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SAMMENDRAG 
Statens vegvesen utarbeider forprosjekt for utbedring/ny vegtrase for E6 mellom Megården og 

Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland. Det har vært KVU på strekningen og forprosjektet skal lede 

fram mot tilråding av trase som skal detaljreguleres. Formålet med rapporten er å vise tilgjengelig 

kunnskap om naturverdier i og nær de aktuelle traseene, og rangere de tre alternativene ut fra mulige 

konsekvenser for naturmangfoldet.  

 

Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og et enkelt feltarbeid 

av naturforvalter i juli 2014. Eksisterende naturinformasjon er i all hovedsak hentet fra naturbase 
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(Miljødirektoratet) og artskart (Artsdatabanken), samt at fylkesmannen er kontaktet for eventuelle 

supplerende informasjon.  

 

Deponering av store mengder tunnelmasse (som alle alternativene vil genere) har potensiale for stor 

negativ konsekvens for naturmiljø. Tema deponi må vies særlig oppmerksomhet i videre planlegging. 

 
Rangering: 

Alt K1 og K3 vil sannsynligvis gi minst påvirkning på naturverdier. Det er vanskelig å rangere disse to. 

Alt K2 er mest negativt for naturmiljø. 

 

Alternativ K1 har relativt små negative konsekvenser for naturmiljø sett med eksisterende kunnskap. 

Største negative påvirkning vil være ved Kjelvikheia og ny daglinje der.  

Alternativ K2 har størst negativ konsekvens og det er i all hovedsak knyttet til Nordfjorden. Kryssing av 

elva/elvedalen i Nordfjord med svært viktig naturtype knyttet til det naturlige elvesystemet vil gi 

utfordringer med tanke på løsning som kan ivare disse interessene godt nok. Linja vil også kunne få 

berøring eller nærføring med et naturreservatet her.  

Alternativ K3 har i likhet med alt. K1 relativt små negative konsekvenser for naturmiljø sett med 

eksisterende kunnskap. Kryssing av Leirfjorden vil ikke være vesentlig for naturmiljø, men valg av løsning 

for anleggsfasen (anleggsveger og anlegg/riggområde) vil kunne påvirke naturmiljøet negativt. 

  

 
 Berrfloget med foldet gneis, sett fra nordsiden av Leirfjorden 

1. INNLEDNING 
Statens vegvesen utarbeider forprosjekt for ny E6 på strekningen Fauske – Mørsvikbotn. Bakgrunnen er 

nye krav til tunneler som gjør at tunnelene på denne strekningen må utbedres i henhold til til gjeldende 

krav. Alternativt kan en bygge helt nye tunneler eller legge E6 i ny trase i daglinje på deler av 

strekningen. Forprosjektet har tatt for seg strekningen Megård – Mørsvikbotn (E6 Sørfoldtunnelene). 
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Kart som viser planområdet 

Det er utredet tre hovedalternativ: 

K1 – Dagens trase med utbedring eller nye tunneler. 

K2 – Ny lang tunnel fra Megården via Nordfjord til Sørfjordmo, derfra som K1. 

K3 – Som K1 til Sommerset, bru over Leirfjorden, utbedring av gamle E6 fra Bonåsjøen til Sildhopen. 

Formålet med rapporten er å vise tilgjengelig kunnskap om naturverdier i og nær de aktuelle traseene, 

og angi mulige konsekvenser for naturmangfold av de tre alternativene.  

 

Men tanke på deponi blir særlig sårbare områder nær tunnelpåhogg kommentert. Deponering av store 

mengder tunnelmasse har potensiale for stor negativ konsekvens for naturmiljø, men denne rapporten 
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går ikke inn i denne problemstillingen. Tema deponi må vies særlig oppmerksomhet i videre planlegging. 

2. METODE 
Det er hentet ut naturinformasjon fra en rekke offentlige kilder hvor de viktigste er naturbase 

(Miljødirektoratet.no) og artskart (Artsdatabanken.no). Vi har også henvendt oss til Fylkesmannen i 

Nordland og fått informasjon som ikke er gjort offentlig i databaser (hekkeplass for rovfugl). Traseene ble 

grovt befart midt i juli 2014. På befaringa ble det fokusert på rødlista arter og naturtyper, samt spesielle 

vilthabitat. Verdivurdering av lokaliteter følger Miljødirektoratets inndeling slik det vises i naturbase. 

Omfang og konsekvens vurderes skjønnsmessig da en ikke har ei klar veglinje med skråning- og 

fyllingsutslag, konstruksjoner etc. Vurderingen legges opp til Statens vegvesens veileder V712 

Konsekvensanalyser (tidligere Håndbok 140) så langt det lar seg gjøre. Befaring, bearbeiding og rapport 

er utført av naturforvalter Trond Aalstad i Statens vegvesen. 

3. BESKRIVELSE AV NATURVERDIER I OMRÅDET 

3. 1  Overordnet beskrivelse 
Planområdet ligger i vegetasjonssone mellomboreal til nordboreal sone med svakt oseanisk seksjon. 

Floraen er moderat påvirket av kystklima. Det er store lokale forskjeller i lokalklima, alt etter høyde over 

havet og sørvendt eksponering. Dette gjenspeiles i vegetasjonen.  

 

En annen og viktigere faktor for plantesammensetningen er berggrunn og løsmasser. Innenfor 

planområdet er det mye baserike bergarter som kalkspatmarmor, kalkdolomitt og glimmerskifer. Dette 

er bergarter som gir godt grunnlag for plantevekst i hovedsak gjennom sigevann som kommer fra slike 

bergarter. I tillegg vil skifrige bergarter lett forvitre og gi grobunn for plantevekst. Granitt og gneis og 

hardere og surere bergarter som i hovedsak gir en triviell flora. Slike bergarter finner vi mellom Aspenes 

og Berrflågan, mellom Mørsvikbotn og Horndalsvatnet og rundt Kobbvatnet. 

 

Av løsmasser er det mye forvitringsmateriale (ras/ur/blokkmark) samt areal med tynt/lite morene- eller 

torvdekke. Rundt Kobbvatnet er det tykkere forekomster av morene. Marin grense er på om lag 100 

m.o.h. i hele planområdet, og på grunn av terrengformasjonene er det lite marine avsetninger. Vi finner 

slike ved Megård, Nordfjord, Gyltvikmoen, Engan-Sagvikmoen, Bonåsjøen og Storeide. Marine avsetinger 

inneholder vanligvis mye av tilgjengelige plantenæringsstoffer og derfor gunstig for en rikere vegetasjon. 
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Utsnitt fra naturbase – nordre del, lokaliteter som er nevnt i teksten markert. V=viltlokalitet, N=naturtype 
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Utsnitt fra naturbase – søndre del, lokaliteter som er nevnt i teksten markert. V=viltlokalitet, N=naturtype. Laksågaosen 
naturreservat ligger inne i N13. Kv1 og Kv2 er verneverdige kvartærgeologiske forekomster (ikke fra naturbase). 
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3.2  Verneområder 
Nesten alle verneområdene i området ligger så 

langt fra vegtraseene at de ikke vil bli berørt av 

tiltak. Ett verneområde blir berørt av Alt. K2. 

Dette er Laksågaosen naturreservat. De sentrale 

verneverdiene kommer fram av verneformålet: 

 «Formålet med fredningen er å ivareta et 

verdifullt strandområde, med sjeldne 

vegetasjonstyper og det naturlig tilknyttede 

dyreliv. I havstrandbotanisk sammenheng er 

området unikt.» 

Laksågaosen naturreservat 

3.3  Naturtyper og vegetasjon  
Slåttemark er utvalgt naturtype og lokaliteter 

som blir definert som dette har særskilt vern 

gjennom egen forskrift med hjemmel i 

naturmangfoldloven (Forskrift 2011-05-13-512). 

I planområdet finnes slåttemark som utvalgt 

naturtype ved Kjelvik (N8) og langs Fv. 613 

mellom Engan og Sagvikmoen  (N4). Slåttemarka 

ved Kjelvik og det nærområdet med bygnings-

miljø (samisk husmannsplass) er registrert i 

naturbasen som helhetlig kulturlandskap. 
 

 

  
Utvalgt naturtype slåttemark 
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Prioriterte naturtyper er et utvalg naturtyper som er ansett som særlige verdifulle og derfor blitt kartlagt 

i henhold til metodikk for kartlegging av biologisk mangfold; DN-håndbok 13 – 2006 (rev.2007) for 

naturtyper på land og i ferskvann, og DN-håndbok 19 – 2001 (rev.2007) for marine naturtyper. Prioriterte 

naturtyper innenfor planområdet er i hovedsak knyttet til vassdrag, spesielle skogsutforminger eller 

kulturbetingete naturtyper. Naturbase deler disse i tre verdikategorier; A – svært viktig, B – viktig og C – 

lokalt viktig. Områdene Megård  - Nordfjord og Bonåsjøen – Elvekroken har størst tetthet av registrerte, 

prioriterte naturtyper.  

 
 
Oversikt over de registrerte naturtypene. Nummer henviser til kartutsnitt fra naturbase. 

Nr Navn 
Verdi 
ID – naturbase 

Kort beskrivelse 

N1 Kvanndalen ved 
Storeid 
Lokalt viktig 
BN00016300 

Naturtype gammel boreal lauvskog.  
Skogmiljøet synes være intakt og lite eller ikke påvirket av hogst. Enkelte store trær 
av osp og selje, samt noe rogn inngår i tresjiktet. Spesielt de øvre delene har mye 
nedbrutt skog og stort innhold av død ved. I verdisettinga er det også tatt hensyn til 
at skogen i Kvanndalen utgjør det største gjenværende området med sørvendt, 
produktiv gammelskog i denne delen av kommunen. 

N2 Gjerdalselvas 
utløp i Kobbvatn 
Viktig 
BN00016301 

Naturtype deltaområde. 
Gjerdalselva går fra Gjerdalsvatnet til Kobbbvatnet. Ved nordenden av Kobbvatnet 
er det et større område med løsmasser. På grunn av sterk regulering er 
vannføringen redusert, og massetransporten dermed mindre. Elveleiet er også 
endret. Men elva skifter stadig utløp selv etter kraftutbyggingen i området. 

N3 Indre 
Kobbelvvågen 
Viktig 
BN00016307 
 
Makkøyra 
Viktig 
BN00016308 
 

Naturtype strandeng og strandsump. 
Et relativt stort, sammenhengende strandengareal med en bredde opp til 150 m. 
Arealet er tett vegetert og frodig. Det går flere bekkefar gjennom stranda, trolig med 
sumpvegetasjon langs disse. 

