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FORORD 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan med 
konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret. Konsekvensutredningen er utført etter metoden 
beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema naturmangfold i henhold til beskrivelsen i planprogram for 
prosjektet. Planprogrammet er vedtatt av Hamarøy kommune 31. oktober 2019. Tiltakshaver 
og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Temarapporten dokumenterer 
registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle 
utbyggingsalternativ. 

I Statens vegvesen er det Knut Sjursheim som er prosjektleder. Anne Knutssøn og Heidi 
Martens har vært planleggingsledere. Fagansvarlig for fagtema naturmangfold er Trond 
Aalstad. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 
www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret  

 

 

desember 2021 

Tromsø 
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Sammendrag 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging 
av tunge kjøretøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med reguleringsplan for ny E6 på 
strekningen Ulvsvåg – Kvannvatnet. Denne konsekvensutredningen tar for seg konsekvens 
for naturmangfold av fire ulike vegalternativ, samt for foreslåtte permanente masselagre. 

Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 
Planprogram ble vedtatt av Hamarøy kommune 31. oktober 2019 og inneholder følgende 
krav til utredninga: 

Utredningskrav 

Temaet naturmangfold omhandler bl.a. naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt spesielle geologiske elementer. 
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, 
brakkvann og saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse.  
 
Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper, landskapsøkologiske trekk og 
arter på norsk rødliste for arter 2015 med truethetskategori nær truet (NT) og 
sjeldnere.  
 
Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle naturmangfoldslovens §8 
om kunnskap, både med tanke på verdier og inngrepets påvirkning.  
 
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
Anleggsperioden skal omtales. Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt 
eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser skal foreslås. 
 
Kunnskap innhentes ved 

- gjennomgang av eksisterende kunnskap (i databaser, hos 
forvaltningsmyndigheter etc.) 

- befaringer 
- kontakt med fylkesmannen for opplysninger som ikke ligger i offentlige 

baser. 
- kontakt med kommunen og lokalkjente som kan ha supplerende 

opplysninger om naturmangfold i planområdet, blant annet viktige beite- 
og trekkområder for elg. 

- nærmere feltundersøkelser og dokumentasjon av kjente naturverdier, 
eksempelvis rik lavflora ved Langvika (Skilvatnet) oppdaget ved tidligere 
befaring. 

Retningslinjer som gir føringer for utredning og planlegging: 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)    
- Forskrift om retningslinjer for vernede vassdrag 
- Den europeiske landskapskonvensjonen   
- St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 

miljøtilstand   
- St. meld nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
- EUs Vannrammedirektiv og Vannforvaltningsforskriften   
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Konsekvensanalyse 

 

 
Verdikart for planområdet. Alt arealet som ikke har fått middels verdi eller høyere får noe verdi, men er ikke vist med 
farge. Kartet viser også vegalternativ og potensielle masselager. 
 
 

nord sør 

midt 
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Tabellen under viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema naturmangfold. 
Tabellen viser også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering.  
 

Delområder 0 1a 1c 1d 2 
NM 1 Kvannskogen naturreservat 0 0 0 0 0 
NM 2 Kvannvatnet vest for E6 0 --- --- --- --- 
NM 3 Kvannvatnet øst for E6 0 - - - - 
NM 4 Kvannvatnet 0 0 0 0 0 
NM  5 Myrområde Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
NM 6 Mellomvasselv 0 - - - - 
NM 7 Langvika sørøst 0 0 0 0 0 
NM 8 Langvikmyran 0 0 0 0 - 
NM 9 Langvika øst 0 - - - --- 
NM 10 Langvika vest 0 - - - 0 
NM 11 Langvika, del av Skilvatnet 0 0 0 0 0 
NM 12 Heimeråsen 0 0 0 0 --- 
NM 13 Langtjønna –Ludvikmoa 0 - - - -- 
NM 14 Laksvikmyra 0 0 0 0 0 
NM 15 Skjelltjønna – Jakobtjønna 0 0 0 0 0 
NM 16 Jenstjønna 0 0 0 0 0 
NM 17 Sennmyran 0 0 0 0 0 
NM 18 Krokelva og Krengelmyrelva 0 - - - - 
NM 19 Trolltjønna 0 0 0 0 0 
NM 20 Krengelmyrene 0 -- -- -- -- 
NM 21 Vågen 0 -- -- -- -- 
Annet naturareal 0 0 0 0 0 
Avveining uforandret Klart bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Middels negativ konsekvens Stor neg. 

konsekvens 
Rangering 1 4 3 2 5 

 

 
Illustrasjon som viser relative forskjeller på alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 
 
Alt 2 skiller seg ut som det klart dårligste alternativet med hensyn til naturmangfold. Samlet 
belastning for de viktigste naturkvalitetene i området slår mest ut for gammel boreal løvskog 
med ospeutforming. Dette er en naturtype med rike forekomster av lavarter, derav flere på 
rødlista. Naturtypen har her særlig mange forekomster av fossenever (NT) og av den 
knappenålslignende soppen caliciopsis calicioides (VU). Det er i hovedsak gjennom disse 
delområdene Alt. 2 skiller seg negativt ut ved at dette alternativet gir inngrep og indirekte 
påvirkning i viktige forekomster av naturtypen. I tillegg vil Alt. 2 gjøre at en hekkelokalitet 
for hønsehauk med stor sannsynlighet blir varig forlatt. Hønsehauk er typisk 
gammelskogsart og både veglinje og påhogg for tunnel for Alt. 2 vil legge beslag på denne 
typen natur og også dele et relativt urørt naturområde i to, mellom Langvika og Beritjorda. 
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Hønsehauk er truet art som ved sist revisjon av Norsk Rødliste for arter nov 2021 fra nær 
truet (NT) til sårbar (VU) på grunn av generell bestandsnedgang. 

Det er gjort en konsekvensvurdering av flere potensielle masselager. Av disse er det bare ett 
som frarådes, M 4.1 Heimeråsen på grunn av konflikt med naturtype gammel ospeskog og 
hekkelokalitet for hønsehauk. Områdene i Langvika bør helst ikke brukes som permanent 
masselager da det er lite plass og viktige naturverdier i nærområdet. Utenom disse er det 
likevel et stort tilfang av masselagerkapasitet som hensyntar naturverdier. Alle masselager 
vil likevel medføre endring av natur og påvirkning av de stedlige hydrologiske forhold slik at 
lageret også kan få virkning ut over selve arealbeslaget. Det bør derfor tilstrebes å ta hull på 
færrest mulig områder og heller utnytte de en velger optimalt. Dette tilsier også at 
masselager nær tunnelpåhogg er gunstig, da det her uansett vil bli store påvirkninger som 
følge av anleggsarbeidet.  

Konsekvenser i anleggsperioden 
Ved anleggsarbeid for best mulig vertikalkurvatur på ny E6 langs Kvannvatnet vil det bli både 
skjæring og fylling ved Skjelldalselva inn i NM 2. Dette kan gi noe hogst og kjøreskader i 
lokaliteten NM 2 utover selve arealbeslaget, altså en varig skade av anleggsvirksomheten. 
Det samme gjelder for NM 3, men i mindre skala. 

Midlertidig negativ på virkning på naturverdier vil være skade på kantsone til Mellomvasselva 
ved etablering av ny bru og avrenning til vassdrag fra midlertidige og permanente 
masselager. Generelt vil alt anleggsarbeid gi en betydelig forstyrrelse for vilt og fugl. 

Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Naturmangfoldloven (nml) 
Naturmangfoldloven skal bidra til at tiltak gjennomføres på en slik måte at det tas hensyn til 
forvaltningsmål for naturtyper, økosystem og arter og at vurderinger skjer med et 
tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
(§§ 8-12) skal legges til grunn både ved saksforberedelse og når en treffer beslutninger, 
jamfør naturmangfoldlovens § 7.  

Vurderinger etter nml §§ 8-12 er gjort og vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, 
vannforekomster og vilt/fugl i planområdet som god. Dette gjelder også for tiltakets effekt 
på naturmangfoldet i området. Det vil bli inngrep i viktige naturtyper og arters leveområde, 
men dette vurderes å ikke gå ut over naturtypers eller arters utbredelse og leveområder. Det 
er gjort et bevisst valg om å legge ny veg på vestsiden av dagens E6 langs Kvannvatnet. 
Dette for å unngå nærføring med Kvannvatnet som har viktige fuglebiotoper i strandsonen. 
Ved å legge vegen å vestsida unngår en også inngrep i NM 3 som har enda større verdier enn 
NM 2. Begge er gammel ospeskog med rødliste sopp og lav. 

Tiltaket vil ikke gi en vesentlig økning i samlet belastning forviktige naturverdier. I 
forbindelse med Ytre Miljøplan for prosjektet vil det bli bakt inn tiltak som skal minske 
negativ effekt, ikke minst med tanke på avrenning fra masselager og hensyn til vassdrag. 
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Vannressursloven og vannforskriften 
Vannforskriften § 4 stiller krav om miljømål for overflatevann. Det skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand. Alle tiltak som kan berøre vassdragene er planlagt slik at 
det ikke vil være fare for en reduksjon i tilstandsnivå, eller at miljømål ikke kan nås. 
Kvannelva og Kvannvatnet blir ikke berørt. Mellomvasselva krysses slik at kantsone bevares. 
Skilvatnet blir ikke berørt. På Ulvsvågsida vil det ved Alt. 1a og Alt. 1c blir rør/kulvert der ny 
E6 krysser Krokelva. Det medfører at en del av elva mister naturlig kantsone, men det anses 
ikke som et tiltak som kan nedjustere miljøtilstanden som sådan. I Vågen planlegges det 
utfylling i sjø/strandsone, noe som lokalt er negativt for naturmangfold. Tiltaket er 
tilstrekkelig beskrevet og illustrert i plandokumentene, slik at  det ikke trenger konsesjon i 
henhold til reglene i vannressurslov og vannforskrift og da særlig vannforskriftens § 12. 
 
Laks- og innlandsfiskeloven 
Laks- og innlandsfiskelovens formål (§1) er å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 
samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.  
 
Gjennomføring av reguleringsplanen medfører ikke varig skade på bestander i vassdragene. 
Når det gjelder midlertidige tiltak som kan påvirke leveområde og bestander i vassdrag vil 
disse være avgrenset i tid. Det skal likevel legges inn krav til gjennomføring (prosjektering 
og byggeplan) som skal minimere sjansen også for de mer kortvarige skadene. Dette er 
viktig særlig for Mellomvasselv og Kvannelva som har sårbar bestand av laks og elvemusling. 

Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 
Det er to delområder hvor en ved prosjektering og gjennomføring kan redusere permanent 
skade. Det ene er NM 3 Kvannvatnet øst. Dersom en klarer å avgrense tiltaket inkludert 
nødvendig anleggsbelte for fylling mot dagens veg vil en kunne redusere konsekvensen noe.  
Det andre er NM 21 Vågen. Dersom ny veglinje i stedet for å krysse Vågen heller kopler seg 
på dagens E6 ved Ulvsvåg Hovedgård vil konsekvens reduseres fra to minus til 0 for dette 
delområdet.  
Følgende er særlig viktige punkt i det videre arbeid med Ytre Miljøplan/Miljøoppfølging: 
- Hensyn til vassdragene; Mellomvasselva og Kvannelva, anadrom fisk, gyteområder og elvemusling. 
- Ved etablering av midlertidige anleggsveger, unngå myr så mye som mulig. 
- Dersom alt 2 velges. Streng oppfølging for å minske inngrepet så mye som mulig og påse at ikke 

anleggsfasen tar arealer som bør skjermes. Det er rimelig sannsynlig at hekkelokaliteten på 
Heimeråsen blir varig forlatt, men inngrep i naturtype gammel ospeskog kan avgrenses. 

- Sperremerking mot Kvannvatnet naturreservat. 
- Merke opp inngrepsgrense mot viktige naturtyper, vassdrag og annen natur som skal beskyttes i 

anleggsfase. 
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1 Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 
tiltaket for verdier innenfor tema naturmangfold. Temadefinisjon er gitt i kapittel 2.1. 

1.1 Bakgrunn for planen 
Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging 
av tunge kjøretøy. Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn-
Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til 
vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er 
redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er 
reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport. Grensene for planområdet 
samt vegalternativ er vist i figur 3-02. Utredete masselager er vist i fig. 3-6 og fig. 3-7  

 
Ulvsvåg med dagens E6 opp den bratte stigninga til Ulvsvågskaret. Klipp fra norge i bilder, 3D. 
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1.2 Utredningskrav 
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. 
Utredningskrav for fagtema naturmangfold i fastsatt planprogram er gjengitt i tab. 1-1.  

Tabell 1-1Utredningskrav slik de er formulert i planprogrammet. 
 

Utredningskrav 

 
Temaet naturmangfold omhandler bl.a. naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt spesielle geologiske elementer. 
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, 
brakkvann og saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse.  
 
Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper, landskapsøkologiske trekk og 
arter på norsk rødliste for arter 2015 med truethetskategori nær truet (NT) og 
sjeldnere.  
 
Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle naturmangfoldslovens §8 
om kunnskap, både med tanke på verdier og inngrepets påvirkning.  
 
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
Anleggsperioden skal omtales. Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt 
eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser skal foreslås. 
 
Kunnskap innhentes ved 

- gjennomgang av eksisterende kunnskap (i databaser, hos 
forvaltningsmyndigheter etc.) 

- befaringer 
- kontakt med fylkesmannen for opplysninger som ikke ligger i offentlige 

baser. 
- kontakt med kommunen og lokalkjente som kan ha supplerende 

opplysninger om naturmangfold i planområdet, blant annet viktige beite- 
og trekkområder for elg. 

- nærmere feltundersøkelser og dokumentasjon av kjente naturverdier, 
eksempelvis rik lavflora ved Langvika (Skilvatnet) oppdaget ved tidligere 
befaring. 

Retningslinjer som gir føringer for utredning og planlegging: 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)    
- Forskrift om retningslinjer for vernede vassdrag 
- Den europeiske landskapskonvensjonen   
- St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 

miljøtilstand   
- St. meld nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
- EUs Vannrammedirektiv og Vannforvaltningsforskriften   
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2 Metode 
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok 
V712, 2018-utgaven revidert i 2021 for å samsvare med Miljødirektoratet sin KU-veileder 
M-1941. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene 
et tiltak medfører. 

For en grundig gjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste trinnene 
i metoden er gjengitt under. 

2.1 Temadefinisjon 
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. 
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat 
av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse 
behandles under tema landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens 
begreper. For en utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det 
til veilederen til naturmangfoldloven kapittel II (Klima og miljødepartementet 2016). 
 
