
tilstand eller i tilstandsklasse 
svært god 

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 i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper i 
verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Naturtyper i saltvann Areal som ikke 
kvalifiserer som viktig 

 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 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 fersk- 
vannsarter 

Ordinære bestander av 
inn- landsfi k, 
ferskvannsforekomster 
uten kjente 
registreringer av rød- 
listearter 

Verdifulle fiskebestander, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, harr m.fl. 
Forekomst av ål Vassdrag med 
gytebestands- mål/ årlig fangst av 
anadrome fiskearter < 500 kg. 
Mindre viktig områder for 
elvemusling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN og 
kritisk truet CR 
Viktig område for arter i kate- goriene 
sårbar VU, nær truet NT. 

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr m.fl. 
Nasjonale laksevassdrag 
Vassdrag med gytebe- 
standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 kg. 
Viktig område for elvemus- ling 
eller rødlistearter i kate- goriene 
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 mang- fold og karakter 
Prioriteringsgruppe 2 og 3 for 
kvartærgeologi 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til landsde- lens eller 
landets geologiske mangfold og 
karakter Prioriteringsgruppe 1 
for kvartærgeologi 

 
 
 
Artsforekomster 

 Forekomster av nær truede arter 
(NT) og arter med manglende 
datagrunnlag (DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste 
Fredete arter som ikke er 
r ø d l i s t e t  

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste: dvs. katego- 
riene sårbar VU, sterkt truet EN 
og kritisk truet CR 
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Datainnsamling og kilder til informasjon 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk 
mangfold knyttet til disse. Landskapsøkologi og økologiske funksjonsområder hører til utredning av 
tema naturmangfold. Det er viktig å se ulike arealtyper med gitte kvaliteter og funksjoner for natur i 
sammenheng over et større område. 

Det er gjort søk i tilgjengelige databaser som NGU sine kartverktøy (berggrunn, løsmasser og 
geologisk arv), naturbase (verneområder, naturtyper, arter og arealklasser AR5), vassdragsatlas og 
vanninfo (anadrom fisk og vannkvalitet), artsdatabanken med artskart (artsobservasjoner med 
rødlistestatus) og nordlandsaltas inkludert arter unntatt offentlighet. Rapport om verneverdige 
kvartærgeologiske områder i Nordland er også brukt som kilde (Fjalstad og Møller, 1987). I tillegg er 
informasjon fra tidligere konsekvensutredning på Sørfoldtunnelene brukt (Rådgivende Biologer, 
2016). Naturforvalter i Statens vegvesen har befart alle deponiområdene i juli 2017. 
 
Når det gjelder mulige grotter er dette vurdert av Norsk Grotteforbund og verdi og sårbarhet angitt i 
egen rapport: «Befaring grotter langs ny E6 i Sørfold 2016.08.30». Grotter som naturtype er definert 
av artdatabanken som naturlig hulrom under jorden eller i fjell som er stort nok til at et menneske 
kan komme seg inn og så stor at ikke hele hulen blir opplyst av dagslys. 
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Naturmangfold i planområdet generelt 

Berggrunn, løsmasser og kvartærgeologi 
Berggrunnen i planområdet er svært variert med mye innslag av bånd av kalkspatmarmor, fylitt og 
glimmerskifer. Disse bergartene gir grunnlag for rik flora ved at de lett frigir næringsemner og 
samtidig bidrar til en høy pH som er gunstig for næringskrevende og basekrevende vegetasjon. 

Løsmassene består i området rundt Megård av tykke havavsetninger og noe marin strand. Dette gir 
grunnlag for rik planteproduksjon. Langs Gyltvikelva er det også tykkhavavsetning, mens lisidene mot 
øst har tykke lag med breelvavsetning og morenematriale som gir noe mindre gunstige forhold for 
planteproduksjon. Ved Moan og Tverrdalen på begge sider av Leirfjorden dominerer 
forvitringsmateriale som varierer i gunstighet for plantevekst alt etter om berggrunnen er kalkholdig 
eller er dominert av sure bergarter. Kilde NGU berggrunnskart og løsmassekart.  

Det er registrert to områder med geologisk arv. Det er et glasifluvialt delta ved Andkilvatnet og et 
breelvdelta ved Kvanntomoen/Kvarv (Fjalstad og Møller, 1987). 

 
Berggrunn søndre område: Dolomittmarmor (blå) og glimmergneis/glimmerskifer (grønn). Kilde NGU 
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Berggrunn nordre område: Dolomittmarmor (blå) og glimmergneis/glimmerskifer (grønn). Kilde NGU 
 
 

 
Løsmasser Gyltvik - Kvarv: Tykke havavsetninger (blå), elv/bekkeavsetning (gul), breelvavsetninger (oransje), torv/myr 
(brun), tjukk morene (skarp grønn) og tynn morene (lys grønn). Kilde NGU. 
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Løsmasser Megård: Havavsetninger (blå), elv/bekkeavsetning (gul), breelvavsetninger (oransje), torv/myr (brun), tjukk 
morene (skarp grønn) og tynn morene (lys grønn). Kilde NGU. 
 

Vegetasjon og naturtyper  
Plantegeografisk tilhører det meste av området mellomboreale vegetasjonssone. De noe 
høyereliggende arealene opp mot tregrensen ligger i nordboreal sone. Området ligger i den svakt 
oseanisk seksjon hvor de typiske kystpåvirket vegetasjon minker og hvor plantesamfunn med innslag 
av østlige arter kan finnes. Vegetasjonen er i all hovedsak artsrik og frodig på grunn av gode 
vekstbetingelser som kalkrik berggrunn og stedvis marine løsmasseavsetninger.  

Det er i de undersøkte områdene mye frodig høgstaudeskog og flere av myrpartiene er i grenseland 
til å kunne avgrenses som naturtype rikmyr på grunn av kalkrikt sigevann. Gråorskog er også godt 
utviklet flere steder, både knyttet til bekker og søkk og i lisider med jordsmonn/løsmasser med stor 
evne til å lagre vann. Gråorskogene er i feltskiktet ofte preget av storbregner som strutseving, 
skogburkne og ormetelg. Det er ikke gjort avgrensninger av nye naturtypelokaliteter etter DN-
håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007) og dette skyldes i hovedsak at forekomstene 
ikke er store nok eller på annen måte ikke oppfyller kriteriene i håndboka. Karakterarter og 
vegetasjonstyper innenfor deponiene er angitt for hvert deponi. 

Noen av deponiområdene ligger i område med kalkårer i grunnen, noe som gir grunnlag for at det 
kan være grotter i området. Grotter er rødlistet naturtype (VU=sårbar) i Norsk Rødliste for naturtyper 
2011. Mulige grotteforekomster er kartlagt og vurdert av Norsk Grotteforbund. 