 
Naturtype brakkvannsdelta. 
Et grunnområde der det meste av arealet er overflødd ved flo sjø. Mindre deler 
faller inn under naturtypen sandstrender, og større arealer er nærstående eller 
tilhører typen brakkvannsdeltaer. Området er sannsynligvis et viktig næringsområde 
og rasteområde for sjøfugler/ våtmarksfugl. 

N4 Engan/Ørnes 
1 svært viktig 
3 lokalt viktig 
Resten viktig 

13 lokaliteter med naturtype slåttemark. 
3 lokaliteter med naturtype naturbeitemark. 
1 lokalitet med naturtype hagemark. 
Dette er et kompleks av ulike varianter av gamle kulturbetingete naturtyper. De 
fleste er i god hevd. De ulike lokalitetene har verdi i en sammenheng. 

N5 Laiflåget – 
Lappdalen 
Lokalt viktig 
BN00016312 

Naturtype høgstaudebjørkeskog. 
Et bratt, sør- og sørvestvendt skogparti med høye hamrer og rasmarker, også som 
aktive, ustabile rasrenner. Bergrunnen består av skifere med årer av kalkspat. 
Området innholder mindre arealer av den prioriterte naturtypen kalkskog, 
utforminga kalkbjørkeskog. Fra vestre delen av området er det rapportert funn av 
tysbast. Denne lokaliteten er så vidt vites den nest nordligste kjente i landet. 



9 
 

Nr Navn 
Verdi 
ID – naturbase 

Kort beskrivelse 

N6 Leirfjordgården 
Lokalt viktig 
BN00016313 

Naturtype slåttemark. 
Området er karakteristisk for marginale deler av et gammelt kulturlandskap og som 
bærer preg av tidligere dyrkings- og driftsformer. Gamle slåttevoller i bratt og kupert 
lende, avbrutt av små skogholt med steinrøyser i kantene. Det er innslag av rik 
fukteng dominert av strandrøyr. Berg av kalkspat stikker fram i dagen. Området har 
ikke vært høsta på noen år og er i svak gjengroing. 

N7 Tjønna og 
Tjønnmyran 
Viktig 
BN00016310 

Naturtype rikmyr. 
Tjønna-Tjønnmyran danner et sammenhengende, lite våtmarkssystem bestående av 
det tett vegeterte, eutrofe tjernet (Tjønna), stilleflytende bekk samt tilliggende 
myrer og sumpskogareal. Området, som i første rekke har verdi som viltområde, 
består av flere naturtyper som samlet utgjør et helhetlig våtmarksområde. Tjønna 
danner en særlig produktiv ferskvannslokalitet, trolig naturlig eutroft, med brede 
soner av det regionalt sjeldne graset takrøyr. 

N8 Kjelvik 
Viktig 
BN00090794 

Naturtype slåttemark (se også utvalgte naturtyper). 
Kjelvik har store biologiske og kulturhistoriske verdier og befinner seg i et verdifullt 
kulturlandskap. Slåttemarka er i forholdsvis god hevd, og har lang driftshistorie som 
er forankret i den samiske kulturen. Lokaliteten er relativt artsrik med flere 
slåttefavoriserte arter. 

N9 Indre Kjelvikvatn 
Svært viktig 
BN00016315 

Naturtype gråor-heggeskog. 
Indre del av Inste Kjelvikvatnet består av en tettvokst elvesnellesump. Randskogen 
langs innløpsbekken består dels av "Gråor-bjørk-viersumpskog". Bekken og skogen 
danner et dynamisk flommarkssystem med kanterosjon. Det grunne, 
vegetasjonsrike vannet og bekkestrekningen med randskog har relativt høy biologisk 
diversitet. Det vil ha en særverdi som viltområde, i første rekke som hekke- og 
næringsområde for vannfugler og spurvefugler. 

N10 Sørfold (Kalvika) 
Viktig 
BN00037190 

Naturtype israndavsetninger. 
Randmorener, morenebelte 

N11 Lian, Ospfjorden 
Lokalt viktig 
BN00016318 

Naturtype gråor-heggeskog. 
Lian danner et bratt, sørvendt lauvskogområde, der gråor-heggeskog av utforminga 
"liskog/raviner" dominerer arealet. Foruten gråor og bjørk inngår store trær av selje 
og svartvier, dessuten rogn og hegg. Noen av de største seljene har merker etter 
gammel styving samt tett vekst av lungenever. Innslaget av kravfulle og 
varmekrevende arter er stort, særlig forekommer brunrot og skogsvinerot hyppig, 
den sistnevnte som større kolonier. 

N12 Daumannvika 
Lokalt viktig 
BN00016330 

Naturtype gammel boreal lauvskog.  
Et større, sør- og sørvest-vendt lauvskogområde i bratte hellinger. Hellingene 
nærmest fjorden er de mest produktive.. De øvre delene ved Skjærlia består av 
høgstaude- og lågurtbjørkeskog. Dette er gammel skog der stor osp og selje 
dominerer tresjiktet på store areal. Bergrunnen i Skjærlia har felter med 
kalkspatmarmor, der kalkkrevende arter inngår i vegetasjonen, som er noe 
kulturpreget etter tidligere husdyrbeiting. 
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Nr Navn 
Verdi 
ID – naturbase 

Kort beskrivelse 

N13 Laksågas utløp i 
Nordfjorden 
Svært viktig 
BN00016326 

Naturtype deltaområde. 
Her er det tre nes (øyrer), to på sørsida av elva og ett på nordsida av elva, som alle 
er tørrlagt også ved flo sjø. Mellom de to nesa på sørsida av elva er det 
gruntvassarealer som tørrlegges ved fjære sjø. Det er store sand/siltører ved 
elveutløpet med en sammenhengende serie av vegetasjonstyper fra forstrand til 
fattig, tørr lyng-bjørkeskog. Her er en meget spesiell brakkvasstrand med mange 
trekk som er spesielle for brakkvassfjorder. Flere vegetasjonstyper er regionalt 
sjeldne eller de er spesielt utformet her. Artsutvalget er middels, men med flere 
spesielle forekomster som nålsivaks, evjebrodd, og den spesielle strandtypen av 
tunarve. Området vurderes som en bortimot unik lokalitet, tilsvarende er ikke 
beskrevet fra andre steder i landet. 

N14 Tennflåget – 
Høgbakken 
Lokalt viktig 
BN00016327 

Naturtype gråor-heggeskog. 
Dette er ett av de største sammenhengende arealene av gråorskogens 
liskogutforming i distriktet. Arealene innehar et naturskogpreg, bl.a. med betydelige 
mengder av død ved. Arealet er svært produktivt med et kraftig feltsjikt av 
strutseveng. Stående og liggende døde stammer av gråor utgjør et betydelig del av 
tremassen. Jordsmonnet er relativt tynt og samtidig ustabilt og utsatt for 
jordglidning. 

N15 Evjenmyra – 
Andkilmyra 
Viktig 
BN00016333 
 
 
Tørrfjordelva 
Svært viktig 
BN00016360 
 
Øyren 
Viktig 
BN00016334 
 

Naturtype rik sumpskog og kildeskog. 
Andkilmyra danner ei stor myrflate med fastmatte- og mykmattemyr med 
ombrotrof karakter. I sørlige del av myra består et større areal av rikmyr. Sumpskog 
og gråorskog har tresjikt av gråor, istervier, svartvier og setervier og hegg. 
Lungenever ble registrert på istervier. Evjenmyra er svakt hellende og består 
hovedsakelig av fattig, ombrotrof fastmatte og tuemyr, men med innslag av 
mineratrofe partier der rikmyr inngår. Området er helårs beiteområde for elg. 

Naturtype brakkvannspoller. 
Et stort grunnvannsområde der deler tørrlegges ved fjære sjø og der tilførsel av 
ferskvann er stor. Det er sterkt influert både av tidevannsskiftninger og av 
ferskvannstilførsel. Blandinga av saltvann og ferskvann skaper grunnlag for stor 
biologisk produksjon. Området er viktige næringsområde for våtmarksfugl/andefugl. 

Naturtype strandeng og strandsump. 
Brakkvannssump ved utøpet til to bekker som munner ut i Tørrfjordelva. Området 
har innerst en kantskog av bjørk, istervier, setervie, kratt av sølvvier og et 
urtedominert feltsjikt. Ellers er  vegetasjonen sammensatt av arter fra strandeng og 
fra myr/sump. Brakkvannssump er en relativt sjelden vegetasjonstype i distriktet. 
Ovenfor lokaliteten ligger ei viktig naturbeitemark (BN00016331). 

 
 
Områder for mulig daglinje eller påhogg i urørt naturarealer ble befart spesielt. Dette gjelder også 

områder som i prosessen er tatt ut, som for eksempel veglinje fra nordsiden av Mørsvikvatn til innenfor 

Sildhopvatnet (tunnel sørover derfra). 
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Storeide har vanlig forekommende vegetasjonstyper med bærlyngskog og fattige myrer. Noen bekker 

skjærer ned i løsmassene og lager stedvis raviner. Området er trolig viktig leveområde for orrfugl med 

gode beiteområde. Orrfugl ble også observert på befaring flere ganger. Her går også et skiltet 

turvegsystem med utgangspunkt i Tverrelvhågen.  

 

  
 
Leirfjorden brupunkt nordside har bratt fjellskråning, mye tilplantet med gran. Sørsiden er mer 

interessant med frodig høgstaudebjørkeskog og det var klare indikatorer på kalkrik vegetasjon i myr og 

skog (fjellfrøstjerne, taggbregne). Det er potensiale for å finne trua/sårbare arter, kanskje spesielt av 

mose og lav. De frodige lisidene er godt elgbeite. Det ble observert elg, mange leier etter elg og mye 

beiteskade på skog. Berget synes stedvis løst og det er ferske spor etter utrasinger. Det går ei merka sti 

ned til Storvika. 

    
 
 
Ved Kobbvatnet er det blåbær-bjørkskog som dominerer. Området e sterkt preget av hogst, og det var 

kjøreskader i vegetasjonen etter hogstmaskiner. Det går også lysløype i området. 
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Ved Sørfjordmo er det et vekslende jordbrukslandskap. Det er ikke undersøkt nærmere med tanke på 

sjeldne arter. I utløpet av dalen er det store grusterrasser (grustak), mens det under de bratte fjellsidene 

er frodig utforming av høgstaudebjørkeskog. Her var mye av den hvite varianten av skogstorkenebb. 

Disse frodige beltene langs fjellfoten er viktige elgbeiter. Der det er smalt mellom nakne, bratte berg og 

veg/bebyggelse er dette beltet svært viktig for elgtrekk. 

 

     
 
Det er svært få registreringer av truede og sårbare planter (kategoriene CR, EN og VU i Norsk Rødliste for 

arter 2010)  i artsdatabanken i aktuelt område. Det er et eldre funn av plommenype (VU) på åpen 

heimark med glimmerskifergrunn ved Bonåsjøen ovenfor det gamle fergeleiet.   