I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 
mellom de ulike temaene framgår av håndbok V712. 

2.2 Metodens tre trinn 
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 
vist i Figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 
relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en 
samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne 
temarapporten. 
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema (V712) 

 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 
På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 
registreringskategoriene i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema naturmangfold ( V712). 

 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold 

 
 

16 
 

Tre begrep står sentralt i  analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, d.v.s. hvor stor betydning 
delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra 
«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 
linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for 
verdisetting av temaet er gitt i V712 tabell 2-2. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 
påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (null-alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, 
fra «sterkt forringet» til «stor betydning». Vurderingen skjer trinnløst langs en 
linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere 
påvirkningsgrad for temaet er gitt i tabell 2-3. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 
henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i Tabell 2-2. 
Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller 
forringelse av et delområde. 

 
Gubbeskjegg (nær truet art) på eldre furu i åpen skog 
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Tabell 2-2 tabell som viser verdisetting i henhold til V712 

 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 
anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 
Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold 

 
 

18 
 

Tabell 2-3 Veiledning i V712 for vurdering av påvirkning 

 

Tabell 2-4 Skala og beskrivelse av konsekvensvurdering av delområder i henhold til V712 
  

 

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus ( - - - ) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 0, 150, 255 Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0)  Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

   
146, 208, 80 

Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  
 

 
Fine strandområder i Vågen. Foto: Trond Aalstad 

  

v 
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2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 
av hvert utbyggingsalternativ (hele linjer).  

Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele 
utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av tabell 2-3. 

Vurderingen skal begrunnes i tekst. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende for 
den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller 
om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at beslutningsrelevant usikkerhet 
beskrives. Det er også viktig at forslag til aktuelle skadereduserende tiltak som kan bidra til 
å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele 
alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  

 

Tabell 2-2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 
konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har 
særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være 
flere/mange områder med tre minus (- - -  ). 

Stor negativ 
konsekvens Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus   (- - - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 
er underordnete. 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 
minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er    underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er   få 
konflikter og ingen konflikter med høye   konsekvensgrader. 

Positiv konsekvens I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller 
få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med  positiv 
konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun 
ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med 
positiv konsekvensgrad. 
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3 Tiltaksbeskrivelse 

Beskrivelsen av påvirkning av delområder og hele linjer bygger på kunnskapen om tiltaket, 
og linjealternativene på det nivå det var i planarbeidet vinter 2021 da de ulike linjene ble 
konkretisert og det ble gjennomført en foreløpig siling.  

Det er gjort siling av flere varianter av trase på et tidlig stadium. Det er gjort 
konsekvensutredning for fire alternativ; 1a, 1c, 1d og 2. Et alternativ 1b og et alternativ 1e 
ble da tatt ut tidlig på grunn av høy kostnad i forhold til nytte.  
 
Det ble i en seinere fase vurdert et Alternativ 1d med skjæring ved Tjukkskjømmingen for å 
se om dette kunne redusere kostnader uten å gi store konsekvenser for ikke prissatte 
temaer. Prosjektgruppa vurderte det slik at Alt 1d med skjæring trolig ikke vil bli veldig mye 
rimeligere å bygge, samtidig som det ville gi vesentlig negativ konsekvens for landskap, 
reindrift og naturmangfold sammenlignet med Alt 1d uten skjæring. Alt 1d med skjæring ble 
derfor forkastet underveis. 
 
Det er videre gjort en konsekvensvurdering av de ulike områdene for masselager. Denne 
kommer etter konsekvensutredning for linjealternativer da masselagrene kan benyttes til 
dels uavhengig av alternativ for veglinje.  

For strekningen Kvannelva – Mellomvasselv er tiltaket likt for alle alternativ. Dette er 2 595 m 
ny E6 i dagen, 200 m samle/adkomstveg i dagen og et kryss ved Mellomvasselv. 
Tiltaksliste for konsekvensutredning av alternativer E6 Ulvsvågskaret. Vegklasse H1 (90 
km/t) Tunnelprofil T9,5 felles for alle alternativ. Deponier utredes for seg da de ikke er 
definert som tilhørende ulike alternativer. 
 
Nedenfor vises hvert alternativ med inntegnet vegtrase og en påfølgende tabell med 
beskrivelse av tiltaket fordelt på strekningene Mellomvasselv – Ulvsvågskaret og 
Ulvsvågskaret – Ulvsvåg med påkopling til dagens E6. 
 
 

 
Figur 3-01 Kart med alle alternativ tegnet inn.. Her er også alt 1b vist – et alternativ som på grunn av høy kostnad i 

forhold til nytte ble silt ut før konsekvensutredninga. 
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Figur 3-02 De fire alternativene, samt dagens veg markert med rosa. Planområdet med sort strek. 
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3.1 0-alternativet – referansealternativet 
I en konsekvensutredning skal alle alternativ måles opp mot et alternativ 0. Dette defineres 
som dagens situasjon med framskrevne trafikktall i henhold til tiltakets levetid som i V712 er 
satt til 40 år, samt godkjente planer og tiltak. Åpningsåret er satt til 2030 som gir 
analyseperiode fram til 2070. Dagens ÅDT (årsdøgntrafikk) er om lag 1300. Med dette som 
grunnlag er ÅDT for 2070 er beregnet til 2145. I 0-alternativer inngår også godkjente tiltak 
og planer. Det er bare for Ulvsvågområdet det foreligger godkjente reguleringsplaner som 
skal regnes inn i 0-alternativet. For øvrig er arealet LNF i henholhold til kommuneplanen. 

Ved rangering vil 0-alternativet alltid få konsekvensgrad lik 0 og være det som alle alternativ 
måles opp mot. 

 
Figur 3-03 Godkjente reguleringsplaner i Ulvsvågområdet. Kilde Hamarøy kommunes nettside. 
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3.2 Alternativ 1a 
 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1a 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 330 meter tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  
945 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Kulvert til bolighus i Moan(Ulvsvåg) 
Kulvert eller bru over Krokelva?, 
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.3 Alternativ 1c 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1c 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 985 m tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  
945 m samle/adkomstveg i dagen,  
Et kryss i Ulvsvåg, 
Kulvert til bolighus i Moan(Ulvsvåg) 
Kulvert eller bru over Krokelva? i Ulvsvåg  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.4 Alternativ 1d 

 

Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
1d 2 800 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i dagen, 
4 050 m tunnel,  
et Kryss ved Skillvassbakk,  
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
to kulverter 5 x 4 (Langvika og Skilvassbakk) 

1 860 m ny E6 i dagen,  
545 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.5 Alternativ 2 

 
Alt Mellomvasselv – Ulvsvågskaret.  Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 
2 1 768 m ny E6 i dagen,  

590 m samle/adkomstveg i dagen, 
3 810 m tunnel, 
et kryss ved Skilvassbakk 
ca 60-65 m bru over Mellomvasselv 
en kulvert i Langvika 

1 860 m ny E6 i dagen,  
545 m samle/adkomstveg i dagen, 
Et kryss i Ulvsvåg,  
Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 
Bru over ny E6 ved Ulvsvåg 
Kollektivknutepunkt og evt rasteplass i 
Ulvsvåg 
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3.6 Permanent masselager 
Permanente masselagrene som er vurdert i denne konsekvensutredninga er vist i fig under. 