Fauna, vilt, fisk og vannmiljø 
Det er mye elg i området og for noen av deponiene er det tydelig beiteområde for elg. Det er også 
sannsynlig trekkvei gjennom eller nær flere av deponiene. Det er ingen større elver innenfor 
deponiene, men flere har mindre elver og bekker som renner gjennom. Noen har også 
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avrenningsretning mot større vassdrag. Tørrfjordelv har ubetydelig verdi for sjøørret og laks. 
Kvarvelva har en liten bestand av sjøørret, men Bonnåelva har relativt stor verdi for laks og sjøørret. 
Tørrfjordelv-Megård er et viktig brakkvannsdelta, både som naturtype og for fugl. 

Påvirkning på vassdrag vil være et viktig tema ved utforming av deponi og gjennomføring av tiltak 
med tanke på å begrense negativ effekt på vassdrag. Det er allerede forsøkt å ta hensyn til dette ved 
at deponiene er avgrenset i størrelse og lokalisering innenfor arealene det ble oppstart på. 

Flere av deponiene ligger i tilknytning til områder med topografi som tilsier at det kan hekke rovfugl i 
nærheten. Opplysninger i Nordlandsatlas med opplysninger om arter unntatt offentlighet er 
gjennomgått. Der det er aktuelt er det omtalt for hvert deponi uten at hekkelokalitet er vist på kart. 

Konsekvensvurdering for hvert deponiområde 

0-alternativet 
Nullalternativet tar utgangspunkt i planlagt situasjon: Ny E6 bygget etter reguleringsplan E6 
Megården-Mørsvikbotn. I planen fra 2016 er det avsatt areal på land og i sjø til permanente 
deponier. Bruk og istandsetting av deponier er vedtatt i bestemmelsenes § 4.2. Ingen av de 
godkjente deponiene er regulert som massetak.  

Siden deponiene Nordfjord og Kvantomoen er godkjent vil disse inngå i 0-alternativet. Alternativt 
deponi vurderes da opp mot dette. Det betyr at godkjenning av nye deponier kan medføre at 
allerede godkjente deponier kan nulles ut ved reguleringsendring, slik at den negative konsekvensen 
for et nytt godkjent deponi må ses i sammenheng med mulighet for å erstatte godkjent deponi (og 
den negative konsekvensen dette deponiet har). I denne sammenhengen vil det være deponi 9 Dalan 
som sammen med ett av deponiene 3, 4 eller 5 som kan erstatte godkjent deponi i Nordfjord og 
deponiene 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen som kan erstatte godkjent deponi Kvantomoen i 
Kvarv. Sjødeponi i Sørfolda (godkjent i tidligere plan) må beholdes som en buffer uansett. 

Bruk av de regulerte deponier 2016 avhenger av mengde masse nye deponier som blir godkjent i 
denne reguleringsplanen kan ta unna. 0-alternativet er et tiltak med vesentlige negative effekter for 
naturmangfold som følge av de godkjente deponiene. Det gjelder særlig for deponiene Nordfjorden 
og Kvantomoen (ved Kvarv). Dersom nye deponi kan tas i bruk som følge av denne nye deponiplanen 
vil konsekvens sammenlignes mot den konsekvens de samme mengdene masse gir ved bruk av 
allerede godkjente deponier.  
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Deponiområde 3 Skyttmarka 
 

 

 
Flommarkskog langs bekken nord i området  Stor, fattig myr men av betydning for fugl 
 

Verdi 

Området har ordinær vegetasjon med lågurtgranskog og blåbærgranskog. Skogarealet består av 
nesten utelukkende plantet gran. Det er fint utviklet flommarkskog (gråor) inne ved arealet rundt 
bekken som renner nord for foreslått deponiareal. Slike areal er viktig for insektfaunaen og derfor 
også for mange arter av fugl. Nord for denne er det noe gammel eng som har vært slått for lenge 
siden. Det kan hende at deler av myra har vært myrslått, men det er uansett lenge siden og kan ikke 
spores i dag. Selve myrområdet har verdi som potensiell hekkelokalitet for vadere. Det ble observert 
en snipeart som varslet og trolig hadde unger i nærheten. Dette var muligens skogsnipe, som har 
nordgrense for hovedutbredelsen i Nordland. På grunn av topografi i området er det sannsynlig at 
det trekker elg gjennom området.  
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Deponiarealet grenser i øst til registrert naturtype gammel boreal løvskog med verdi lokalt viktig i 
naturbase. 

Området samlet får liten til middels verdi og de viktigste verdiene er knyttet til flommarkskog langs 
bekken og til myrarealene som har verdi for fugl. 

 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                           ▲- 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponiet ligger ved Helland, øst for E6, i utkanten av Skyttmarkmyra. 
Deponiet strekker seg langs med foten til Røyrskogheia. Ingen nær 
bebyggelse. 

Atkomst Via eksisterende skogsvei fra E6. 
Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 

vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 62 000 m2 
Massevolum, ca. 545 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 60-85 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 8,8 m 
Annet Deponiet dekker et granplantefelt 

 

Deponiet vil i all hovedsak berøre et plantefelt med gran. Deponiet vil trolig påvirke myrområdene 
nedstrøms noe ved tilslamming som følge av avrenning fra deponiet. Verdien av myrarealet for fugl 
vil trolig bli noe redusert, mens flommarkskogen langs bekken ikke blir varig negativt berørt. Det 
antas at det legges tilstrekkelig buffer mot bekken til at avrenning i liten grad når denne og gir 
dårligere vannkvalitet i bekken og videre nedover. Omfang (påvirkning) vurderes som lite til middels 
negativt. 

 
      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                        ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 3 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I anleggsfasen vil fugl unngå dette området, særlig gjelder det i 
hekkeperioden. Omfang i anleggsfase er stort negativt som gir middels negativ konsekvens ( - - ). 
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Deponiområde 4 Hellandsnakken 
 

 

  
Lågurtskog med rogn sterkt preget av elgbeite Fuktområde med krevende planter som gulstarr, sveltull og engmarihånd 
 
Verdi 

Vegetasjonen er i hovedsak skrinn og fattig i de høyeste partiene med furu-/bærlyngskog. Ved 
bekkene/søkk er det vesentlig mer frodig. Det er en del osp og rogn i området og disse er tydelig 
beitepåvirket (elgbeite). Arealene innenfor avmerket deponiområde er svært frodig og har gode 
sommerbeiter for elg. Her er det kalkrikt med krevende arter som lappvier, sveltull, gulsildre, gulstarr 
og levermoser ved bekker og myr. Det er røde og brune torvmoser på myrene og orkideen 
engmarihånd ble det funnet mye av. Den indre og lavere delen er dominert av høgstaudebjørkeskog 
med mye innslag av osp. Her var mye av typiske arter for høgstaudeskog, så som tyrihjelm, 
strutseving, skogburkne, kranskonvall, skogsnelle, skogstorkenebb og mjødurt. Lenger opp er det 
lågurtskog som går over i bærlyngmark på de høyeste partiene. 
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Det ble på befaring observert elgku med kalv og kongeørn som satt på post i ei furu på høydedraget. 
Det er laget jakttårn i området og det var mye tråkk og dagleie etter elg og også beiteskader på skog 
og det tyder på at elgen er her både sommer og vinter. Det var sagd ned osp som fungerte som 
foring for elg som gnager av all ospebarken. 