 

3.4  Vilt 
Naturbase deler viltområder i tre verdikategorier; A – svært viktig, B – viktig og C – lokalt viktig. 

Flere av naturtypelokalitetene er også viktige områder for vilt. Dette gjelder våtmarksbiotoper for 

andefugl og vadefugl, og rike lauvskogtyper som er viktige for elg. Dette er delvis kommentert direkte 

under naturtypeoversikten. Det er ikke lenger vanlig å gjøre viltregistreringer i kommunene i henhold til 

metodikken i DN-håndbok 11 Viltkartlegging (Revidert 2000). I disse tradisjonelle viltregistreringene var 

det ofte mest fokus på vilttrekk og leveområder og spillplasser for hønsefugl. For å få så god oversikt som 

mulig over viltinteresser innenfor et område må det innhentes informasjon fra lokalkjente i tillegg til 

registre som naturbasen, artsdatabanken og opplysninger fra fylkesmannen. I denne rapporten er det 

bare benyttet informasjon fra basene og fylkesmannen, samt egne observasjoner.  

 
Oversikt over registrerte viltlokaliteter. Nummer henviser til kartutsnitt fra naturbase.  

Nr Navn 
Verdi 

Kort beskrivelse 

V1 Nonstuva. Lokalt viktig Hekkeområde for orrfugl og storfugl, også spillplasser. 

V2 Lokalt viktig Spillplass storfugl 

V3 Tullhaugen. Lokalt viktig Hekkeområde for orrfugl og storfugl, også spillplasser. 

V4 Bonnådalen. Lokalt viktig Spillplass orrfugl 

V5 Langvasshaugan. Lokalt viktig Trekkområde for elg. Vår/høst 

V6 Skjerlia. Lokalt viktig Hekkeområde for orrfugl. 

V7 Finnvikfjellet – Øvervatnet 
Lokalt viktig 

Trekkområde for elg. Vår/høst 
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Det er registrert hekkelokaliteter for kongeørn nær Horndalsvatn og Skyttholfjell (opplysninger fra 

fylkesmannen). Det ble på befaring registrert varslende fjellvåk ved bergene øst for Kjelvik og nord for 

vegen (Kjelvikheia). Varslingen indikerer hekking i nærheten. Det ble observert et havørnpar på sørsiden 

av Leirfjorden ved Preikestolen. 

 

Når det gjelder rødlista arter opererer Norsk Rødliste for arter 2010 med flere kategorier og 

benevnelsene for disse er normalt forkortelse av de engelske betegnelsene. Nedenfor er en oversikt over 

disse. 

 
Definisjoner i Norsk Rødliste for arter 2010 

 
 
I forvaltningen er det kategoriene VU, EN og CR som samlet betegnes som truede/sårbare arter.  Av disse 

er det i artsdatabanken registrert jerv og gaupe i det aktuelle området. Dette er i all hovedsak funn av 

kadaver fra hjortedyr eller bufe som er tatt av disse (data fra rovbasen). De mange funnene tyder på at 

både jerv og gaupe bruker disse områdene ofte. Det er særlig området Stauren – Middagsfjellet – 

Bonnådalen som har mange registreringer av kadaver. 

 

3.5  Vassdrag og sjøareal 
Det er ett verna vassdrag i det aktuelle området. Det er Laksåga (Rago). Vernegrunnlaget er oppgitt å 

være: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets viktige funksjon i et variert naturlandskap med 

store kontraster, fra høyfjell til lavland. Stort naturmangfold, særlig knyttet til elveformer og vannfauna. 

(NVE-vassdragsvern). Det er tre lakseførende vassdrag i området. Det er Bonnåga, Kobbelvvassdraget og 

Sleipelva/Laksåga. For alle gjelder at det er mye rømt oppdrettslaks i elvene (Vassdragsatlas). 

Engelske forkortelsene: 

RE – Regionally Extinct 

CR – Critically Endangered 

EN – Endangered 

VU – Vulnerable 

NT – Near Threatened 

LC – Least Concern 

DD –Data Deficient 

NA – Not Applicable 

NE – Not Evaluated 
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3.6 Kvartærgeologi 
Kvartærgeologi er en del av det naturgrunnlaget vi skal ta vare på i plansaker, jamfør 

naturmangfoldloven. Det ble på 80-tallet laget rapporter som viser de mest verneverdige lokalitetene, 

fordelt på tre kategorier som tabellen under viser. De kvartærgeologiske forekomstene er vitner om 

prosessene under og i avslutningsfasen på siste istid. 

Inndeling av prioriteringsgrupper/verdigrupper i de kvartærgeologiske rapportene for Nord-Norge 

PRIORITERINGSGRUPPE I PRIORITERINGSGRUPPE II PRIORITERINGSGRUPPE III 

 Restriktivt utvalg 

 Typeeksempler 

 Nasjonal eller fylkesverdi 

 Nøkkelområder for 
forståelse av prosesser 

 Vanskelig erstattbar 

 Regional eller fylkesverdi 

 Alternative områder kan 
finnes, men sjelden av 
samme verdi/kvalitet 

 Mest lokal verdi 

 Alternative områder kan 
finnes, og disse kan oftest 
erstatte den aktuelle 
lokaliteten 
 

 
 
Innenfor planområdet er det to registrerte lokaliteter med verneverdig kvartærgeologi og disse er vist på 

lokalitetskartet, søndre del. Beskrivelsen er hentet fra kvartærgeologisk rapport for Nordland. 

 

Kv1 – Kvarv. Breelvdelta med fine lagdelte grusmasser. Det er to dreneringspass øst for løsmassene og 

randmorene mellom disse. Høy verdi som ekskursjonsobjekt på grunn av tydelige spor av ulike prosesser 

i sein istid (deglasiasjonsforløpet). Prioriteringsgruppe II. 

 

Kv2 – Andkilvatnet. Glasifluvialt delta med grovt og blokkrikt materiale. Et stort og velutviklet delta i 

forhold til andre slike i området. Relativt uberørt. Høy verneverdi og faglig interessant. 

Prioriteringsgruppe II. 
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4. VIRKNING PÅ NATURMANGFOLD 
På lokalitetskartene (nordre og søndre del) er vist alle registrerte lokaliteter av naturtyper og 

viltområder, samt to lokaliteter av kvartærgeologisk verneverdi. Alle lokaliteter som ligger i eller nær 

linja er beskrevet under hvert tema i kapitel 3. Vassdragene er bare nevnt i teksten. De aller fleste av 

lokalitetene blir ikke berørt av noen av tiltakene. De som potensielt kan bli berørt eller få en påvirkning 

er tatt med i beskrivelsen nedenfor av virkninger for hvert alternativ. Det må bemerkes at dette er 

potensielle virkninger. Omfanget vil kunne variere mye avhengig av om linja justeres eller avbøtende 

tiltak gjennomføres. 

Et par lokaliteter vil få en bedret situasjon uansett hvilket alternativ som velges. Det ene er N3 Indre 

Kobbelvvågen - brakkvannsdelta og strandeng som er viktig lokalitet for vadefugl. Omlegging gir mindre 

forstyrrelser, gitt at ny tunnel legges som skissert for K1 og K2. Det andre er V6 Skjerlia - hekkeområde 

for orrfugl som blir noe mer skjermet ved omlegging uansett valg av alternativ, gitt at ny tunnel legges 

som skissert for K1 og K3. 

Hvert alternativ blir kommentert fra nord (Mørsvikbotn) mot sør (Megården). For alle alternativene vil 

strekningen Sildhopen – Mørsvikvatn bli lik og her er ingen konflikt med registrerte naturverdier. Det er 

heller ingen spesielle naturverdier som blir berørt av nytt tunnelpåhogg her.  

 

4.1  Alternativ K1 

Dagens trase med utbedring eller nye tunneler. 
 

Kobbvatnet og området rundt 

Traseen vil i hovedsak følge dagens veg og ikke 

gi noen negativ virkning av betydning på 

naturverdiene registrert som N2 og V3. Når det 

gjelder V2 som er registrert som spillplass for 

storfugl (lokalt viktig) vil ny trase komme 

nærmere denne .Det er for øvrig utstrakt hogst i 

området og om denne spillplassen fortsatt er 

intakt er ikke kontrollert. Det vil uansett ha en 

moderat negativ konsekvens på grunn bare lokal 

verdi og at det er et større leveområde med 

spillplass ikke langt unna (V3). 
 

 

Kobbelva 

Nytt tunnelpåhogg kommer relativt nær Kobbelva og det blir ny bro på stedet. Det er ikke registrert 

spesielle naturverdier her, men hensynet til vassdraget må ivaretas både ved valg av detaljløsning for 

veg, bru, påhogg og i anleggsfasen. 
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Kobbelvvågen 

Lokaliteten Indre Kobbelvvågen - brakkvannsdelta og strandeng er i tillegg til naturtypeverdi også viktig 

lokalitet for vadefugl og ender. Omlegging i ny tunnel gjør at lokaliteten blir mer skjermet, noe som er 

positivt for verdien som beiteområde for vadefugl og ender. 

 

Sørfjordmo 

Tunnelpåhogg er lokalisert ute i dalen nær eksisterende E6 og har ingen konflikt med kjente 

naturverdier. 

Kjelvika 

Tunnel fra Indre Kjelvikvatn til Sommerset gjør 

at N8 Kjelvika og N9 Indre Kjelvikvatn ikke blir 

berørt av ny trase. Området ved Kjelvikheia 

tyder på å være viktig viltområde, med både 

gode elgbeiter i søkkene og hekkeplass for 

klippehekkende rovfugl som fjellvåk i de bratte 

berg-skrentene. Ny veg i dagen vil være 

vesentlig mer negativt for vilt/naturverdier enn 

eksisterende veglinje. Deponering av 

tunnelmasser vil sterkt øke negativ konsekvens. 

 

Sommerset 

Tunnelpåhogg er lokalisert nær Merrelva ved eksisterende E6 og nær dagens tunnelpåhogg. Mye av 

området er preget av tidligere vegbygging. Her er ingen konflikt med kjente naturverdier. 

 

Kalvika 

I naturbasen ligger naturtype israndavsetning i Ytter-Kalvika. Lokaliteten er bare markert som et punkt i 

naturbase uten nærmere stedsavgrensing eller kvalitet omtalt. Det er ikke mulig å se disse avsetningene 

på ortofoto. På NGU sitt løsmassekart er det avmerket marine avsetninger inne i bukta 

(jordbruksarealet) og ellers forvitringsmateriale (ikke morene). Virkning er derfor vanskelig å vurdere, 

men det antas at det er liten konflikt med ny trase parallelt med dagens trase som planlagt. 