 
Figur 3-6 Permanent masselager sør for framtidig tunnel gjennom Ulvsvågskaret 
 

 
Figur 3-7 Permanent masselager nord for framtidig tunnel gjennom Ulvsvågskaret 
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4 Kunnskapsgrunnlag 

4.1 Generell karakteristikk 
Hele planområdet består i all hovedak av harde og relativt sure bergarter (diorittisk til 
granittisk gneis), men det foreligger bare berggrunnskart på grovt nivå, 1:250.000. Når det 
gjelder løsmasser er det tykk strandavsetning i Ulvsvåg og ved Skilvassbakk. Det gir 
potensiale for relativt gode vekstvilkår for planteproduksjon med godt drenert jord og 
tilgjengelige mineraler for plantevekst. For øvrig er det tynt humusdekke over berg på det 
meste av området. Et unntak er et belte langs Kvannvatnet med morenemateriale. På noen få 
steder er det noe rasmark/blokkmark som for eksempel innerst mot fjellet i Ulvsvåg. Disse 
er imidlertid ikke av stor dybde eller utstrekning. 

Planområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone og i svakt oseanisk seksjon. Vegetasjonen 
er preget av de relativt skrinne forholdene med dominans av furu på impediment og furu- 
eller blandingskog med furu(bjørk/selje på liten til middels bonitet. Arealer med høg bonitet 
er i stor grad treslagskiftet til gran. Flere steder er det imidlertid betydelig forekomst av osp 
og til dels grov osp. Det er også innslag av rogn og einer. Det er velutviklete lavsamfunn i de 
områdene som har fått stå uten hogst, eller noe plukkhogst, og derfor har bevart 
tilstrekkelig fuktighet. Her finner vi rike forekomster av fossenever, listet som sårbar (VU) på 
norsk rødliste for arter 2021, og sannsynligvis blant de 10 viktigste forekomstene i regionen 
(Geir Gaarder, MFU, pers.medd.) På noen av de grove ospene finnes også en art av sopp, 
Caliciopsis calicioides (VU). Denne soppen er sjelden i landsmålestokk, men har flere 
forekomster knyttet akkurat til den spesielle naturtypen rik boreal løvskog med grov osp i 
midtre og indre deler av Hamarøy. Det kan se ut til at Hamarøy er kjerneområde for denne 
arten i Nord-Norge.  

Det er mye myr på flatene mellom Heimeråsen og Beritjorda og på Bakkahøgda. Noen av 
disse ser ut til å kunne være relativt dype – uten at dette er kontrollert/målt i felt. Dette er 
fattige til intermediære myrer uten særlig rik flora. Myrområdene framstår som myrkompleks 
med variasjon mellom åpne dammer, djupe myrer og grunne myrer med strenger av 
fastmark mellom. Myrene har viktige økologiske funksjoner både hydrologisk som en buffer 
for vannhusholdning og som viktige habitat for mange insektarter. Myrene er også gode 
habitat for vadefugl og joer, uten at det gjort spesielle funn på befaring eller i artskart. 

Elg er vanlig i hele området og rådyrbestanden er på vei opp. Det er flere registreringer av 
gaupe i planområdet og Hamarøy kommune som sådan. Hele Hamarøy kommune har stort 
artsmangfold og antall av ender, vadefugl og andre våtmarkstilknyttede områder. Både svane 
og trane hekker i kommunen. De viktigste områdene for fugl ligger ute ved kysten, men 
Kvannvatnet og det nærliggende Kjerringvatnet er svært viktig for horndykker og flere andre 
arter av andefugl. Varpavassdraget har bestand av laks, sjøørret og sjørøye. Det går også 
opp ål (EN) i Varpavassdraget og det er elvemusling (VU) i Varpa nedstrøms Kvannvatnet. 
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Varpavassdraget er et varig vernet vassdrag. Verneformål/grunnlag/verdier er oppgitt slik:  
Vassdraget er sentrale deler av et lavtliggende landskap med mange vann med korte 
elvestrekninger mellom. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av 
naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. 
 

 
Våte myrer nær dagens E6 sør for Skilvassbakk. Dette er viktige habitat for fleire arter av insekter, blant annet 

øyenstikkere. Foto: Trond Aalstad, Statens vegvesen. 
 

 
Figur 4-1 Mørk blå er myrer med dybde over en meter, lys blå er myrer med dybde under en meter (nibio.kilden.no) 
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Veglinja vil krysse Mellomvasselva som er en del av det verna Varpavassdraget som har 
bestand av laks og sjøørret, og en mulig oppadgående trend for sjørøye. Det er også ål i 
Varpavassdraget. I Ulvsvåg krysser linja Krokelva og Krengelmyrelva. Begge disse har 
sannsynligvis lokal bestand av ørret, men neppe gytebestand av anadrom fisk. Nedre del av 
disse er for øvrig innenfor godkjente reguleringsplaner for utbygging. For øvrig er det bare 
svært små bekker i planområdet. 
 
Av vilt er det elg i hele området og sporadisk opptreden av gaupe. Rådyr har de siste årene 
blir observert i tilknytning til dyrka mark i Hamarøy kommune. Kvannvatnet er registrert som 
viktig leveområde for fugl, og da med hekkelokalitet for horndykker som det mest 
interessante. Det er registrert en lokalitet med hekkeforekomst av store rovfugl i 
planområdet. Dette er en aktiv hønsehauklokalitet som ligger kloss i linja for alternativ 2. 
Hønsehauk er listet som sårbar (VU) på norsk rødliste for arter 2021. 
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4.2 Kunnskap og kilder 
Under gjøres det rede for hvilken kunnskap om temaet konsekvensanalysen bygger på. 

I tillegg til søk i vanlige databaser som naturbase, vann-nett, artskart med flere har 
fagansvarlig hos Staten vegvesen (Trond Aalstad) vært på befaring i planområdet i flere 
runder og til forskjellige tider på året: 15/7 2013, 22/7 2019, 30/7, 11/8 og 4/6 2020. 

En av befaringene ble gjort sammen Geir Gaarder fra Miljøfaglig Utredning (MFU), 22. juli 
2019. På bestilling fra Statens vegvesen har MFU gjennomført en kartlegging og vurdering av 
noen utvalgte områder mellom Langvika og Kvannvatnet. MFU har også tidligere gjort 
kartleggingsarbeid i det aktuelle området og påvist viktige naturtyper og tilhørende verdifull 
sopp og lavflora. 

For informasjon om bestandssituasjon for fisk i Varpavassdraget har Stig Tangen fra Drag 
bidratt med viktig informasjon gjennom sine rapporter fra 12 år med rusefiske og 
fiskekultivering. Når det gjelder elgens bruk av området har det blitt gjennomført samtaler 
med fagansvarlig for landbruk i Hamarøy kommune, Per Arne Rahka. 

Når det gjelder rødlistene er Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 og det er den som gjelder 
i dag. For arter er rødlista nettopp oppdatert (november 2021), Norsk rødliste for arter 2021. 
Her har noen arter fått en høyere rødlistekategori og noen fått lavere kategori. Dette på 
bakgrunn av hovedsakelig bestandsstørrelse, bestandsutvikling og generasjonslengde. For 
sensitive arter er basen for disse sjekket (sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no).  

Rødlistekategoriene er vist i fig. 4-2. 

Som fig. 4-3 viser er den høyeste tettheten av artsfunn i rødlistekategoriene «truet» ved 
Kvannvatnet naturreservat, i/langs Kvannelva, i gammel ospeskog ved Kvannvatnet og i 
Langvika. Merk at arter unntatt offentlighet ikke er med i artskart. Dette er eksempelvis de 
store rovfuglene og noen særlig sårbare vadefugl. 