Det ligger en forekomst med registrert naturtype gammel boreal løvskog ved Hellandsnakken. 
Forekomsten har verdi lokalt viktig i naturbase. Det avmerka deponiområdet ligger i god avstand til 
dette og vil ikke influere på tilstanden i naturtypen. 

Arealene med størst verdi ligger i hovudsak utenfor arealet avmerket som deponi. Det opprinnelige 
bruttoområdet ville fått høyere verdi. Verdiene i avmerket deponiområde har mest verdi som beite 
og trekkområde for elg, samt noe verdi knyttet til høgstaudebjørkeskogen og en del større osp. Verdi 
vurderes derfor som liten til middels. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲- 
 

Omfang deponi 

Plassering Like nord for Hellandsnakken, i hellende terreng ned mot Andkilmarka. 
Deponiet ligger langs E6, like ved en bebygd eiendom. Deponiet fyller 
opp terrenget mot toppen til naturlig bergskrent og tilpasses 
eksisterende terreng. 

Atkomst To nye atkomstveger fra E6, nord og sør for bebyggelsen (piler) 
Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 

vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 62 000 m2 
Massevolum, ca. 368 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 45-65 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 6 m 
Annet Elkems industrideponi, som er i daglig drift, ligger lenger ned i 

dalbunnen ca. 500 m mot nordøst.        
 

Deponiet vil beslaglegge noe areal med rikere høgstaudeskog og beiteområde for elg. Vegetasjonen 
vil endres etter revegetering men det er bare den rikeste vegetasjonen som trolig ikke vil komme 
tilbake. Omfang vurderes til lavt middels negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 4 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Vilt vil generelt trekke unna området, men her er alternative arealer med 
samme funksjon. Omfang i anleggsfase er lite negativt som gir liten negativ konsekvens ( - ).  
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Deponiområde 5 Andkilåsen 

 

  
Frodig gråorskog      Eng i tidlig gjengroingsfase 
 
Verdi 

De viktigste naturverdiene er knyttet til den øvre kanten, skråninga og myrene på flata under. Dette 
ligger imidlertid i hovedsak utenfor areal merket som deponi. Innenfor deponiarealet er noe gammel 
eng i gjengroing og en del gråorskog. Vegetasjonen på platået består mye av gråorskog ispedd en del 
stor bjørk. Feltsjiktet er frodig med tyrihjelm, strutseving, bekkeblom og skogsnelle. Dette er gunstige 
hekkehabitat for sangere og andre spurvefugler på grunn av høy insektproduksjon. Det ble observert 
mange sangere med unger. Ut over dette skiller ikke arealene seg ikke ut med spesielle verdier som 
særlig artsrike eller på annen måte med spesiell vegetasjon.  
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Arealet har betydning som beiteområde for elg og det er sannsynlig elgtrekk i området.  

Verdi vurderes som liten til middels. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲- 
 

 

Omfang deponi 

Plassering Nordsiden av Andkilåsen, vest for nordre ende av Andkilvatnet. 
Deponiet ligger på ei skogkledd flate i lisida ovenfor bebyggelsen i 
Andkilen. 

Atkomst Via eksisterende kommunal veg til Andkilen, og videre fra privat 
skogsveg 

Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 
vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 

Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 49 000 m2 
Massevolum, ca. 229 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 45-65 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 4,7 m 
Annet  

 

Deponiet vil beslaglegge areal med gråorskog. Dette arealet er viktig for fugl og vil gå helt tapt 
innenfor deponiområdet. Det lar seg ikke gjenskape ved revegetering, men siden det er relativt mye 
tilsvarende habitat i nærområdene vil ikke omfang for fugl bli så stort. Bortfall av areal for elgbeite 
har liten betydning, mens virkning for elgtrekk kan være noe negativ i en perioden fram til nytt 
vegetasjonsdekke er godt etablert. For driftsfase (permanent situasjon) er virkning for elg tilnærmet 
null. 

Samlet vurderes omfang som lite til middels negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                        ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 5 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Vilt vil generelt trekke unna området, men for elg vil det kunne resultere i 
vanskeligere/endrete forhold for trekk siden det blir aktivitet i deponiområdet og vesentlig 
anleggstrafikk på skogsvegen opp dit. Omfang i anleggsfase vurderes som middels negativ og 
konsekvens blir da liten til middels negativ ( - / - - ). 
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Deponiområde 9 Dalan 
 

 

Øverste kart viser deponiet til venstre og atkomstveg til høyre, det nederste er selve deponiet. 
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Vegetasjon i område for deponi. Veksling mellom blåbærskog, lågurtskog og høgstaudeskog 
 
 

  
I lia der tilkomstvegen kommer er det bratt helling og mye gråorskog og blokkmark, samt noe granplanting øst i området 
 

Verdi 

Det er svært vekslende vegetasjon i området. Blåbærskog og lågurtskog med småbregner er 
dominerende i området for deponi, mens det er frodig høgstaudeskog med mye tyrihjelm i søkkene. 
Det er også områder med til dels storvokst einer her. Deponiområdet er også preget av vedhogst og 
det går traktorveg opp i området. 

Det er en eldre registrering av trolljordtunge (nær truet) i området. Registreringen er fra 1966 (belagt 
funn, Tromsø Museum). Denne er gitt presisjon på 1000 meter slik at det er vanskelig å si hvor den 
ble funnet. Men det indikerer verdi som ugjødslet beitemark. Dette er en naturtype som gradvis 
forsvinner ved gjengroing dersom ikke beite opprettholdes. Området bærer preg av gjengroing,  
utenom de arealer som holde åpne ved hogst. 

Der det er tenkt tilkomstveg er det til dels grov blokkmark og gråorskog, stedvis med tegn til 
vassig/jordsig. Helt nede ved E6 er det registrert kjempespringfrø (svartelista art med høy risiko). 