 

Aspfjord 

Naturtype grå-heggeskog (N11 – Lian) ligger høyere oppe enn veg/påhogg. Det er tynt humusdekke over 

fjell og påhoggsområdet vil ikke kunne gripe inn i eller påvirke lokaliteten. 

 

Gyltvikmoen 

Det er en regionalt viktig kvartærgelogisk forekomst ved Gyltvikmoen (Kv1 – Kvarv)). Ny veg vil i 

utgangspunktet følge dagens veg her. Mulig interimsveg her må legges slik at en unngår ytterligere 

inngrep i lokaliteten. På grunn av tunnel mellom Slåttvik og Gyltvikmoen blir ikke den gamle lauvskogen 

(N12) berørt. 
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Tørrfjorden (Hjellvik – Slåttvik) 

Vegen vil krysse fjorden fra Hysvika til Hjellvik og det blir mye utfylling i sjø mellom Hjellvika og Slåttvika. 

Det er imidlertid ikke registrert spesielle naturkvaliteter her og berggrunnen tilsier ikke særlig rik flora. 

Det er for øvrig fylt ut i sjøen her flere steder, men en del intakt strandsone vil mest sannsynlig gå tapt. Ei 

lita bukt ved Hjellvik vil bli avsnørt og det må sikres tilstrekkelig vannutskiftning i bukta. Siden det er 

naust innerst i bukta vil det være mest aktuelt med ei kort bru dersom det blir sjøfylling her, med mindre 

en fyller igjen bukta og flytter naustene. Det er ikke tatt stilling til løsning på dette stadiet. Tunnelpåhogg 

vil gi anleggsområde ved Slåttvika. Det er et hekkeområde for orrfugl (V6, Skjerlia) ovenfor Slåttvika, men 

dette blir ikke berørt av tiltaket, annet enn støy i anleggsfase. Det blir vesentlig redusert trafikk på 

dagens veg som skjærer gjennom deler av lokaliteten, noe som på sikt vil være gunstig for området som 

leveområde for orrfugl.. 

 

Megården 

Det er store naturverdier i området Megården (N15, V7, Kv2). Alt K1 vil følge dagens veg forbi Megården 

og ikke gi ytterligere belastning på området. Se alternativ K2 for kartskisse. 

 

 

4.2  Alternativ K2 

Ny lang tunnel fra Megården via Nordfjord til Sørfjordmo, derfra som K1. 
 

For strekningen Mørsvikbotn – Sørfjordmo er det samme løsning og dermed samme vurdering som for 

K1. Dette inkluderer påhoggsområdet i Sørfjordmo. 

 

Nordfjord 

Det er sterke naturinteresser i Nordfjord. Vassdraget  er delvis regulert ved at Faulvatnet er demt opp og 

vann som naturlig ville rent ned i Sleipdalen og videre til Nordfjordelva går i tunnel til Lakshola kraftverk 

og slippes ut der. Det er likevel et vernet vassdrag og et lakseførende vassdrag.  

Det er en lokalitet med naturtype deltaområde (N13) som har svært viktig verdi. Det er de tre øyrene 

Tørkjelengøyra (der campingen er), Nerigardsøyra (som er naturreservatet) og Bortigardsøyra. 

Naturkvalitetene knyttet til naturreservatet og 

deltalokaliteten som helhet er svært store og 

lokaliteten er betegnet som unik i 

landsmålestokk. Ei daglinje gjennom nordre 

delen av naturtypen vil kunne gi stor negativ 

påvirkning på lokaliteten, men det avhenger av 

løsning og i hvor stor grad det er mulig å føre 

fram ei linje uten å fysisk endre naturen og 

flomsituasjonene her. Dersom vegen legges på 

høy bro vil konsekvensene kunne bli relativt 
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små.  Det må ikke deponeres masser her. Linja er lagt i kanten av naturreservatet.  

Megården 

Megården-området har flere registrerte 

naturtyper med verdi fra viktig til svært viktig 

(N15). Innerst ligger ei naturbeitemark og et 

strandeng/strandsumpområde som også er 

viktig for fugl. Disse ligger slik at ikke blir berørt. 

Evjenmyra – Andkilmyra kan bli noe berørt alt 

etter detaljert linje for kryssing av elva. Slik linja 

er tegnet vil det ikke gi negativ effekt. Det er 

Tørrfjordelva som er registrert som svært viktig 

naturtype brakkvannspoll som kan bli berørt. 

Det er mulig å krysse med ny bro uten at det får 

store konsekvenser, men det blir uansett et 

ekstra inngrep i et avgrenset område. Det er 

viktig at tiltaket ikke medfører vesentlige 

endringer i strømforholdene som den 

avgjørende faktoren for naturtypen. Det er en 

kvartærgeologisk verneverdig lokalitet (Kv1 

Andkilen), men denne blir trolig ikke berørt av 

tiltaket. Elgtrekket i området får liten 

påvirkning, men avbøtende tiltak kan bli 

nødvendig dersom hovedtrekket blir påvirket av 

påhoggsområdet. Det må avklares med 

lokalkjente. Deponering av masser i området er 

vanskelig uten stor negativ effekt på naturmiljø. 

 
 

4.3  Alternativ K3 

Som K1 til Sommerset, bru over Leirfjorden, utbedring av gamle E6 fra 

Bonåsjøen - Sildhopen. 
 

For strekningen Mørsvikbotn – Sildhopen er det samme løsning og dermed samme vurdering som for K1 

og K2. Dette inkluderer også påhoggsområdet i Sildhopen. 

 

Storeidet 

Trase vil gå gjennom et urørt område som trolig 

er viktig for vilt, særlig elg og orrfugl (ut fra 

observasjon og sportegn). Den registrerte 

naturtypen på nordsida av dagens veg (N1) blir 

ikke berørt. Ny veg vil kreve en del 

masseutskifting av myr avhengig av detaljert 

linjevalg. Det er noen raviner/kløfter i området 

og det ser ut til at linja vil legge seg i øvre kant 
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av disse. Det er noe granplanting i området og 

det går ei kraftlinje nær traseen. 

 

Bonnådalen 

Traseen vil i all hovedsak følge dagens trase, med noe utretting av kurvatur og nye korte tunneler Ved 

Eiavatnet, Fornnesodden og Stortjønnflåget. Det er registrert flere spillplasser for orrfugl i dalen. Bare en 

av disse vil komme i konflikt ved tiltaket (påhogg Kleksbakkan, Fornnesodden sør). Dette anses å gi liten 

negativ effekt, særlig fordi det er mange spillplasser registrert i dalen og disse i seg sjøl har lokal verdi. 

Vilttrekk (elg) som krysser dalen bør undersøkes noe bedre for vurdering av avbøtende tiltak. Det er 

mange registreringer av kadaver (rein, bufe tatt av rovvilt) i området rundt Stauren – Middagsfjellet – 

Bonnådalen. Gaupe og særlig jerv har store leveområder som strekker seg innover mot Kobbelv-

vassdraget. Det antas at ny E6 gjennom Bonnådalen vil påvirke rovviltbestanden lite. 

 

Tjønna og Tjønnmyran 

Tjønna og Tjønnmyran er registrert som viktig 

naturtype rikmyr. Det er et sammensatt 

våtmarkssystem med eutroft tjern i midten. 

Tjernet kunne trolig vært registrert som 

naturtype kulturmarksjø. De største kjente 

verdiene er knyttet til fuglelivet. Det vokser 

takrør her, noe som er sjeldent for regionen. 

Vegtraseen vil ligge lenger vekk fra lokaliteten 

enn dagens veg. Påvirkning på fugl blir derfor 

moderat ved at en får en  buffer mot 

lokaliteten. Dette vil også være viktig for å 

hindre avrenning av forurensing fra vegen. 

Det bør være avbøtende tiltak for å skjerme 

lokaliteten mot uheldig avrenning i 

anleggsfasen. Det bør ikke deponeres 

tunnelmasser nær lokaliteten. 

 

 

Leirfjordgård 

I forbindelse med alt K3 skal det lages ny 

tilkopling til Fv. 613 mot Elvekroken med tunnel 

gjennom Storheia. Et lite stykke fra 

tunnelpåhogg på østre side ligger en naturtype 

slåttemark helt nær dagens veg (N6). Det vil ikke 

bli vesentlige utbedringstiltak som vil forringe 

denne eller den større lokaliteten med 

høstaudebjørkeskog  litt lenger inn i Kalovika 

(N5).  Hele området Leirfjordgård er for øvrig et 

flott og velholdt kulturlandskap. 
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Engan – Ørnes 

På denne strekningen ligger det mange kulturbetinga naturtyper som naturbeitemark, slåttemark og 

hagemark. Slåttemark av en viss størrelse og kvalitet regnes som utvalgt naturtype og har særskilt 

beskyttelse gjennom egen forskrift. Ved mulig utbedring av Fv. 613 må dette tas særlig hensyn til. 

Utbedring her ligger ikke til dette prosjektet. Hele området er et flott, sammensatt og småskala 

kulturlandskap. 

 

Kryssing av Leirfjorden 

Det er ikke registrert viktige naturverdier på noen av sidene der brufundamentene er tenkt. Det går 

svært bratt i sjøen begge steder, og selve arbeidet med brufundament og påkopling av vegen vil kunne 

gi store inngrep. Disse vil trolig ha mest betydning som et landskapsinngrep siden naturverdiene i de 

bratte hengene er begrenset. Arealene bør kartlegges nærmere når linja er mer klar. Det vil være behov 

for anlegg og riggområde på begge sider. Særlig på sørsiden kan dette bli en utfordring. Det må 

klarlegges om det skal lages anleggsveg fra dagens E6 og ned til Storvikhammaren. Et slikt tiltak vil 

kunne gi relativt store konsekvenser for naturmiljøet. Dersom det blir anleggsområde i Storvika og kun 

anleggsveg derfra til påhogg og brufundament vil negativ påvirkning være vesentlig mindre. Det bør i 

alle tilfelle gjøres nærmere kartlegging av naturmiljø på begge sider. 

5. SAMMENFATNING OG RANGERING 
Alternativ K1 har relativt små negative konsekvenser for naturmiljø sett med eksisterende kunnskap. 

Største negative påvirkning vil være ved Kjelvikheia og ny daglinje der. Det er også en utfordring med 

hvor de store volumene med tunnelmasse skal brukes/deponeres. 