I kjerneområdet for rødlistearter ved Kvannvatnet, og trolig også i Langvika, vil det være 
potensial for flere sjeldne, krevende og rødlistede arter, særlig knyttet til gamle og dels døde 
ospetrær. Eksempelvis ble det i 2016 samlet inn en ukjent Ascomycet (sopp-gruppe) på grov 
osp ned mot Kvannvatnet, som ganske sikkert er ny for vitenskapen, men ennå ikke formelt 
beskrevet og derfor heller ikke vurdert for den nasjonale rødlista. 
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Figur 4-2 Rødlistekategoriene, hentet fra Norsk rødliste for arter 2021 

 

 
Figur 4-3 Utsnitt frå artskart (artsdatabanken.no). Fargen på prikker henviser til rødlistestatus. 
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4.3 Besvarelse av planprogram 
Planprogram for E6 Ulvsvågskaret ble vedtatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. 
Utredningskrav herfra er gjengitt i kapittel 1.2. I samsvar med planprogrammet er innhentet 
kunnskap fra relevante kilder, herunder lokalkunnskap med tanke på trekkveier for elg (se 
for øvrig kap 4.2). 
 
Planprogrammet slår fast at naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper, 
landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for arter 2015 med truethetskategori 
nær truet (NT) og høyere. Siden det er kommet ny rødliste for arter (nov. 2021) vil denne bli 
brukt i denne utredningen. Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle 
naturmangfoldlovens §8 om kunnskap, både med tanke på verdier og inngrepets påvirkning. 
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking 
i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Anleggsperioden skal omtales. 
Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt eventuelt behov for oppfølgende 
undersøkelser skal foreslås.  
Alle moment i planprogrammet er svart ut i denne konsekvensutredningen. For utsjekk og 
vurdering etter naturmangfoldlovens og vannressurslovens bestemmelser vises til kap. 6.4. 

4.4 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 
I kap. 3.1 er det gitt en generell omtale av null-alternativet. For utredningen av tema 
naturmangfold danner følgende forhold ved null-alternativet viktige premisser for 
utredningen:   

- Noe myrareal i Ulvsvåg vil gå tapt ved gjennomføring av godkjente reguleringsplaner, 
se fig. 3-03. For øvrig gir 0-alternativet ingen tap av myr. Myr en viktig både som 
habitat for mange arter av insekter og fugl, som hydrologisk buffer som hindrer 
uttørking og begrenser flomvirkning, samt at myr er en viktig binder av CO2.  

- Nedre del av Krengelmyrbekken og Krokelva vil kunne bli lukket eller på annet måte 
vesentlig negativt påvirket som følge av godkjent reguleringsplan som næringsareal 
og forretning/kontor. 

- Med framskrevet trafikkøkning på om lag 65% fra dagens situasjon til 2070 anses 
barrierevirkning (for vilt) av E6 over Ulvsvågskaret som noe øket i forhold til dagens 
situasjon. 

Disse elementene inngår altså som del av 0-alternativet og som de fire alternativene 1a, 1c, 
1d og 2 skal måles opp mot. 

4.5 Influensområde 
Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. For naturmangfold 
strekker det seg ofte utover grensene for planområdet som er vist i figur 3-02.  

I denne konkrete planer er influensområdet i all hovedsak vurdert å samsvare med 
planområdet slik det vist på kartet. Delområdene er også avgrenset av planområdet. 
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I forhold til trekk av elg er det sannsynlig at det går trekk gjennom planområdet og på den 
måten binder sammen leveområder for elg. Da disse trekkene og tilhørende leveområder 
ikke er godt kjent utvides ikke influensområdet generelt, men virkning for elg kommenteres 
der det er aktuelt for delområdene. 

Varpavassdraget går naturlig nok ut over planområdet. Mulig influens for areal utenom 
planområdet vurderes for delområder hvor Varpavassdraget er sentralt for verdivurderinga i 
de aktuelle delområdene.  
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5 Trinn 1: Konsekvens for delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder og disses beskrivelse av verdi, 
påvirkning og konsekvens for de ulike utbyggingsalternativene. Se kap 2.2.1 for beskrivelse 
av metodikk. Alle delområder i denne fagrapporten får kode NMxx, der NM står for 
naturmangfold. 

I gjennomgangen av delområder vist i tabellform for hvert delområde er ikke 0-alternativet 
vist som eget alternativ. Dette kun for å spare plass i tabellen. For alle gjelder at 0-
alternativet per definisjon har konsekvensgrad 0 (ingen/ubetydelig) og er det som de øvrige 
alternativene måles opp mot som grunnlag for konsekvensgrad. 0-alternativet er med i 
samletabell. 

Tabell 5-01 Oversikt over delområder, med registreringskategori og kilde. ØF = økologisk 
funksjonsområde for arter. 

Delområde Registreringskategori Kilde for beskrivelse og verdisetting 

1 Kvannskogen NR Vernet natur Naturbase 

2 Kvannvatnet vest for E6 Viktige naturtyper Miljøfaglig Utredning 

3 Kvannvatnet øst for E6 Viktige naturtyper Miljøfaglig Utredning 

4 Kvannvatnet ØF-arter Egen 

5 Myrområde Kvannvt - Skilvt ØF-arter Egen 

6 Mellomvasselv ØF-arter Egen 

7 Langvika sørøst Viktige naturtyper Miljøfaglig Utredning 

8 Langvikmyran ØF-arter Egen 

9 Langvika øst Viktige naturtyper Miljøfaglig Utredning 

10 Langvika vest Viktige naturtyper Egen 

11 Langvika, Skilvatnet ØF-arter Egen 

12 Heimeråsen Viktige naturtyper Egen 

13 Langtjønna - Ludvikmoa ØF-arter Egen 

14 Laksvikmyra ØF-arter Egen 

15 Skjelltjønna - Jakobtjønna ØF-arter Egen 

16 Jenstjønna ØF-arter Egen 

17 Sennmyran ØF-arter Egen 

18 Krokelva og Krengelmyrelva ØF-arter Egen 

19 Trolltjønna ØF-arter Egen 

20 Krengelmyrene ØF-arter Egen 

21 Vågen Viktige naturtyper Egen 
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5.1 Vurdering av myr i planområdet 
Det er store areal med myr i planområdet og da særlig på flatene mellom Heimeråsen og 
Beritjorddalen (NM 13) og flatmyrene/myrkomplekset som ligger oppå Bakkahøgda (NM 15). 
 
Planområdet er ikke helkartlagt etter NiN-metodikken. Det er usikkert om noen av disse 
myrene utgjør klassifiseringsenheter som «Høyereliggende og nordlig nedbørsmyr» etter 
kartleggingsinstruksen for NiN» Veileder M-1930/2021, men sannsynligvis er disse 
myrområdene for variable. De følger også terrenget mer, og er oppdelt med fastmark 
mellom myrenhetene. Deler av de fleste myrlokalitetene som er verdivurdert er ikke rene 
nedbørsmyrer, men heller en blanding av påvirket fra grunnvann/sigevann (jordvannsmyrer) 
hvor nedbørselementet likevel er dominerende. NM 14 er mer tydelig nedbørspåvirket da det 
ligger på en høyde i terrenget og vegetasjonen er også tydelig preget av det. NM 14 er 
uansett ikke berørt av noen av alternativene, så en mulig høyning av verdi vil ikke gi utslag 
på rangering. 
 