Det er sannsynlig elgbeite i hele området, men trolig ikke spesielt viktige trekk som kan bli avskåret 
av tiltaket. Vegetasjon og naturtyper er vanlig for området og det er ingenting innenfor deponiet som 
skiller seg ut fra øvrig natur i dette området. Det er hekkelokalitet for havørn i området, men det er 
et stykke unna deponiet. 
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Verdi vurderes i utgangspunkt som liten, men trekkes opp til liten til middels på grunn av potensiale 
for funn av beitemarksarter hvorav flere arter er på rødlista. Verdien når ikke opp i middels fordi det 
kun er et eldre funn av en NT-art, samt at arealene ikke lenger er i bruk som beite. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲- 
 

 

Omfang deponi 

Plassering Nord for dagens E6, i fjellsiden ovenfor Hjelvik og Torkeleng ved 
Tørrfjorden. I det hellende terrenget er det langsgående daler, flatere 
partier som lager søkk i fjellsiden. Deponiet ligger i på ei slik flate som 
har navnet Dalen. Deponiet fyller opp eksisterende terrengformer og 
former nye masser inn mot lisiden. 

Atkomst Via ny anleggsveg og del av eksisterende skogsvei fra Torkeleng 
Massetype/transport Sprengstein fra  Gyltviktunnelen med forskjæringer               
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 33 500 m2 
Massevolum, ca. 169 000m3 
Kotehøyde bunn-topp Bunnlinje 144-160 m.o.h,  topplinje 160-176 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 5 m 
Annet Atkomstveg har helling inntil 1:12 

 

Det er vanlig natur for området som blir fylt igjen med deponimasser. Arealet skal revegeteres og 
vegetasjonstyper blir endret trolig til mer tørrere vegetasjonstyper. Deponiet har liten påvirkning på 
elg annet enn i anleggsfasen, hvor elgen vil trekke på endre steder. Tiltakets påvirkning på arter 
knyttet til naturbeitemark er til stede men er liten og det er sannsynlig at eventuelle arter knyttet til 
slikt areal også vil kunne finnes utenfor deponiområdet. Det er forøvrig ikke naturbeitemark i hevd i 
deponiområdet. 

Omfang vurderes som lite negativt. 

 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                      ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 9 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Vilt vil generelt trekke unna området. Det er alternative trekkmuligheter 
forbi området og påvirkningen i anleggsfasen blir derfor ikke vesentlig. Hekkelokaliteten for havørn 
ligger slik til at den trolig ikke blir påvirket av støy fra anleggsaktiviteten. Omfang i anleggsfase 
vurderes som lite negativt og konsekvens blir da også liten negativ ( - ). 
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Deponiområde 12 Memaurkråga 

 
Nordre og søndre deponi innenfor deponi 12 Memaurkråga 
 

 

Utsnitt søndre deponi 
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Sett mot deponiområdet fra gårdene på Gyltvikmoen  Deler av deponiområdet er preget av hogst og ungskog 

  
En av flere små elver i området    Frodig vegetasjon i søkkene i deponiområdet 
 
Verdi 
 
Området består i hovedsak av bjørkeskog på lågurtmark og blåbærmark med mye skrubbær. Det er 
rikere partier med høgstaudeskog med tyrihjelm, mjødurt, skogstorkenebb og enghumleblom og 
myrpartiene i nordre del er noe påvirket av kalkholdig sigevann med arter som gulstarr og sveltull. 
Under fjellfoten er det mektige lag med blokkmark som gjør at bekken delvis renner usynlig gjennom 
disse. Det ble ikke registrert arter eller vegetasjonstyper/naturtyper som skiller seg vesentlig ut fra 
det normale i området. Det er ikke registrert hekkende rovfugl i berget her og heller ikke observert 
noe under befaring som tilsier hekking. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes slike 
hekkelokaliteter i bergsiden. Arealet er stort og har trolig en viss økologisk funksjon som beite- og 
trekkområde for elg, samt at den nordre delen av området har innslag av rikere myrvegetasjon og 
gråorskog. 

Verdi vurderes som liten til middels. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                           ▲- 
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Omfang deponi 

Søndre del 

Plassering  Øst for E6, ved foten av Gyltvikfjellet. Deponiet ligger vis à vis 
bebyggelse i Gyltvik vest for E6. Området er et slakere parti som 
strekker seg mellom Knubben - Bukkhola og Kråktuva.  

Atkomst Via avkjørsel fra E6 (lunneplass), delvis bruk av eksisterende skogsvei 
Massetype/transport Sprengstein fra Gyltviktunnelen og bergskjæringer mellom Gyltvik og 

Kvarv, samt løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik og Kvarv. 
Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 124 000 m2 
Massevolum, ca. 1 270 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 125-165 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 10 m 

 

Nordre del 

Plassering  Nord for søndre del, en elv skiller de to deponiene. Deponiet avgrenses 
av et elveløp.  

Atkomst Samme avkjørsel som søndre del 
Massetype/transport Samme som søndre del 
Massetak? Nei, utredes som permanent deponi 
Maks areal, ca. 80 600m2 
Massevolum, ca. 623 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 147-175 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 7,7 m 

 

 

Deponiet vil beslaglegge ordinær vegetasjon i den sørlige deponidelen. Den nordre delen har rikere 
vegetasjon og myrområder som blir negativt påvirket dersom deponiet legges også her. Det lar seg 
ikke gjenskape ved revegetering. Det vil være et stort areal som blir varig endret med tanke på 
variasjon i vegetasjonstyper og økologiske funksjoner. Bortfall av areal for elgbeite/elgtrekk og 
negativt endret kvalitet som viltområde generelt vil være vesentlig i lang tid før det blir etablert en ny 
tilstand på et stort areal. Virkningen vil være størst i starten og gradvis over år bli noe bedre etter 
hvert som vegetasjonsdekke blir godt etablert. Samlet vurderes omfang som middels negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                          ▲ 
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Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 12 vil for permanent situasjon være liten til middels negativ ( - / - - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Vilt vil generelt trekke unna området, og for elg vil det kunne resultere i 
vanskeligere/endrete forhold for trekk siden det beslaglagte arealet er såpass stort og dekker hele 
området frå kanten av berget ned til E6. Omfang i anleggsfase vurderes som middels negativ og 
konsekvens blir da liten til middels negativ ( - / - - ). 

 

Omfang og konsekvens for massetak 

For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden men et noe større negativt omfang siden 
tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Dette gjelder selv om det bare er 
den ytterste delen som er aktuelt som massetak. Den innerste (nordligste delen) er bare aktuell som 
deponi. Hele området vil likevel bli utsatt for forstyrrelser. 

Det vil bli et varig inngrep på den ytterste delen siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget 
før etablering av vegetasjonsdekke, slik det gjøres ved avslutning av deponi. Forstyrrelse er avhengig 
av aktiviteten i massetaket, noe som er vanskelig å forutsi. Det legges til grunn at massetaket vil være 
i bruk ofte og derfor gi forstyrrelser i sårbar tid for vilt og fugl i mange år framover. Dette gir en mer 
negativ konsekvens for massetak enn for anleggsfase for deponi. 