Alternativ K2 har størst negativ konsekvens sett med eksisterende kunnskap og det er i all hovedsak 

knyttet til Nordfjorden. Kryssing av elva/elvedalen med svært viktig naturtype knyttet til det naturlige 

elvesystemet vil gi utfordringer med tanke på løsning som kan ivare disse interessene godt nok. Linja vil 

også kunne få berøring eller nærføring med et naturreservat i samme området. Det er likevel mulig å 

redusere konsekvensen vesentlig med justert linjeføring og høy bru på langt bruspenn. Trase/påhogg 

ved Megården kan få negativ konsekvens, men her er det enklere å unngå dette. På grunn av store 

naturverdier i trangt areal vil både Nordfjord og Megård få store utfordringer med deponering av store 

volum med tunnelmasse.. Dette vil også gjelde midlertidige deponi ved driving av tunnel. 

Alternativ K3 har i likhet med alt. K1 relativt små negative konsekvenser for naturmiljø sett med 

eksisterende kunnskap. Den viktige lokaliteten Tjønna/Tjønnmyra kan ivaretas med rette tiltak i 

anleggsfase. Ved kryssing av Leirfjorden kan det bli en utfordring med store inngrep på begge sider av 

fjorden. Selve fjordkryssingen vil ikke være vesentlig for naturmiljø. Valg av løsning for anleggsfasen ved 

Leirfjordkryssingen (anleggsveger og anlegg/riggområde) er det som vil kunne påvirke naturmiljøet 

negativt. Det er derfor et særlig behov for bedre kartlegging av naturverdier knyttet til disse formålene. 

Rangering: 

Alt K1 og K3 vil sannsynligvis gi minst påvirkning på naturverdier. Det er vanskelig å rangere disse to. 

Alt K2 er mest negativt for naturmiljø. 
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6. KUNNSKAPSGRUNNLAG OG USIKKERHET 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og et enkelt feltarbeid 

av naturforvalter i juli 2014. Eksisterende naturinformasjon er i all hovedsak hentet fra naturbase 

(Miljødirektoratet) og artskart (Artsdatabanken), samt at fylkesmannen er kontaktet for eventuelle 

supplerende informasjon.  

 

Informasjon om vilt og naturtyper i Sørfold kommune er av fylkesmannen i Nordland betegnet som 

middels ut fra en tredelt skala; dårlig, middels, god. Vi har innhentet og brukt den nyeste kunnskapen 

som fylkesmannen kan vise til, herunder opplysninger som ikke ligger offentlig i naturbasen. 

 

Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold til dette plannivået, 

jamfør naturmangfoldlovens §8 om kunnskapsgrunnlaget. Det vil imidlertid være behov for ytterligere 

undersøkelser av naturverdier i enkelte områder når alternativ er valgt og trase skal detaljeres. 
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Del 2  

Landskapsbilde og reiseopplevelser  
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1. Landskapsbilde og reiseopplevelser 

Vurdering av landskapet og traséalternativene er på et overordnet nivå tilpasset dette stadiet i 

planleggingsprosessen. Det er viktig å få frem verdiene i landskapet og hovedutfordringene for 

landskapsinngrep i forskjellige landskapstyper. På strekningen fra Megården til Mørsvik skifter 

landskapet over korte strekninger for eksempel fra fjordlandskap til fjellandskap. Det er mange 

tunneler på strekningen som forsterker skifte i opplevelsen av landskapet (reiseopplevelsen). 
 

1. Landskapsregion 

Strekningen faller innenfor landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms som karakteriseres 

av en stor variasjon i fjordlandskapet som spenner over 5 breddegrader. Regionen har både glasiale‐ 

og alpine fjellformasjoner og mer rolige landformer med større åser, hei og vidde. Fjellformasjonene 

danner ruvende kulisser i bakgrunnen. Den smale strandflaten som ligger som en brem mellom sjøen 

og de nevnte landformene har størst kulturpåvirkning. 

 
I områder med alpine former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred‐ og vitringsjord er vanlig i 

bratte lier. 
 

Fjordene skjærer seg inn i landblokken. I fjordmunningen er løpene gjerne brede og forgreinet, mens 

de lenger inne i fjordarmene ofte er smale og med godt innsyn til motsatt bredd. 
 

Bjørkeskogen dominerer i hele regionen. Granplantinger er utbredt og preger flere steder liene med 

sine rektangulære felt. Tregrensen er lav. Dyrka mark finnes på strandflater, i fjordbotner og daler 

med flat dalbunn. Det er også i disse landskapene bebyggelsen er konsentrert (NIJOS 2005). 
 

I rapporten Fjordlandskap i Nordland, (Nordland Fylkeskommune 2009) er planområder gitt verdi C 

«Representative/vanlige forekommende landskap». Landskap med vanlig gode opplevelseskvaliteter. 

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft og småkraftverk. 
 

2. Landskapstyper 

En landskapstype avspeiler regionens vanligste landskapskarakter og er ikke et eget geografisk nivå. 

Landskapstyper på strekningen varierer og skifter innenfor korte avstander. 

 
 Fjordlandskap. Leirfjorden og Sørfolda er de store fjordløpene som går inn i planområdet. 

Leirfjorden går nordøstover mot Sørfjorden og Sørfolda sørøstover mot Megården. Fjordene 

møtes ved Styrkesnes og går samlet vestover mot havet. Særlig har Leirfjorden et definert løp 

med jevne og bratte fjordsider. Det er utsikt til motsatt bredd, slik at veg langs fjorden er synlig 

fra den andre fjordsiden. Sørfolda har et bredere og mer forgreinet løp. Vegen følger fjorden helt 

inn i fjordbotn og ut igjen. 
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T.v. Småbåthavn i Megården innerst i Tørrfjorden som munner ut i Sørfolda. 

T.h. Den brede Leirfjorden sett i retning vest fra Kjellvika. Veg til Styrkesnes er synlig på den andre siden av fjorden. 
 

 Dallandskap (gjerne med vassdrag). Mellom fjell og fjord går markerte daldrag gjerne med 

vassdrag i dalbunnen og vegetasjon et stykke opp i dalsidene. De nakne fjelltoppene er godt 

synlig fra den brede dalbunnen. De mest markerte dalene som E6, fv613 og fv 617 følger er 

Nordfjorden, langs Gyltvikelva, langs Kobbelva, Bonnådalen og Kvanndalen. 

 

  
T.v. Starten på den brede dalen langs Kobbelva som fører opp til Kobbvatnet. 

T.h. Starten på den smale dalen overfor Sommerset hvor E6 går i dag. 
 

 Fjellandskap. Fjellene i området er markerte og godt synlig fra vegstrekningene. Tregrensen er 

lav og de grå fjellsidene markerte i landskapet. Mange fjellsider er bratte med botner og skarpe 

fjelltopper. Særlig i den nordre del fra Leirfjorden til Mørsvik er fjellmassivet med Stauren (1219 

moh.), Grønfjellet (807) og Snøskavltinden (860 moh.) dominerende. 

 

  
T.v. det markerte grå Blåfjellet med topp på 1000 moh. ved Horndalsvatnet. 

T.h. Kviturfjellet sett fra motsatt dalside ikke langt fra E6. 
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 Sjø, vassdrag og store vann. Vassdragene består av stilleflytende elver og vann med ulik størrelse 

fra store som Nordfjorden (fjord), Kobbvatnet og Horndalsvatnet og mindre som Eiavatnet. 

Vannene danner definerte landskapsrom og skaper variasjon i landskapet. De største elvene er 

Bonnåelva, Kobbelva og Nordfjordelven. 

 

  
T.v. E6 følger langs Kobbelva uten å berøre verdifull strandsone. 

T.h. Det store Horndalsvatnet sett mot nord. 
 

 Jordbrukslandskap finnes det lite av på strekningen. Langs fjordene finnes det mindre «bygder» 

der det drives jordbruk, som i Megården, i Sørfjorden og på Engan/Ørnes som også er et spesielt 

kulturlanskap. Mindre jordbruksareal finnes spredt langs vassdragene. 

 

  
T.v. Dyrka mark i Sørfjorden ned mot Leirfjorden. 

T. h. Bygden Engan/Ørnes har et vakkert kulturlandskap. Her på nordsiden av Leirfjorden ligger mange gårder. 
 

 Tettsted/bebyggelse. Det er lite bebyggelse på strekningen mellom Megården og Mørsvik. Lange 

strekninger er øde uten hus. Konsentrasjoner av hus og gårder finner vi i Megården,   

Gyltvikmoen, langs Leirfjorden, Sørfjordmo, Engan/Ørnes, Leirfjordgård, i Bonnådalen og i 

Mørsvikbotn. 
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T.v. Bolighus langs E6 på strekningen mellom Sørfjorden og Kobbvatnet. 

T.h. Starten på bebyggelsen i Mørsvik. 
 

 

3. Reiseopplevelse i dag 
 

Reiseopplevelse er knyttet til hva den reisende/kjørende opplever og ser av landskapet fra vegen. 

Opplevelsen av landskapet er forskjellig avhengig av om man ferdes nord‐ eller sørover. Vær, vind og 

lysforhold gjennom årstider og døgnet påvirker opplevelsen av landskapet. Løv på trærne kan i 

sommerhalvåret skjerme for utsikt som i vinterhalvåret er synlig. Opplevelsen av å kjøre i mørke med 

opplyste tettsteder og gårdstun er også en egen opplevelse. 
 

Det er i dag mange tunneler på strekningen, men det kan skje endringer i forhold til plassering av 

påhugg og tunnel‐lengde. Opplevelsen av omgivelsene reduseres på tunnelstrekningene. 

Vegstandard og breddeutvidelse kan også redusere opplevelsen av landskapet da veibanen opptar 

større deler av synsfeltet. Tiltak på selve veien kan medføre inngrep som endrer kjøreopplevelsen, for 

eksempel ved at kurvatur rettes ut, nye kryss etableres, strekninger får vegbelysning osv. Hvordan 

veien ligger i terrenget vil påvirke utsiktsforholdene samt plassering av rasteplasser der det er mulig å 

stoppe og nyte utsikten. 
 

Det kan skilles mellom det «nære» veirommet og det «det store vegrommet». I det «nære» veg‐ 

rommet domineres opplevelsen av omgivelsenes detaljrikdom og selve vegen. Opplevelsen kan ha 

store variasjoner innenfor korte avstander. I det «store» vegrommet domineres opplevelsen av de 

lange fjordarmene og markerte fjelltoppene. Det nære sideterrenget er mer underordnet. 
 

På strekningen Megården‐Mørsvik er reiseopplevelsen preget av stor variasjon innen korte avstander 

og mange tunneler. Avstanden mellom fjord‐ og fjellandskap oppleves som kort. Den langstrakte 

Leirfjorden der E6 følger høyt i den søndre fjordsiden, preger en lang strekning. Overgangssonene 

mellom fjordene oppleves som fjelloverganger med markerte fjelltopper og en lav tregrense. I disse 

områdene preger store vann reiseopplevelsen. Det er lite bebyggelse på strekningen og få steder der 

det er tilrettelagt for et stopp og en rast. I Kobbelv er det kafe med mulighet for stopp og et måltid,  

og i Mosvik er det butikk og bensinstasjon. Like før Kobbskartunnelen er det en rasteplass på 

nordgående med vakker utsikt over Kobbvatnet. 
 