Vegetasjonen på alle myrene tilsier at det ikke er tilsig av kalkrikt vann, og det er heller ikke 
registrert kilder i tilknytning til myrområdene. Myrdybde er i all hovedsak over 1 meter som 
er grensa mellom grunn og djup myr i nibio sin kartlegging av myr (denne er i hovedsak 
gjort med tanke på oppdyrking), se kilden.nibio.no.  
 
Selv om myrene ikke tilfredstiller kriteriene for myrtypene som er rødlistet som nær truet 
eller truet, eksempelvis V3 nedbørsmyr eller terrengdekkende myr, har de stor verdi som 
habitat for insekter og fugl. For insekter og edderkoppdyr er det mange arter som har myr 
som et nødvendig habitat i faser av sin livsyklys, og noen krever også åpne vannspeil hvor 
det også er viktig at det ikke er fisk som kan beite på de. For mange arter av fugl er myrene 
viktig som hekkeområde. Kompleks med variasjon av fastmark, myr, pytter og små tjern, slik 
vi finner på Bakkahøgda, har en variasjon av habitater som gjør at mange arter av vadefugl 
og ender bruker disse som leveområde. 
 
I tillegg har myrene en viktig hydrologisk funksjon for de omkringliggende arealer fordi myr 
er en buffer for vannhusholdninga i et nedbørsfelt. Der det er skrint og mye fjell i dagen vil 
nedbør og smeltevann raskt finne veien til bekker og elver og drenere raskt ut av området. 
Myrområdene derimot vil holde igjen på nedbør og smeltevann helt til de er mettet før de 
slipper vann videre. Og motsatt, når det er tørke; vil myrene avgi opparbeidet vann/fuktighet 
til vegetasjonen rundt som da ikke så lett blir utsatt for tørke. Myrene begrenser både flom 
og tørke og er derfor med å bevare øvrig vegetasjon. Dette er også viktig for arter som er 
avhengig av stabil fuktighet i en eller flere livsfaser.  
 
Alle myrer av en viss størrelse er derfor gitt fra lav til høy plassering innenfor klassen 
middels verdi, alt etter størrelse og verdi for fugl og insekter i form av variasjon i struktur. 
Myrer som alene eller sammen med tilgrensende myr er større enn 20 dekar er tatt med og 
verdivurdert. Det er ikke rikmyrer i planområdet. Disse ville blitt medregnet uten arealkrav 
da de ofte kan være mindre forekomster.  
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5.2 Vurdering av elg i planområdet 
Elgen bruker hele planområdet og har trekk gjennom området uten at det er registrert noen 
særskilt viktige regionale trekk. Påkjørselstatistikken (se figur 5-01) viser at det at er noen 
områder som er mer utsatt enn andre, men ikke at det er noen markerte trekk som kan 
spores av denne statistikken. Det stemmer overens med opplysninger fra Per Arne Rahka i 
Hamarøy kommune. 

 

 

Figur 5-01 Klipp fra fallviltbasen som 
viser fallvilt av elg i perioden 2016 – 
2021.  

Fallvilt langs veg vist i figur 4-4  
er her dyr påkjørt av 
motorkjøretøy som er meldt inn 
i hjorteviltregisteret. Utfall av 
hendelser varierer fra antatt 
uskadet til avlivet eller dødt på 
stedet. Alle hendelser er i 
perioden høst-vinter, med 
hovedvekt på midtvinter. Antall 
påkjørsler avviker ikke fra 
regionen for øvrig. Det er en 
svak konsentrasjon av 
hendelser/påkjørsler nær brua 
ved utløpet av Kvannvatnet, 
langs Kvannvatnet, øverst i 
Skilvassbakk og i Ulvsvåg. Dette 
skyldes kombinasjon av 
topografi for naturlig trekk (som 
ved utløpet av Kvannvatnet og 
øverst i Skilvassbakk), dårlig sikt 
(dårlig vertikalkurvatur langs 
Kvannvatnet) og beiteforhold 
(Ulvsvåg). Snødybde virker også 
inn på  faren for påkjørsler.
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Figur 5-02 Lokalisering av de 21 delområdene med middels, stor og svært stor verdi. Nummerering fra sør mot nord. 
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5.3 Delområde 1 Kvannskogen naturreservat (NM 1) 
Naturreservatet blir ikke berørt av noen av alternativene. Tabell 5-1 oppsummerer verdi, 
påvirkning og konsekvens 
 

 
Figur 5-1 Klipp fra verdikart som viser Kvannskogen naturreservat innenfor planområdet, samt veggeometri for alle 
alternativ. Ny veg ligger i tilnærmet samme trase som dagens veg vist med rosa farge 
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Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for delområde 1 Kvannskogen naturreservat 
Verdivurdering: Delområde NM1 Kvannskogen naturreservat, verneområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Det avtegnete delområde utgjør en del av naturreservatet som ble vernet i 2000. I naturbasens faktaark for området er 
naturfaglig kvalitet beskrevet slik: «De nedre delene av Kvannlia og sumpmarkene på flata fram til Kvannelva dekkes 
hovedsakelig av ospeskog. Ospetrærne har til dels sjeldent store dimensjoner. Markvegetasjonen er ikke spesielt frodig, men 
lavdekket på trærne er svært interessant og varierende. Det fins en rekke sjeldne og kravfulle lavarter og svært velutviklet 
neverlav-vegetasjon.» Blant lavartene her finner vi fossenever som er rødlista som sårbar (VU). Verneområdet grenser til 
Kvannelva som er den viktigste gyteelva for laks og sjøørret i Varpavassdraget. Kvannelva nedstrøms Kvannvatnet er også 
registrert som leveområde for elvemusling (VU). 
Vernete naturområder som ikke har en permanent redusert verneverdi skal plasseres i kategorien «svært stor verdi». 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                   ▲ 
Begrunnelse: 
Alternativet følger dagens trase og avviker slakt fra eksisterende veglinje i kurve mot nord fordi vegutvidelse 
videre skal skje på vestsiden av dagens veglinje og ikke på den siden som er mot Kvannvatnet. Påvirkning 
vurderes som ubetydelig. 
  

1c                                   ▲ 
Begrunnelse: 
Lik som Alt 1a.. 
  

1d 

                                  ▲ 
Begrunnelse: 
Lik som Alt 1a. 
 

2 

                                  ▲ 
Begrunnelse:  
Lik som Alt 1a. 
                                      

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1c                                         ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

2                                         ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

 

Konsekvens er lik for alle alternativer og settes til «Uten betydning» da planen forutsetter at 
tiltaket ikke vil berøre verneområdet. Den lille justeringa av linja i kurven vil ikke gi økt 
påvirkning på verneområdet. 
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5.4 Delområde 2 Kvannvatnet vest for E6 (NM 2) 
Lokaliteten er kartlagt av Miljøfaglig Utredning og rapport med fullstendig beskrivelse er 
vedlagt. Delområde 2 blir likt påvirket av alle fire alternativene. Vegen er lagt på oppsiden av 

dagens veg og berører derfor bare den ene av de to lokalitetene med gammel ospeskog med 

høyt registrert antall av arten caliciopsis calicioides. Tabell 5-12 oppsummerer verdi, 
påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-2.1 Klipp fra verdikart som viser de registrerte naturtypene NM2 og NM3 som ligger henholdsvis vest og øst 
for dagens veg. Alle alternativ har same linjeføring her. Ny veg ligger like vest for dagens veg som er vist med rosa 
farge. 