Omfang vurderes som stort negativt og konsekvens blir da middels negativ ( - - ). 

 
Store blokker indikerer at det kan rase stein fra fjellet ovenfor. Disse har ligget lenge og får særpreget moseflora. 
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Deponiområde 15 Stormoen 

 

  
Skrinn bærlyngskog med furu på breelvavsetning  Skarelva ser ut til å følgje en svakhetssone i berget 
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Verdi 

Hele området (platået) består av bærlyngskog etablert på grusforekomst som er en breelvavsetning. 
Her er det skrinn furuskog som delvis er erstattet med granplanting. Dette arealet er regulert til 
deponi i godkjent reguleringsplan. Tillegget her er en utvidelse inn mot fjellfoten for å kunne gi en 
betre terrengtilpasning av et deponi. Vegetasjonen i området er ordinær og skiller seg ikke ut med 
noen spesielle kvaliteter. Elva som renner her skal ikke berøres av deponiet.  

Det er registrert tre mulige grotter i kanten på deponiavgrensinga. En av disse (ID21 i 
befaringsrapport fra Norsk Grotteforbund) er vurdert som «bør undersøkes) mens de to andre ikke 
er grotter. Mulig grotte i kanten av området trekker verdien opp fra liten til middels til stor verdi. 

 
Fra rapporten utarbeidet av Norsk Grotteforbund 
 

Området får etter metodikken i V712 liten verdi. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                           ▲ 
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Omfang deponi 

Plassering Deponi 15 Stormoen ligger øst for E6 ved Aspfjordtunnelen.  Området 
er ei flate inn mot et stigende terreng som er lisidene til Storhammaren 
og Innerfjellet. Deponiet ligger bak planlagt tunnelpåhugg for ny E6. 

Atkomst Gjennom regulert anleggsområde, opp i terrenget ved tunnelportal. 
Massetype/transport Sprengstein fra Kvarv/Kalvik tunnel, Berrflåget og bergskjæringer 

mellom Gyltvik og Berrflåget. Løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik 
og Berrflåget.            

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 69 000 m2 
Massevolum, ca. 955 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 90-130 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 13,8 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen og endring til massetak. 
 

Innenfor deponiområdet er det vanlig natur for området som blir fylt igjen med deponimasser og 
berørt areal er relativt lite og har heller ikke spesielle kvaliteter for vilt eller fugl. 
Grotte/karstforekomstene ligger helt i utkant av deponiet og det skal legges føringer i Ytre Miljøplan 
slik at den sårbare grotta ikke blir berørt. Med denne føringa vurderes omfang som lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                      ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 15 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). Merk at det vurderes 
her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Arealet har liten verdi som følge av fravær av spesielle naturkvaliteter 
(annet enn at det er en tydelig breelvavsetning). Omfang i anleggsfase vurderes som lite negativt og 
konsekvens blir da også for anleggsfasen ubetydelig til liten negativ (  - ). 

Omfang og konsekvens for massetak 

For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden men et noe større negativt omfang siden 
tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli et varig inngrep siden 
massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av vegetasjonsdekke, slik det gjøres 
ved avslutning av deponi. Her er likevel naturverdiene så begrenset at omfang (virkning på 
naturverdier) blir små og konsekvens blir liten negativ ( - ). Det forutsettes også her at 
grotteforekomst ikke berøres.  
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Deponiområde 17 Tverrdalen 

 

 
Det planlagt riggområde er dyrka mark i sterk gjengroing  Blåbær/skrubbærutforming av blåbærskog 

 
Frisk eng i gjengroingsfase (Hanisletta)   Gråorskog med storbregner langs elva 
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Verdi 

Området bærer preg av tidligere jordbruksaktivitet med engslått på frodige areal og beite på øvrig 
areal. I svingen, på areal avsatt til rigg, er det god jordbruksjord i kraftig gjengroing med bringebær 
som dominerende art. Langs elva er det stedvis gråorskog med storbregner og kvitbladtistel i 
feltsjiktet, men det er ikke store områder eler godt utviklet flommarkskog. Det er antydning til ravine 
i de små bekkene nærmest elva. For øvrig dominerer lågurtskog-småbregneskog, samt en del 
blåbærskog på de skrinneste arealene. I søkk og parti med djupere organisk lag og større fuktighet er 
det høgstaudebjørkeskog med mye tyrihjelm og strutseving.  

Det er kjent hekkelokalitet for Kongeørn i området, men det er ikke registrert vellykket hekking de 
seinere årene. Men hekkelokaliteten har vært i bruk mange av årene uten at det lyktes å få fram 
unger. Det vil si at paret hevder revir og gjerne forsøker hekking som kan bli avbrutt av forskjellige 
årsaker. Lokaliteten er uansett viktig og trekker opp i verdivurderinga.  

Tverrelva er sideelv til Bonåa som er anadromt vassdrag med laks og sjøørret. Det er imidlertid ikke 
mulig for anadrom fisk å komme seg så langt opp i Tverrelva som deponiet er planlagt. Anlegging av 
deponi og massetak kan gi avrenning til elva og derfor influere nedover i vassdraget. 

Verdi blir samlet sett middels på grunn av hekkelokalitet for kongeørn. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                          ▲- 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponi 17 ligger i Tverrdalen, øst for nåværende fv. 613 gjennom 
Bonådalen, ved Kvantosletta. Deponiet grenser mot Tverrelva i sør og 
øst. Mot nord ligger deponiet i foten av Steinmofjellet, fjellsiden stiger 
bratt på opp fra deponiet. Ingen nær bebyggelse. 

Atkomst Via anleggsvei nord for elva mot påhoggsområde for tunnel. 
Massetype/transport Sprengstein fra Bonå tunnel, Stortjønnflåget tunnel og bergskjæringer 

mellom Bonå tunnel og Horndal tunnel. Løsmasser fra vegarbeider 
mellom Tverrdalen og Horndal.      

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca.  76 450 m2 
Massevolum, ca.  500 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp Bunnlinje 76-100-85 m.o.h., topplinje 143 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 6,5 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen, og endring til massetak. 
 