2. Utfordringer knyttet til ny veg 
 

Det er landskapsmessige utfordringer knyttet til opprusting av E6 på strekningen. Det er først og 

fremst tunnelstrekninger som vil bli bygget nye, men dette medfører også endringer og tiltak på 
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vegstrekninger i dagen. Det er foreslått nye broer over fjordene som vil bli nye installasjoner i 

landskapet. Disse må plasseres og formgis slik at de blir positive elementer. I det følgende drøftes 

ulike utfordringer ved ulike tiltak på strekningen. 
 

Fjordkryssinger. Det er vist to fjorder der bro kan være aktuelt. 
 

 kryssing av Tørrfjorden ved munningen av Tørrfjordelva 

 kryssing av Leirfjorden mellom Storvikhammaren og Ytternakken 

 
En bru er en installasjon som både kan tilføre et område et positivt og vakkert element, men som også 

kan redusere landskapskvalitetene. Utfordringer er knyttet til valg av linjeføring fra landkar til landkar, 

brodesign (hengebro, etc), hvordan bruen treffer land (omfang av inngrep), visuell virkning i 

fjordløpet. 
 

  
T.v. Kryssing av Tørrfjorden er foreslått over mot neset (Hjellvik) ytterst til venstre i bildet. 

T.h. Kryssing av Leirfjorden er foreslått mellom de nærmeste nesene. 

 
Nærføring og kryssing av vassdrag. E6 går i dag langs både elver og vann med en viss avstand slik at 

strandsonen er intakt. God avstand til vassdrag vil også være viktig ved nye eller justerte traseer. Ved 

kryssing av elver og bekker bør det vurderes bruløsninger der ikke selve vannstrengen eller 

strandsonen berøres. Lengden på bruen bør vurderes slik at den ikke blir for «knapp». 
 

Vei i bratt fjordterreng. E6 går i dag langs hele Leirfjorden i en bratt fjordside. Veg i bratt terreng 

medfører fylling og skjæring. Med bratthetsgraden øker også terrenginngrepet. Inngrep langs en 

fjord vil være synlig fra fjordløpet og den andre fjordsiden. Høye skjæringer er krevende å avbøte, 

fyllinger kan tilsås og med tiden bli en del av landskapet. Fyllinger i fjorden er spesielt krevende å 

integrere i landskapet. 
 

Tunnelportaler. Tunnelportaler kan medføre større terrenginngrep dersom berget på stedet har dårlig 

kvalitet og/eller i rasutsatte områder. I dag er portalene ulike, men det bør være et mål at de på en 

gitt vegstrekning er gjenkjennbare og ha samme form og uttrykk. Eksisterende og nye tunnelportaler 

ved siden av hverandre er en utfordring. Avstand mellom dem bør vurderes. 
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T.v. Aspfjorden ligger mellom to tunneler; Kalviktunnelen og Aspfjordtunnelen. Bildet viser tunnel etter tunnel. 

T.h. Bildet viser portalen til Kobberskartunnelen på nordgående. Portalen ligger på en bakketopp men har liten fjernvirkning. 

 
Avkjørsler og kryss. Kryssområder kan bli arealkrevende og medføre store terrenginngrep. Lokalisering 

av kryss og en dimensjonering og utforming av krysset som glir best mulig inn i landskapet, er en 

utfordring. 
 

Stenging av eksisterende vegstrekninger, tilbakeføring til natur. Enkelte vegstrekninger kan bli stengt 

etter omlegging av E6. Strekningene kan bli skjemmende i landskapet dersom asfalt ikke fjernes og  

det gjøres tiltak for å integrere strekningen i omgivelsene. Det er ikke avgjort hvilke vegstrekninger 

som skal saneres/tilbakeføres til natur. Der det er bestemt nevnes dette under delstrekninger. 
 

Opprusting av lokalveger. Som for punktet omtalt over. I områder der lokalveg skal opp i en høyere 

vegstandard kan større deler av en terrengtilpasset lokalveg bli ombygget. Overganger og tilpasning 

mellom ulike vegstandarder kan være utfordrende. Et eksempel er en strekning på fv 613 vest for 

Ørnes der det kan bli aktuelt å bygge en tunnel. 
 

 
Smal lokalveg ved Ørnes. Standard er tilpasset landskapets former. 
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2.1. Delstrekninger, dagens situasjon og mulige endringer 
 

 

Kartet viser inndeling i delområder 
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Konsept 1 Megården ‐ Mørsvik 
 

1.Megården – Hjellvik: Delområdet er den innerste delen av Tørrfjorden, en fjordbotn der E6 følger 
strandlinjen. På strekningen er det tunnelstrekning under Tennflåget og bro over sundet ved 
Trengsel. 

 

Endring: Bru over Tørrfjorden og sanering av dagens E6 langs søndre fjordside inn til Trengselet. 

Tunnel der det i dag er veg i dagen forbi Megården ut mot broen. 
 

Utfordring: Den største endringen og utfordringen vil knytte seg til ny bro og dens utforming. 

Plassering og utforming av tunnelportaler til ny tunnel forbi Megården er også utfordrende. 
 

2.Hjellvik ‐ Daumannviktunnelen: I dag går E6 et stykke opp i den bratte fjordsiden og svinger seg 
utover fjorden. Veien er synlig fra Megården. Det er tunnel ytterst mot Skjærhammaren. 

 

Endring: Lang tunnel fra Slåttvika til forbi Gyltvikvatnet. 
 

Utfordring: Plassering og utforminga av tunnelportaler slik at de «glir» best mulig inn i fjellsiden. 
 

3. Daumannviktunnelen ‐ Løkthaugtunnelen: Langs fjorden går E6 både i dagen og i tunnel. Veglinjen 

går nært Gyltvikvatnet. 
 

Endring: Lang tunnel på hele strekningen. Utfordring: 

Nevnt under Tørrfjorden. 

4.Gyltvikvatnet‐Kvarv: Delområdet er en forholdsvis smal vegetasjonskledd dal med Gyltvikelva i 
dalbunnen. E6 går i dagen og følger østre dalside mens bebyggelsen ligger på den vestre siden. 

 

Endring: E6 følger dagens trasé. To nye T‐kryss; ved Gyltvik og ved Kvarv. Utfordring: 

Utforming av T‐kryss. 

5.Aspfjorden: Strekningen består av to lange tunneler med en kort dagstrekning ved Aspfjorden. Her 

er avkjørsel til Aspenes. Den trange fjordbotnen er knapt synlig mellom de to tunnelene. 
 

Endring: Det vil fortsatt bli to lange tunneler med en liten forskyvning i forhold til eksisterende. Dette 

vil medføre nye tunnelportaler. En meget kort tunnel blir fjernet, slik at det blir en noe lenger 

dagstrekning. 
 

Utfordring: Gamle og nye tunnelportaler ved siden av hverandre kan skape et «uryddig» bilde. 

Utforming av T‐kryss ved Aspfjorden kan bli arealkrevende i en smal fjordbotn. 
 

6.Leirfjorden: Den lange Leirfjorden kan deles i to avsnitt; en ytre del der E6 følger tett på fjorden og 
en indre del der vegen er trukkes litt inn fra fjordløpet. Fjordsiden er bratt og vegetasjonskledd 
bortsett fra et nakent berg ved Berrflogan. E6 går vekselvis i dagen og i tunnel langs fjorden. E6 går 
med et svinget forløp inn mot enden av Leirfjorden; Sørfjorden. Gjennom Raudhammeren går vegen i 
lang tunnel. 
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Endring: Berrflogtunnelen er foreslått med samme løp. Inn mot Sørfjordelva er det vist to nye tunneler 

der E6 i dag går i dagen. Den første går under Kjeldvikvatnet og den andre gjennom Raudhammaren 

øst for eksisterende. 
 

Utfordring: Den største utfordringen vil knytte seg til plassering og utforming av tunnelportaler. 
 

7. Sørfjorden: Vegen går gjennom jordbrukslandskapet og krysser Sørfjordelva i dagen. E6 går i kort 

tunnel gjennom Kobbhammaren innerst i fjorden. 
 

Endring: Det er vist en ny tunnel som tar av ved Engkråg og dreier østover mot Kobbelva gjennom 

Kobbhammaren. Eksisterende veg beholdes gjennom Sørfjorden. 
 

Utfordring: Plassering og utforming av tunnelportaler ved siden av eksisterende. 
 

8. Kobbelva: E6 går langs Kobbelva på søndre elvebredd og det er god visuell kontakt med elven. Ved 
Kobbelveidet svinger vegen nordover, krysser Kobbelva og går inn i tunnel mot Kobbvatnet. 

 

Endring: Ny E6 vil gå i tunnel gjennom Kobbhammaren og komme ut ved Kvalhaugmo før den krysser 

over elven og går inn i ny tunnel. Traséen vil ikke gå langs Kobbelva slik som i dag. 
 

Utfordring: Plassering og utforming og tunnelportaler i begge tunnelene. Føring av ny trasé parallelt 

med eksisterende på en kort strekning ved Kvalhaugmo og kryssing av Kobbelva. 
 

9.Kobbvatnet: Middagsfjellettunnelen munner ut ved Storvika midt i det store Kobbvatnet. E6 går i 

den vestre dalsiden med god utsikt til fjellmassivet i øst. Vegen følger Kobbskarelva nordover opp til 

Kobbskarettunnelen. 
 

Endring: Den nye vegtraseen følger stort sett eksisterende trasé, men retter ut kurver og svinger. 

Vegen vil gå på vestsiden av Kobbskarelva og krysser flere sidebekker. Tunnelportalen er vist like øst 

for eksisterende portal. 
 

Utfordring: Sanering av deler av gammel trasé opp dalen er aktuelt. Ny trasé vil medføre 

terrenginngrep, og flere bekker skal krysses uten at det gjøres inngrep i vannstrengen. Plassering av 

tunnelpåhugg like ved eksisterende portaler i både Middagsfjelltunnelen og Kobbskartunnelen. 
 

10 Kobbskaret: Eksisterende veg går i lang tunnel gjennom fjellet. 
 

Endring: Nytt tunnelløp går parallelt med eksisterende på østsiden. Nye portaler. 

Utfordring: Gamle og nye tunnelportaler ved siden av hverandre. 

11.Mørsvikbotn: Fv 613 følger strandsonen rundt Sildhopen, og går gjennom tettstedet Mørsvik der 

den kommer ut på dagens E6. Dagens E6 kommer i krysset ut av den lange Kobbskarettunnelen. 
 