 
Figur 5-2.2 Funn av rødlistet sopp og lav i NM 2 i 2019. Kilde Miljøfaglig Utredning rapport. 
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Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 2 Kvannvatnet vest for E6. 
Verdivurdering: Delområde NM 2 Kvannvatnet vest for E6, naturtype gammel boreal løvskog 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Bjørk er dominerende treslag, men det er også mye osp (så vidt over 25%), samt litt rogn og furu (5-10%). Feltsjiktet er ganske 
fattig og preget av lyng og nøysomme urter. Så vidt litt innslag av bregner som indikerer bedre markfuktighet i nærområdet til 
bekken. Påviste verdier er i første rekke knyttet til lavfloraen på lauvtrærne (særlig osp, men også rogn), da fossenever (VU) 
og Caliciopsis calicioides (EN) her forekommer sparsomt til nokså vanlig på osp. Samtidig er det også gjort enkelte funn av 
kystdoggnål (NT) og olivenlav (NT) på rognetrær. Ellers finnes det også litt av andre arter i lungenever-samfunnet, som 
puteglye, kystvrenge, kystårenver, vanlig blåfiltlav, kystfiltlav, grynfiltlav, stiftfiltlav, brun blæreglye, lungenever og 
skrubbenever. Ellers også funn av vinflekklav. Det er potensial for flere krevende og kanskje rødlistede arter her. 
Basert på faktaark for gammel boreal lauvskog fra 2015 så oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (25 dekar), høy vekt på 
artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien svært viktig – A. Selv om den sterkt truede arten har vist seg å 
være en del vanligere enn tidligere antatt og ganske sikkert må nedjusteres noe ved neste rødlisting, er artsmangfoldet 
såpass spesielt og nærheten til en andre ospeskoger av høy verdi så god at verdien opprettholdes. 
. 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                                              ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg vil legges vest for dagens veg, altså inn i naturtypen. Selv om ikke selve vegen vil ta ospene med 
registrert rødlistet lav, er det sannsynlig at arbeid som hogst, drenering og sikring av sideterreng vil måtte ta, 
skade eller på annen måte påvirke negativt noen av de trærne som utgjør de viktigste verdielementene i 
naturtypen. Det antas at i overkant av 20 % av lokaliteten går tapt, samtidig som at noen av de viktige store 
ospetrærne med rødlistet lav kan bli skadet eller gå tapt. Påvirkning vurderes som forringet. 
  

1c                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
  

1d 
                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a   
 

2 
                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a     
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                                                         ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ) 

1c                                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ) 

1d                                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ) 

2                                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ) 
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5.5 Delområde 3 Kvannvatnet øst for E6 (NM 3) 
Lokaliteten er kartlagt av Miljøfaglig Utredning og rapport med fullstendig beskrivelse er 
vedlagt. Delområde 3 blir ikke påvirket av tiltaket. Alle alternativ har samme trase her, se 
figur 5-2.  

Sammen med NM 2 utgjør dette arealet en kjerneforekomst av den truete soppen caliciopsis 
calicioides (VU). Den finnes i gammel lauvskog og vokser som nedbryter/parasitt i 
barksprekker på meget gamle og grove ospetrær, tilsynelatende med tyngdepunkt i et 
suboseanisk og mellomborealt klima, basert på forekomst og utbredelse i Norge, Sverige og 
Finland (Jordal et al. 2014). Den synes å være en relativt sjelden art knyttet til gammel skog. 
I Nord-Norge utgjør lokaliteten kjerneforkomst for arten, se figur 5-3.  

Ved siste revisjon av rødlista ble caliciopsis calicioides nedgradert fra sterkt truet (EN) til 

sårbar (VU). Dette skyldes flere funn av arten slik at man regner den som noe mindre sjelden 
enn ved forrige vurdering av rødlistestatus. 

  

Figur 5-3. Kartet til vestre viser forekomst av caliciopsis calicioides i Nord-Norge slik det framkommer av artskart 
2021 (artsdatabanken.no). Kartet til høyre er utsnitt fra naturbase (miljodirektoratet.no) og viser funn av arter av 
særlig stor forvaltningsinteresse. Nesten alle punktene på kartet representerer funn av caliciopsis calicioides.   
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Tabell 5-3 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Sammen med NM 2 utgjør dette arealet er kjerneforekomst av den truete soppen caliciopsis 
calicioides (VU). Den finnes i gammel lauvskog og vokser som nedbryter/parasitt i 
barksprekker på meget gamle og grove ospetrær, tilsynelatende med tyngdepunkt i et 
suboseanisk og mellomborealt klima, basert på forekomst og utbredelse i Norge, Sverige og 
Finland (Jordal et al. 2014). Den synes å være en relativt sjelden art knyttet til gammel skog. 
I Nord-Norge utgjør lokaliteten kjerneforkomst for arten, se figur 5-3.  

Ved siste revisjon av rødlista ble caliciopsis calicioides nedgradert fra sterkt truet (EN) til 

sårbar (VU). Dette skyldes flere funn av arten slik at man regner den som noe mindre sjelden 
enn ved forrige vurdering av rødlistestatus. 

  

Figur 5-3. Kartet til vestre viser forekomst av caliciopsis calicioides i Nord-Norge slik det framkommer av artskart 
2021 (artsdatabanken.no). Kartet til høyre er utsnitt fra naturbase (miljodirektoratet.no) og viser funn av arter av 
særlig stor forvaltningsinteresse. Nesten alle punktene på kartet representerer funn av caliciopsis calicioides.   
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Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 3 Kvannvatnet øst for E6 
Verdivurdering: Delområde NM3 Kvannvatnet øst for E6, naturtype gammel boreal løvskog 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Bjørk er dominerende treslag, men det er også mye osp, samt litt rogn, gråor og vier. Feltsjiktet er ganske fattig, men med litt 
gras, bregner og urter, særlig i nærområdet til bekken. Så vidt litt innslag av bregner som indikerer bedre markfuktighet i 
nærområdet til bekken. Påviste verdier er i første rekke knyttet til lavfloraen på lauvtrærne, da fossenever (VU) og Caliciopsis 
calicioides (EN) her forekommer nokså vanlig på osp (og for fossenever sin del også rogn). I tillegg ble skorpeglye (VU) funnet 
på to ospetrær, samt langnål (tidligere rødlisteart, regionalt ganske sjelden) på en oregadd. Det ble også funnet enkelte andre 
arter i lungenever-samfunnet, inkludert sølvnever og mer vanlige arter som vanlig blåfiltlav, grynfiltlav, kystårenever, 
lungenever og skrubbenever. På osp ble også gammelskogsarten barksigd påvist. På gamle ospetrær ble det samlet inn en 
hittil ubeskrevet Ascomycet (arten er ny for vitenskapen og danner samtidig ei egen slekt – pers. med. Håkon Holien). 
Sannsynligheten er antagelig høy for at også den vil bli rødlistet når den blir beskrevet og rødlistevurdert. Det er potensial for 
flere krevende og kanskje rødlistede arter her. Basert på faktaark for gammel boreal lauvskog fra 2015 så oppnår lokaliteten 
middels vekt på størrelse (39 dekar), høy vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien svært viktig – A. 
Verdibegrunnelsen styrkes av nærheten til flere andre lignende lokaliteter av høy verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                               ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg vil i sin helhet legges vest for dagens veg. På grunn av utbedring av vertikalkurvatur vil fylling kunne 
slå ut omtrent til østsiden av dagens veggrøft mot øst. Det legges en minimumsanleggsbelte på 5 meter 
utover dette. Det er mulig at ett tre med påvokst av Caliciopsis calicioides vil gå tapt ved Skjellelva. Tiltaket 
vil derfor ikke påvirke lokaliteten lite, til tross for at en rødlisteart blir berørt. Dette fordi det her i NM 3 er 
registrert 14 andre trær med denne arten på. Konsekvens vurderes som i lavere del av noe forringet. 
  