Berørte vegetasjonstyper er vanlige for området. Deponering vil endre disse og ny vegetasjon 
etablere seg. Det er lite negativt for vegetasjon. For vassdraget vil påvirkninga være liten såframt en 
beholder en buffer/kantvegetasjon langs Tverrelva. Det forsettes at også anlegggsvegen bort til 
tunnelpåhogget etableres slik at en kan ta vare på en tilstrekkelig sikringssone der vegetasjonen ikke 
fjernes mot Tverrelva. Hekkelokaliteten kan bli forlatt som følge av lang periode med 
anleggsaktivitet, men dette vil mest sannsynlig skje uansett på grunn av nærhet til tunnelpåhogget.  
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Omfang vurderes til middels negativ da det er usikkert om lang anleggsvirksomhet knyttet til 
deponiet medfører at hekkelokaliteten oppgis permanent. Altså at virkningen strekker seg ut over 
anleggsfasen. Det må bemerkes at det knyttet stor usikkerhet til vurdering av permanent virkning 
her. Dersom anleggsperioden gjør at hekkelokaliteten forlates permanent blir omfang og da også 
konsekvens mer negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                          ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 17 vil for permanent situasjon være middels negativ ( - - ). Merk at det 
vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Omfang i anleggsfase vurderes som stor negativ på grunn av 
hekkelokalitet for kongeørn. Anleggsaktivitet knyttet til deponiet vil med stor sannsynlighet gjøre at 
denne lokaliteten ikke vil være i bruk så lenge det er aktivitet i anlegget. Konsekvens for anleggsfasen 
blir da middels til stor negativ ( - - / - - - ). 

Omfang og konsekvens for massetak 

For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden men en noe større negativt omfang 
siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli et varig inngrep 
siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av vegetasjonsdekke, slik det 
gjøres ved avslutning av deponi. Når det gjelder hekkelokalitet for kongeørn vil et massetak fort bli 
en permanent skade for denne lokaliteten. Kongeørn er en sky art og den kan avbryte hekking 
dersom den blir uroet. Dette kan bety at kongeørna starter revirhevding dersom der er stille i 
området for så å avbryte hekking dersom det blir mye støy. Bortfall av denne hekkelokaliteten kan 
virke negativt for reproduksjon av kongeørn og dermed for bestanden i dette området.  

Omfang vurderes som stort negativt og konsekvens blir stor negativt ( - - - ). 

Konsekvens kan bli vesentlig redusert dersom aktivitet som massetak tilpasses slik at drift i 
massetaket skjer utenfor perioden fra territoriehevding (februar) til ungene er flygedyktige og 
forlater reiret, normalt i løpet av juli (dersom det blir observert vellykket hekking). Ved 
gjennomføring av slike tiltak vil omfang reduseres til middels negativ, som gir middels negativ 
konsekvens ( - - ). 
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Deponiområde 18 Moan 

 

  
Frodig vegetasjon i sidene og særlig artsrikt i overgangen mellom bergflate og rasmarkvegetasjon 
 

  
Partier med stor dominans av turt og storbregner i feltsjiktet Grov blokkmark innerst i dalen 
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Verdi 

I dalbunnen er det ordinær vegetasjon, særlig i den ytre delen. I sidene på sørsiden er det frodigere 
med mye høgstauder og storbregner. Dominerende arter som ble funnet her var turt, strutseving, 
skogburkne, skogstorkenebb, tyrihjelm, vendelrot, mjødurt og enghumleblom. Av treslag er det 
bjørk, rogn, selje og også noe hegg. Øverst oppe i siden der en møter rasmarka og berget er 
vegetasjonen mer artsrik og med kalkkrevende planter. Her ble det funnet blant annet rosenrot, 
fjelltistel, gulsildre, fjellkattefot, fjellfrøstjerne og taggbregne. Det er artsrik vegkant nær dagens 
tunnelportal og et stykke sør langs vegen. På vegkanten vokser tiriltunge, rødkløver, skogmarihand 
og jåblom. 

Store steiner oppå vegetasjonen tyder på aktiv rasaktivitet. Bekken i dalbunnen/kløfta renner delvis 
åpent og delvis i grunnen og på berg og løse steiner og blokker var det tydelig at det er kalk i 
grunnen. Potensiale for funn av trua arter er til stede, eksempelvis kalkkrevende moser. 

Det er registrert ett punkt med mulig grotte som er sjekket ut av grotteforbundet (ID21 i 
befaringsrapport fra Norsk Grotteforbund). Den beskrives som kilde som kommer fram mellom 
rasblokker og er vurdert som ikke særlig sårbar.  

 
Fra rapporten utarbeidet av Norsk Grotteforbund 
 

Det er registrert at fjellvåk hekker i nærområdet. 

Samlet vurderes området til å ha middels verdi. Det er den tydelig kalkpåvirkete vegtasjonen og med 
potensiale for rødlista arter som trekker opp. På grunn av vanskelig tilgjengelighet er bare en 
begrenset del av området befart. 

 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                          ▲- 
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Omfang deponi 

Plassering Deponiet ligger i et terrengsøkk, en elvedal som strekker seg fra Moan i 
vest opp i Trollhola i øst. Terrenget stiger bratt på opp begge sider opp 
mot Kannklubben og Sommersettinden. Deponimassene hever 
terrenget opp i dalbunnen fra Trollhola til vegens høyde ned mot Moan. 
Ingen nær bebyggelse. 

Atkomst  
Massetype/transport Sprengstein fra  Sommer tunnel og Berrflåg tunnel samt skjærings- og 

lømasser fra vegarbeider mellom Kalvik og Sommerset.             
Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 120 990 m2 
Massevolum, ca.  750 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 100-170 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 6,2 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen, og endring til massetak. 
 

Dalbunnen vil bli fylt igjen og bekken trolig lagt i rør eller at den renner gjennom massene. I selve 
dalbunnen er det ikke de viktigste naturverdiene slik at gjenfylling ikke anses å ha særlig stor negativ 
betydning. Det er oppe i lisidene og innerst i dalen at areal med spesiell verdi kan gå tapt. Men det vil 
uansett være store areal med slik kalkkrevende vegetasjon i lisiden som ikke blir berørt. Bekken er 
tydeligere og med flere «dammer» lenger opp i dalen og disse kan bli fylt igjen noe som vil være 
negativt for naturmangfold da det kan være spesielle arter knyttet til vannforekomsten og den 
kalkrike blokkmarka. 

Lokaliteten som er sjekket ut av Norsk Grotteforbund ligger helt innerst i dalen/deponiområdet. 
Forekomsten kan bli fylt igjen dersom det deponeres masser helt inn. Lokaliteten er av 
grotteforbudet vurdert som neppe særlig sårbar (rød markering). Det er en bekk som kommer fram 
mellom rasblokker. 

Hekkelokalitet for fjellvåk i nærheten vil påvirkes i anleggsfase, men ikke for permanent deponi. Det 
er videre sannsynlig at fjellvåk her har flere alternative reirplasser. Permanent deponi vurderes å ikke 
gi reduserte hekkemuligheter. 

Samlet vurderes omfang som middels negativt. 