Endring: Den lange tunnelen munner ut i dalen som går opp til Sildhopvatnet. Sildhopelva som går i 

en trang kløft må krysses på bro før vegen går ned mot Mørsvikbukta og dagens E6. 
 

Utfordring: Tunnelportal og bro over Sildhopelva er utfordrende i en bratt og trang dal og kan 

medføre store terrenginngrep. Senkning av traséen ned mot Mørsvikbukta kan også medføre kraftige 

fyllinger og skjæringer. 
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Konsept 2 Megården ‐ Sørfjorden 
 

12.Nordfjorden: Fylkesvei 617 tar av fra E6 ved Trengselet og går i tunnel inn til Nordfjorden. Vegen 
går på en fylling i Nordfjorden inn til utløpet av Nordfjordelva. Vegen følger langs elven videre 
nordøstover. 

 

Endring: Ny E6 vil gå i lang tunnel forbi Nordfjorden og krysse over Nordfjordelva før ny tunnel til 

Sørfjorden. Eksisterende veg vil opprettholdes inn dalen. 
 

Utfordring: Plassering og utforming og tunnelportaler og kryssing av Nordfjordelva er utfordrende. 

Kryssing av elven skjer mellom to tunneler. 
 

13.Fjellmassivet Kati: Det er ingen tunnel gjennom fjellmassivet i dag. 
 

Endring: Ny tunnel vil gå gjennom fjellmassivet med tunnelportaler i Kollen i sør og i Sørfjordmo i 

nord. 
 

Utfordring: Plassering og utforming av tunnelportaler 
 

Konsept 3 Sommerset ‐ Mørsvik 
 

6. Leirfjorden: Den lange Leirfjorden kan deles i to avsnitt; en ytre del der E6 følger tett på fjorden og 

en indre del der vegen er trukkes litt inn fra fjordløpet. Fjordsiden er bratt og vegetasjonskledd 

bortsett fra et nakent berg ved Berrflogan. E6 går vekselvis i dagen og i tunnel langs fjorden. 
 

Endring: Berrflogtunnelen er foreslått med nytt løp. Ved Storvikhammaren er det vist bro (hengebru) 

over til Kremmarvika. En tunnel tar av ved Trollhola og leder direkte ut på broen. 
 

Utfordring: Den største endringen og utfordringen vil knytte seg til ny bro og dens utforming, og til 

plassering og utforming av tunnelportaler. Særlig er tunnelens møte med broen utfordrende. 
 

14. Ørnes/Engan: Fv 613 går langs denne fjordsiden gjennom kulturlandskapet på Ørnes, Engan og 
Leirfjordgård. Vegen er godt tilpasset landskapet. Fra Leirfjordgård stiger den bratt opp og rundt 
Storheia før den treffer Bonnåelva. 

 

Endring: Det er vist en tunnel gjennom Storheia. I forbindelse med tunnelen vil en kort vegstrekning 

bli rettet ut. 
 

Utfordring: Plassering og utforming av tunnelportaler. 
 

15. Bonnåelva: Fv 613 går fra Bonåsjøen og langs Bonnåelva i en vegetasjonskledd bred dalbunn. 

Tverrelva renner ut i Bonnåelva bak Storheia. Elveløpet er meandrerende og dalbunnen er myrlendt 

med små vann. 
 

Endring: Dagens vegsystem vil bli erstattet av tunnel fra broen og gjennom Storheia. Ny veg krysser 

over lokalvegen (fv 613) før den går inn i ny tunnel ved Tjønna. Det vil bli lite veg i dagen i dette 

område. 
 

Utfordring: En god landskapstilpasning/‐forming der tunnelen møtet broen er utfordrende. 

Tunnelportaler i bratt fjell og kryssing over Tverrelva er også en utfordring. 
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16.Bonnådalen: Fv 613 følger skråningsfoten på østsiden av dalen et stykke fra Bonnåelva. Dalen er 
vegetasjonskledd med myrlendt dalbunn og elvens buktende løp. Det er få hus i dalen som går opp til 
Horndalsvatnet. 

 

Endring: Det er vist tunnel gjennom Stortjønnfloget, men videre nordover dalen følger ny E6 

eksisterende veg, men med enkelte utrettinger av svinger. 
 

Utfordring: Plassering og utforming og tunnelportaler i Stortjønnfloget. 
 

Horndalsvatnet og Eiavatnet: Eksisterende veg går på østsiden av de markerte landskapsrommene 
som vannene danner. Langs Eiavatnet går vegen tett på vannet langs en rasutsatt og                       
svært bratt fjellside der det i dag er tunnel og rasoverbygg. 

 

Endring: Det er foreslått en tunnel gjennom Forrmesodden forbi Horndalsvatnet og tunnel forbi hele 

Eiavatnet. Mellom vannene følger ny veg fv 613 men med utretting av kurvatur. 
 

Utfordring: Plassering og utforming og tunnelportaler i begge tunnelene. 
 

17.Kvanndalen: I dag går fylkesvegen ned dalen på begge sider og krysser Kvanndalsbekken to 
ganger. Terrenget er bratt. Dalen munner ut i Mørsvikbotnen der det ligger bolighus ned mot 
fjorden. 

 

Endring: Ny E6 vil ikke følge eksisterende trasé, men ta av fra denne høyt oppe i dalen og svinge 

nordøstover mot Linhaugen hvor vegen går inn i tunnel. 
 

Utfordring: Den nye vegstrekningen høyt oppe i dalen inn mot tunnelen vil gå i et bratt og krevende 

terreng og kan medføre store terrenginngrep. To bekker skal krysses. Plassering og utforming av 

tunnelportalen. 
 

3. Sammendrag 
 

Konsept 1 

Konseptet følger eksisterende E6 på hele strekningen fra Megården til Mørsvik. Tørrfjorden vil krysses 

med bro. Nesten alle tunneler vil bli erstattet med nye, og det er utfordringer knyttet til plassering og 

utforming av nye tunnelportaler i nærheten av de eksisterende. Kurvatur på mange vegstrekninger vil 

bli rettet ut, noe som medfører terrenginngrep over lengre strekninger. E6 krysser mange elver og 

bekker der det bør vurderes bro. Sanering/tilbakeføring til natur av strekninger som ikke lenger 

benyttes, bør vurderes. 

 
Konfliktgrad: ‐ 

 
Reiseopplevelse: Opplevelsen vil bli tilnærmet som i dag. Bro over Tørrfjorden vil gi en ny opplevelse av 

fjordløpet. Enkelte nye og noen forlengete tunneler vil gi redusert utsikt til landskapet. Bedre standard 

på tunnelene vil for mange medvirke til en tryggere reiseopplevelse på strekningene. Fra Sørfjorden og 

over til Mørsvik vil utsikten til Kobbvatnet og fjellene rundt være et positivt innslag. 

 
Konfliktgrad: 0/+ 
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Konsept 2 

Konseptet går praktisk talt i tunnel fra Mefjorden til Sørfjorden. Kryssing av Nordfjordelva på bro 

mellom to tunneler er en utfordring. Konseptet fortsetter fra Sørfjorden til Mørsvik som konsept 1. 

 
Konfliktgrad: 0/‐ 

 
Reiseopplevelse: Opplevelsen av landskapet langs Leifjorden vil bli borte. Mange opplever lange 

tunneler som ubehagelige, noe som vil påvirke reiseopplevelsen negativt. Fra Sørfjorden og over til 

Mørsvik vil utsikten til Kobbvatnet og fjellene rundt være et positivt innslag. 

 
Konfliktgrad: ‐ 

 
Konsept 3 

Konsept 3 går som konsept 1 fra Megården til Sommerset der det krysser Leirfjorden i et langt 

brospenn. Den nye E6 traseen følger fv 613 nordover gjennom Bonnådalen. Det er foreslått tunneler 

forbi både Horndalsvatnet og Eiavatnet. Ned Kvanndalen er det foreslått tunnel som munner ut i 

Megården. Hovedutfordringen knytter seg til utforming av bro over Leirfjorden og til plassering og 

utforming av mange tunnel‐portaler. Sanering/tilbakeføring til natur av strekninger som ikke lenger 

benyttes, bør vurderes. 

 
Konfliktgrad: ‐/‐‐ 

 
Reiseopplevelse: Opplevelsen vil bli tilnærmet som i dag frem til Sommerset. Konseptet har to 

brokryssinger som vil by på nye landskapsopplevelser. Det er gjerne forventninger knyttet til kryssing av 

fjorder. Lengre strekninger langs Horndalsvatnet, Eiavatnet og ned Kvanndalen vil gå i tunnel og 

redusere utsikten til et dramatisk fjell‐landskap. 

 
Konfliktgrad: + 

 

4. Rangering landskapsbilde og reiseopplevelser 

Konsept 2 

Konsept 1 

Konsept 3 

Det minst konfliktfulle konseptet står øverst. 

 
Konsept 3 rangeres som noe mer konfliktfull enn konsept 1 på grunn av tiltak på fv 613 på strekningen 

fra Bonnåelva og til Mørsvik. Et omfattende kryss mellom E6 og fv 613 ved elvemøte mellom 

Tverrelva og Bonnåelva og ny vegstrekning med tunnel ned Kvanndalen kan gi store landskapsinngrep. 

 
Negative konsekvenser av terrenginngrep og endringer i opplevelsen av landskapskvaliteter vil være 

største de første årene etter ferdigstilling av vegstrekningen. Over tid vil veglinjer «gro» mer inn i 

landskapet, fyllinger vil vokse til med gras, busker og trær, gamle vegstrekninger som ikke lenger er i 

bruk er tilbakeført til natur og nye tiltak som rasteplasser og servicetilbud kan være etablert langs 

vegen. 
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5. Reindrift 

 

Reindrift er arealkrevende og baseres på at reinen skal beite på utmarksbeite hele året. Det er hvert 

år behov for å flytte reinen mellom ulike beiteområder etter årstidene. Det er viktig å ivareta trekk- 

og flyttleier slik at reinen kan nyttiggjøre seg de ulike områdene. 

Ressursgrunnlaget for reindriften blir stadig mindre. Ulike former for arealinngrep bidrar til dette. 

Store deler av Sørfold kommune er registrert som reinbeiteområder. 

 

Sør og øst for Leirfjorden er det vårbeite, og høstbeite. Sør for Tørrfjorden er det vinterbeite og 

høstvinterbeite. Ved Fauskeidet er det registrert flere flyttleier. Det er flere flyttleier som passere 

gjennom Bonådalen. Det går et reingjerde langs hele vestsiden av Bonåelva, og det er en større 

inngjerding mellom Horndalsvannet og Eiavannet ( mellom Bonåsjøen og Mørsvik langs fv 613) 

med et anlegg tilknyttet reindriften. 

 

 

 

6. Kultur og rekreasjon 

 

6.2.     Rekreasjon og friluftsliv 

 

Området er godt egnet for friluftsliv med flere attraktive frilufts- og turområder, hvorav noen statlig 

sikrede friluftsområder. Viktige friluftsområder er vist på kartet. 
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Kilde: Fylkesdelplan –vindkraft i Nordland 

Tema: Friluftsliv 

 

6.3.  Kulturminner 
 

Graden av tidligere kulturminneregistreringer er forholdsvis lav. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes i hovedsak som dårlig i planområdet. Det 

betyr at selv om det ikke foreligger registrerte kulturminner er det ingen 

garanti for at det ikke finnes kulturminner i området. Kjelvik gård mellom 

Sommerset og Sørfjorden er et kulturminne som er betraktet som en større 

severdighet. Det vises til registreringer av kulturminner på etterfølgende 

kart. 

Sommerset 

 



 



 



 

 



 

7. Verdivurderinger ikke prissatte konsekvenser 

 

7.3. Landskapsbilde/reiseopplevelse 

Konsept 1  Landskapsbilde 

Konsept 1 følger eksisterende E6 på hele strekningen fra Megården til Mørsvik. Tørrfjorden vil 

krysses med bro. Nesten alle tunneler vil bli erstattet med nye, og det er utfordringer knyttet 

til plassering og utforming av nye tunnelportaler i nærheten av de eksisterende. 

Kurvaturforbedring medfører terrenginngrep over lengre strekninger. E6 krysser mange elver 

og bekker der det bør vurderes bru. Sanering/tilbakeføring til natur av strekninger som ikke 

lenger benyttes, bør vurderes. 

Konsekvens: ÷ 

 

Reiseopplevelse 

 

Opplevelsen vil bli tilnærmet som i dag. Bru over Tørrfjorden vil gi en ny opplevelse av 

fjordløpet. Enkelte nye og noen forlengete tunneler vil gi redusert utsikt til landskapet. Bedre 

standard på tunnelene vil for mange medvirke til en tryggere reiseopplevelse på 

strekningene. 

Konsekvens: 0/+ 

 

 

Konsept 2  Landskapsbilde 

Konsept 2 går praktisk talt i tunnel fra Mefjorden til Sørfjorden. Kryssing av Nordfjordelva på 

bro mellom to tunneler er en utfordring landskapsmessig. Konseptet fortsetter fra Sørfjorden 

til Mørsvik som konsept 1. 

Konsekvens: 0/÷ 

 



 

Reiseopplevelse 

 

Opplevelsen av landskapet langs Leirfjorden vil bli borte. Konseptet har størst tunnellengde 

av alle konseptene, herav en tunnel med lengde 17 km. Mange opplever lange tunneler som 

ubehagelige, noe som vil påvirke reiseopplevelsen negativt. 

Konsekvens: ÷ 

 

Konsept 3  

Landskapsbilde 

Hovedutfordringen knytter seg til utforming av bru over Leirfjorden og til plassering og 

utforming av mange tunnelportaler. Sanering/tilbakeføring til natur av strekninger som ikke 

lenger benyttes, bør vurderes. 

Konsekvens: ÷/÷÷ 

 

Reiseopplevelse 

 

Konseptet har to brukryssinger som vil by på nye landskapsopplevelser. Lengre strekninger 

langs Horndalsvatnet, Eiavatnet og ned Kvanndalen vil gå i tunnel og redusere utsikten til et 

dramatisk fjell-landskap. 

Konsekvens: + 

 

7.2.    Friluftsliv 

Alle alternativ får en negativ effekt på friluftslivsinteresser, men de aller fleste konfliktene 

kan elimineres eller dempes ved avbøtende tiltak. Dette vil særlig gjelde for adkomst til 

områdene. Det kan også kompenseres med bedre tilrettelegging for utfartsparkering på de 

mye brukte områdene. Noen områder vil får redusert verdi som følge av økt 

støy/forstyrrelse. Noen områder får en bedring ved omlegging av trafikk. Det vil særlig 

gjelde for konsept 2. 



 

Konsept 1 får færrest konflikter som er vanskelig å løse med avbøtende tiltak. 

Konsekvens: 0/÷ 

Konsept 2 blir rangert etter konsept 1 på grunn av konflikten ved kryssing av Nordfjorden, 

men gir samtidig positiv effekt på noen områder som blir skjermet for trafikk (lang tunnel). 

Konsekvens: ÷ 

Konsept 3 blir dårligst fordi det vil gi vesentlig mer trafikk i området Tjønna/Brekkmoskogen 

som er mye brukt av skoleklasser. Forskjellen i negativ konsekvens på Konsept 2 og Konsept 3 

er liten. 

Konsekvens: ÷ 

 

7.3.    Naturmiljø 

Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og et enkelt 

feltarbeid av naturforvalter i juli 2014. Eksisterende naturinformasjon er i all hovedsak  hentet 

fra naturbase (Miljødirektoratet) og artskart (Artsdatabanken), samt at fylkesmannen er 

kontaktet for eventuelle supplerende informasjon. 

Deponering av store mengder tunnelmasse (som alle alternativene vil genere) har potensial 

for stor negativ konsekvens for naturmiljø. Tema deponi må vies særlig oppmerksomhet i 

videre planlegging. 

Konsept 1 

Konsept 1har relativt små negative konsekvenser for naturmiljø. Største negative påvirkning 

vil være ved Kjelvikheia og ny daglinje der. 

Konsekvens: ÷ 

 

Konsept 2 

Konsept 2 har størst negativ konsekvens. Dette er i hovedsak knyttet til Nordfjorden, på 

grunn av kryssing av elvedal med svært viktig naturtype knyttet til det naturlige elvesystemet. 

Linja vil også kunne få berøring eller nærføring med et naturreservat i samme området. 



 

Elva i Nordfjorden er lakseførende og dalføret er viktigste innfallsport til Rago nasjonalpark. 

På grunn av det trange dalføret vil det være svært vanskelig å gjennomføre prosjektet uten 

stor negativ konsekvens for naturverdiene her. 

Trase/påhogg ved Megården kan få negativ konsekvens, men her er det enklere å unngå 

dette. På grunn av store naturverdier i trangt areal vil både Nordfjord og Megård få store 

utfordringer med deponering av store volum med tunnelmasse. 

Konsekvens: ÷÷ 

Konsept 3 

Konsept 3 har relativt små negative konsekvenser for naturmiljø . Den viktige lokaliteten 

Tjønna/Tjønnmyra kan ivaretas med rette tiltak i anleggsfase. Ved kryssing av Leirfjorden kan 

det bli en utfordring med store inngrep på begge sider av fjorden. Selve fjordkryssingen vil 

ikke være vesentlig for naturmiljø. Valg av løsning for anleggsfasen ved  Leirfjordkryssingen 

(anleggsveger og anlegg/riggområde) er det som vil kunne påvirke naturmiljøet negativt. 

Konsekvens: ÷ 

 

7 . 4 .  Naturressurser (Reindrift, Landbruk Og Havbruk)  

Konsept 1 

Reindrift 

Konseptet går gjennom vår÷ og høstbeite mellom Kobbvatnet og Kobbskaret og mellom 

Sildhopen og Mørsvikbotn, og flyttelei ved Sildhopen. 

Konsekvens: 0/÷ 

Landbruk 

 

Ved Kobbelva blir dyrka mark berørt. Arealene er små og vil med eksisterende linjeføring få en 

oppdeling som påvirker muligheten for rasjonell drift. Justert linjeføring kan redusere 

berøringen av dyrket areal. Tiltaket forventes likevel ikke å medføre vesentlige konsekvenser. 

 

 



 

Havbruk: 

Like nord for Kalvik tunnelene ligger en havbrukslokalitet. Lokaliteten er godkjent for 

ørret/laksefisk. Det er aktuelt å fylle ut masse ved bygging av ny veg. Grad av konsekvens 

ovenfor havbruksnæringen er vanskelig å anslå. En eventuell utfylling må avklares med 

lokalitetsinnehaver. 

 

Konsept 2  Reindrift 

Konseptet går gjennom vår- og høstbeite mellom Kobbvatnet og Kobbskaret og mellom 

Sildhopen og Mørsvikbotn, og flyttelei ved Sildhopen. 

Konsekvens: 0/÷ 

Landbruk 

 

Ved Kobbelva blir dyrka mark berørt. Arealene er små og vil med eksisterende linjeføring få en 

oppdeling som påvirker muligheten for rasjonell drift. Justert linjeføring kan redusere 

berøringen av dyrket areal. Tiltaket forventes likevel ikke å medføre vesentlige konsekvenser. 

 

Konsept 3 

Konsept 3 berører flere flyttleier i Bonådalen, reingjerde, reindriftsanlegg og beiteområde, samt 

flyttleien i Sildhopen. Bonådalen er et viktig område for reindriften med sterke arealinteresser. 

Vurdering av konsekvens vil være avhengig av gode avbøtende tiltak. Det er derfor noe 

usikkerhet omkring vurderingen av konsekvens gjennom Bonådalen. Konseptet berører vår- og 

høstbeite mellom Sildhopen og Mørsvikbotn, og flyttelei ved Sildhopen. 

Konsekvens: ÷ 

 

Landbruk: 

 

Ved Kobbelva blir dyrka mark berørt. Arealene er små og vil med eksisterende linjeføring få en 

oppdeling som påvirker muligheten for rasjonell drift. Justert linjeføring kan redusere 

berøringen av dyrket areal. Tiltaket forventes likevel ikke å medføre vesentlige konsekvenser. 



 

 

Havbruk: 

 

Like nord for Kalvik tunnelene ligger en havbrukslokalitet. Lokaliteten er godkjent for 

ørret/laksefisk. Det er aktuelt å fylle ut masse ved bygging av ny veg. Grad av konsekvens 

ovenfor havbruksnæringen er vanskelig å anslå. En eventuell utfylling må avklares med 

lokalitetsinnehaver. 

 

7.5. Kulturminner 

Konsept 1 

 

Vegutvidelsen kan virke inn på enkelte kulturminner langs vegtraseen. To kulturminner, 

krigsminnemerke 1 og fredet gårdsmiljø1 må tas hensyn til i planleggingen. 

Konsekvens: 0/÷ 

 

Konsept 2 

Ingen direkte konflikt med kjente kulturminner.  

Konsept 3 

Vegutvidelsen kan virke inn på enkelte kulturminner langs vegtraseen. To kulturminner 

(krigsminnesmerke 1 og ID 74203) må tas hensyn til i planleggingen. 

Konsekvens:0/÷ 
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