 
      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                         ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 18 vil for permanent situasjon være middels negativ ( - - ). Merk at det 
vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Omfang i anleggsfase vurderes som noe mer negativt enn for varig 
deponi. Det hekker fjellvåk i området, og dersom selve hekkelokaliteten ligger i nærheten forventes 
at denne ikke blir brukt i anleggsfase. Det er sannsynlig at fjellvåk her har flere alternative reirplasser 
som vil kunne brukes i anleggsfase. Fjellvåken er registrert som livskraftig i Norge. Hekkelokalitet for 
fjellvåk gir ikke høy nok verdi til at vurdering av konsekvens blir høyere enn for driftsfasen. 
Konsekvens for anleggsfasen blir også middels negativ ( - - ). 
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fjellvåk gir ikke høy nok verdi til at vurdering av konsekvens blir høyere enn for driftsfasen. 
Konsekvens for anleggsfasen blir også middels negativ ( - - ). 

 

Omfang og konsekvens for massetak 

For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden men en noe større negativt omfang 
siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli et varig inngrep 
siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av vegetasjonsdekke, slik det 
gjøres ved avslutning av deponi. Siden naturverdiene er knyttet til krevende vegetasjon, og da 
spesielt i lisidene vil ikke konsekvens for massetak skille seg vesentlig fra konsekvens for deponi. De 
arealene som blir berørt av deponi vil også være berørt av massetak i større eller mindre grad.  

Lokalitet for hekkende fjellvåk i området blir trolig varig berørt og kan gå tapt. Fjellvåk er en 
livskraftig og relativt tallrik art slik at bortfall av denne hekkelokaliteten ikke anses å ha stor 
betydning for bestanden i området som sådan.  

Omfang vurderes som middels negativt og konsekvens blir middels negativ ( - - ). 
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Deponiområde 23 Steinbakkan 

 

  

Verdi 

Platået er ei stor breelvavsetning og hele dette området er registrert som viktig kvartærgeologisk 
område i prioriteringsgruppe 2 i de kvartærgeologiske rapportene. Området er også avmerket i 
Nordlandsatlas. Oppå platået er det store areal med eng i god hevd, noe i tidlig gjengroingsfase. 
Skråningen bærer delvis preg av uttak av grusmasser. Vegetasjonen i skråningen er typisk for ustabil 
og skrinn mark. Av arter som ble registert med store forekomster var fuglevikke, legeveronika og 
berggull. Område for deponi anses ikke å være en viktig del av det landskapsøkologiske 
funksjonsområdet som er vist til i konsekvensutredningen for ny E6 (Rådgivende Biologer, 2016). 

På grunn av kvartærgeologisk verdi settes samlet verdi til middels. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                          ▲- 
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Omfang deponi 

Plassering Øst for E6 og nord for Tørrfjordelv, i et gammelt grustak. Noe 
bebyggelse langs den kommunale vegen nedenfor. 

Atkomst Via kommunal veg og privat skogsveg 
Massetype/transport Sprengtstein og løsmasser fra vegarbeidene på begge sider av 

Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 15 500 m2 
Massevolum, ca.  72000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 31-76 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 4,6 m 
Annet Deponiet vil kunne reparere sår i terrenget etter det gamle grustaket. 

 

På grunn av topografi her vil det ikke være plass til særlig mye masser. Massene vil kunne legges 
inntil skråninga med om lag same vinkel som det er i dag. Massene vil kvile på en fot av blokkmark 
der det går en enkel traktorveg/sti inn i dag. For vegetasjon har deponiet svært liten betydning. For 
den kvartærgeologiske forekomsten vil heller ikke deponiet ha vesentlig betydning da det ikke vil tas 
ut masser og hovedformen på terrenget blir bevart. Endringen vil bestå i at det blir andre typer 
masser som ligger i skråningen og at dette vil være synlig. Selve deponiet regnes å ha mindre negativ 
betydning enn uttak av grusmasser som har skjedd og skjer i dag. 

Omfang vurderes som ubetydelig til lite negativt  ( 0 / - ). 

 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                               ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 23 vil for permanent situasjon være ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Betydningen for naturverdiene, som i all hovedsak er kvartærgeologisk 
forekomst, vil være de samme i anleggsfase som permanent fase. Konsekvens for anleggsfase blir 
ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). 
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Sammenstilling med rangering av alternativ  
 
Konsekvensvurdering for naturmangfold 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka -  - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - - / - - Ikke utredet 
9 Dalan - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga - / - - - / - - - - 
15 Stormoen - - - 
17 Tverrdalen - - - - / - - - - - - 
18 Moan - - - -  - - 
23 Steinbakkan 0 / - 0 / - Ikke utredet 

 

Rangering 
På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp) ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor og de bare realistisk vil kunne brukes for masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet og dette er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i 
Tverrdalen har høyest negativ konsekvens, men denne konsekvensen vil trolig være til stede uansett 
på grunn av påhoggsområdet for tunnelen som er like nær hekkelokaliteten for kongeørn som 
deponiet. Massetak her vil gjøre at den negative konsekvensen trolig blir permanent uten regulering 
av bruken av massetaket, se avbøtende tiltak. Slik regulering bør være mulig å legge inn i 
bestemmelsene. 
 
Seksjon/delområde sør for Leirfjord – Sommerset 
Her er det bare Moan som er utredet. Størstedelen er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet Moan har 
middels negativ konsekvens for naturmangfold.  
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen er bedre for natur enn deponi 12 Memaurkråga. Men kapasiteten er ikke stor 
nok til å ta massene fra tunnelen mot Kalvika og tunnelen fra Gyltvikvatnet til Torkildeng. Dersom 
massene kan håndteres slik at deponibehovet går ned her vil det være gunstig å velge deponi 15. 
Uansett bør deponi 15 maksimeres slik at behovet for masser til deponi 12 Memaurkråga går ned. 
 
Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponiene i dette området (3, 4, 5 og 9) har alle liten negativ konsekvens for naturmangfold. Deponi 
3 og 5 har noe større negativ konsekvens knyttet til anleggsfasen. Deponi 4 Hellandsnakken og 
deponi 9 Dalan rangeres derfor foran deponi 3 Skyttmarka og deponi 5 Andkilåsen. 
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Vurdering i forhold til tidligere godkjente deponi 
 
Følgende godkjente deponi skal vurderes opp mot deponier som framkommer i denne utredningen: 
- Kvanntomoa. Naturinteresse – kvartærgeologisk forekomst. 
- Nordfjorden. Naturinteresse – del av brakkvannsdelta 
- Sjødeponi Sørfolda – Naturinteresse – noe påvirkning på gytefelt torsk. I tillegg blir steinressursen 
dumpet på dypt vann og vil være tapt som ressurs. Sjødeponi Sørfolda ønskes beholdt som deponi 
for å sikre nok kapasitet. Det vil bare bli brukt dersom landdeponi (og mulig behov fra kommunen 
eller andre aktører) ikke tar unna alt overskudd av steinmasser. 
 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvanntomoa i Kvarv. 
Negativ konsekvens vurderes som høyere for Kvanntomoa satt opp mot Memaurkråga og Stormoen 
med tanke på naturverdier (verneverdig kvartærgeologisk forekomst, breelv- og bresjøavsetninger). 
Fylkesmannen ønsket at det skulle utredes alternativer som kunne erstatte de godkjente deponiene 
Kvantomoa og Nordfjorden. 
 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden som fikk middels 
negativ konsekvens i KU (Rådgivende Biologer, 2016). For naturmangfold har permanent deponi for 
Skyttmarka (3), Hellandsnakken (4), Andkilåsen (5) og Dalan (9) alle vurdert til liten negativ 
konsekvens. Sett sammen med avstand fra tunnelpåhogg der massene kommer ut er det betydelig 
lenger til deponiene 3, 4 og 5 sammenlignet med Nordfjorden. For deponi 9 er det betydelig stigning 
som medfører økt bruk av drivstoff i forhold til deponiet i Nordfjorden. Samlet sett vil deponiet i 
Nordfjorden ha tilnærmet samme negative konsekvens for naturtema inkludert klimagasser som 
deponiene 3, 4, 5 og 9. 
 

Vurdering etter naturmangfoldlovens bestemmelser (kapitel II) 
 
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Anlegging av deponi og massetak vil berøre naturareal og 
kommer inn under dette kravet. 
 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på tidligere registreringer, kildemateriale, eget 
feltarbeid i 2017 rapport fra konsekvensutredning for ny E6 gjennom Sørfold (Rådgovende Biologer, 
2016). Det er kjent hekkende rovfugl i nærheten av et par av deponiene. Det er ikke registrert truede 
eller utvalgte naturtyper eller prioriterte arter innenfor de aktuelle områdene. På befaring ble det 
registrert mest vanlige vegetasjonstyper, men på de mer kalkpåvirkede arealene var til dels svært 
artsrikt og med potensiale for funn av krevende og sjeldne arter. 
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, pattedyr, vannmiljø i planområdet som tilstrekkelig 
god, slik at prinsippet om føre-var ikke kommer til anvendelse. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Den samlete belastningen på naturverdiene i området vil øke uansett hvilket alternativ som velges. 
Konsekvensutredningen viser likevel at verdier og påvirkning ikke er så stor at en når opp i høye 
negative konsekvensklasser. Massetak i Tverrdalen er det alternativet som gir størst negativ effekt og 
også samlet belastning på grunn av press på hekkelokaliteter for kongeørn slik disse er kjent i 
området i dag. Det er kjent en alternativ hekkelokalitet om lag to en kilometer lenger vest. Andre er 
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ikke kjent i det nære området, men det er flere lokaliteter innenfor en mils omkrets fra 
deponiområdet. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen har som tiltakshaver tatt kostnadene ved å fremskaffe kunnskap om naturmangfold 
i området. Kostnader med tiltak som skal avbøte på negative virkninger, slik det skal framgå av ytre 
miljøplan, tas inn i prosjektets kostnad. 
 
§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Lokalisering er en del av vurderingen av § 12. Statens vegvesen har gjort en vesentlig jobb på tidlig 
stadium hvor mulige deponisteder har blitt silt ut blant annet på grunn av naturverdier. Denne 
konsekvensutredningen rangerer de gjenværende deponimulighetene. Videre vil det i tråd med 
vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet ytre miljøplan, som ved prosjektering og bygging skal sikre 
ivaretakelse av restverdiene innenfor avsatt deponiområde. Dette vil eksempelvis gjelde detaljert 
løsning for å ivareta hensyn til vassdrag og avrenning fra deponi. 
 

Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak føres gjerne inn i en Ytre Miljøplan siden dette er spesielle moment som normalt 
ikke blir fullt ut håndtert/detaljert gjennom reguleringsplankart og tilhørende bestemmelser. Dette 
må konkretiseres i neste planfase, dvs prosjektering og konkurransegrunnlag.  

 
Innspill til Ytre Miljøplan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Forurensning av jord og vann Vassdrag skal sikres not skadelig avrenning fra deponi og massetak. 

Naturmangfold Eksisterende vegetasjon skal tas vare på og tilbakeføres som 
toppdekke på avsluttet deponi. Det samme gjelder massetak som 
ikke umiddelbart settes i drift. 

Ved utforming av deponi skal det tas hensyn til bekker og elver ved 
at deponiet tilpasses disse, eller at bekk legges om og istandsettes 
til tilnærmet naturlik tilstand etter avslutning.  

For deponi 15 skal en med sperreband skjerme grotteforekomst 
slik at denne ikke blir fyllt igjen eller på annen måte skadet i 
anleggsfasen, samt sikre denne i driftsfase for massetak. Ref ID21 i 
befaringsrapport fra Norsk Grotteforbund, 2016. 
 
Deponi 17 Tverrdalen – Hensyn til hekkelokalitet for kongeørn. 
Drift av massetak tilpasses slik at perioden fra det hevdes revir til 
ungene er kommet på vingene skjermes mot aktivitet. Dersom 
hekking avsluttes uten ungeproduksjon kan drift i massetak starte 
tidligere. 

Klimagasser og 
energiforbruk 

Ved avgjørelse om hvilke deponi som skal brukes til hvilke 
tunnelmasser skal hensyn til kortest mulig transport vektlegges, 
altså en vekting av drivstofforbruk som genererer utslipp av 
klimagasser.  
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Kilder 
Naturbase, miljodir.no - http://kart.naturbase.no/ 

Artsdatabanken - https://www.artsdatabanken.no/ 

Nordlandsatlas med arter unntatt offentlighet - http://nordlandsatlas.no/ 

Vassdragsatlas - http://vassdragsatlas.miljodirektoratet.no/ 

NGU - http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

Fjalstad og Møller, 1987: Verneverdige kvartærgeologiske områder i Nordland, Naturvitenskap nr 57, 
ISSN 0332-6195, Universitetet i Tromsø 1987. 

Rådgivende Biologer, 2016: E6 Megård-Mørsvik, Konsekvensutredning naturmangfold, Rapport, 
Rådgivende Biologer 2016. 

Odd Harald Hansen har gitt opplysninger om elgtrekk i områdene sør for Andkil. 

Norsk Grotteforbund, 2016: Befaring grotter langs ny E6 i Sørfold 2016. 

 

http://kart.naturbase.no/
https://www.artsdatabanken.no/
http://vassdragsatlas.miljodirektoratet.no/
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
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