1c                                               ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                              ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

2 
                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                           ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

1c                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

1d                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

2                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  
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5.6 Delområde 4 Kvannvatnet (NM 4) 
Delområde 4 Kvannvatnet ligger i tilstrekkelig avstand fra veglinje for alle alternativ til at det 
ikke blir berørt av tiltaket. Det var et bevisst valg i planlegginga å legge ny trase på oppsiden 
av dagens veg (vestsiden). Dette for å unngå nærføring med Kvannvatnet på flere punkter. 
Alle alternativ har samme trase her, se figur 5-4. Tabell 5-4 oppsummerer verdi, påvirkning 
og konsekvens. 
 

 

 
Figur 5-4 Klipp fra verdikart som viser delområdene NM4 og NM5. Alle alternativ har samme linjeføring her. Ny veg 
(rosa farge) tar av fra dagens veg rett før Mellomvasselva. 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold 

 
 

48 
 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 4 Kvannvatnet 
Verdivurdering: Delområde NM4 Kvannvatnet, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Kvannvatnet er del av det varig verna Varpavassdraget. Det har bestand av anadrom fisk (laks, sjøørret og sjørøye). Det har 
pågått rusefiske årlig siden 2010 og statistikk fra denne viser at bestanden av laks holder seg ganske stabilt, mens 
sjøørretbestanden har tatt seg opp siste årene. Noen eksemplar av sjørøye har vandret opp siste tre-fire årene og det er håp 
om at denne bestanden som har vært fraværende flere år kanskje er på vei tilbake. Rapport fra rusefisket, samt samlerapport 
fra kultiveringsarbeidet i anadrome vassdrag i Hamarøy kommune ligger som vedlegg. 
Villaksen er ved siste revisjon av rødlsita havnet i kategori nær truet (NT) for første gang. Dette er på grunn av generell 
tilbakegang i bestanden. Bestandsnedgang de siste 15 år (tre generasjoner) er anslått til noe over 20%. 
Det er også registrert ål i vassdraget, men en markant nedgang i 2020 med 26 ål mot mellom 150 og 300 foregående fem år.  
I Kvannelva nedstrøms Kvannvatnet er det registrert elvemusling (VU) i en relativt liten bestand, som har svak rekruttering 
(kilde: elvemuslingbasen - http://fmtl.gislink.no). Kvannvatnet har stor verdi for fugl og da særlig andefugl. Horndykker hekker 
årvisst her i de sivbeltet mellom vatnet og E6 og Kvannvatnet er en av de viktigste horndykkerlokalitetene i Hamarøy 
kommune. Hettemåke (CR), storlom, toppand, kvinand og sangsvane er observert jevnlig. Gråhegre hekker i nærområdet og 
beiter på småfisk i vassdraget. Oter er vanlig observert i vassdraget.  
Funksjonsområde for truet art horndykker (VU), bestand av ål (EN), samt tilleggsverdi som anadromt vassdrag med potensiale 
for livskraftig bestand av sjørøye (utgangspunkt i V712 er middels verdi for vassdrag med relativt små bestander), og hekke- 
og beiteområde for mange arter av fugl gir Kvannvatnet stor verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                    ▲ 
Begrunnelse: 
Alternativet ligger på oversiden av dagens E6 slik at ingen inngrep eller ytterligere påvirkning ikke vil skje. 
Påvirkning vurderes som ubetydelig. 
  

1c                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
  

1d 
                                                     ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                   
 

2 
                                                     ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a            
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                           ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1c                                          ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                          ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

2                                          ▲ 
Konsekvensen blir «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.7 Delområde 5 Myrområde Kvannvatnet - Skilvatnet (NM 5) 
Myrområdene langs Kvannvatnet blir noe berørt da ny veg vil legge beslag på myrareal på 
vestsiden av dagens veg. Se figur 5-4. Alle fire alternativ har lik påvirkning på lokaliteten. 
Tabell 5-15 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Myrområder langs E6 i området ved Kvannvatnet. Foto: Trond Aalstad 
 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold 

 
 

50 
 

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 5 Myrområde Kvannvt. – Skilvt. 
 

Verdivurdering: Delområde NM 5 Myrområde Kvannvatn - Skilvatn, økologisk 
funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                          ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Arealet består av myrområder med variabel tjukkelse og med relativt lite areal med åpent vannspeil. Vegetasjonen er 
overveiende fattig med dominans av kvitlyng, dvergbjørk, molte, skrubbær, blokkebær. Av treslag på myra  er det spredt 
tresetting med vanlig bjørk og furu. Myrområdet er oppdelt av fastmark med skrinn vegetasjon med en del furu og osp, men 
ikke storvokste dimensjoner her. 
Myrarealene har viktige økologiske funksjoner ut over flomdemping og hydrologisk buffer for omkringliggende 
vegetasjonstyper. Dette er særlig som oppvekst og klekkeområde for mange arter av insekter.  
Verdi settes til den lavere delen av middels verdi på grunn av mangel på åpent vannspeil, samt størrelse og dybde på myr. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                   ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg flyttes vestover ut i myrområdet på første del av strekningen i NM5. Også tilkopling til framtidig 
lokalveg legg ut i myra. Myrarealene vil bli berørt i form av fysisk nedbygging, samt dreneringsvirkning om 
lag 10 meter ut fra grøft. Arealene på østsiden av dagens veg blir ikke, eller helt marginalt berørt. Det anslås 
grovt at om lag 10% av  lokaliteten går tapt eller blir varig skadet.  
Påvirkning for NM5 vurderes som lavere del av «noe forringet».  

1c                                                   ▲ 
Begrunnelse: Lik som alt. 1a  

1d 
                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Lik som alt. 1a                                  
 

2 
                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Lik som alt. 1a                                                             
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                        ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «noe miljøskade» ( - )  

1c                                                       ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «noe miljøskade» ( - )  

1d                                                       ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «noe miljøskade» ( - )  

2                                                       ▲ 
Konsekvensen blir i nedre del av «noe miljøskade» ( - )  
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5.8 Delområde 6 Mellomvasselv (NM 6) 
Mellomvasselv er elva mellom Skilvatnet og Kvannvatnet. Elva er del av det verna 
Varpavassdraget. Delområde NM6 blir likt berørt av alle alternativ ved kryssing av elva og 
ved etablering av påkopling til framtidig lokalveg, se figur 5-6. Alle fire alternativ har lik 
påvirkning på lokaliteten. Tabell 5-16 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-6 Klipp fra verdikart som viser delområde NM6. Alle alternativ har same linjeføring her. Ny veg tar av fra 
dagens veg rett før Mellomvasselav. Dagens veg er vist med rosa farge. 

 

Mellomvasselva nedstrøms dagens bru over E6 
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Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 6 Mellomvasselv 
Verdivurdering: Delområde NM 6 Mellomvasselv, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Mellomvasselva er del av det varig verna Varpavassdraget og dette vassdragets forbindelse til Skilvatnet (også kalt 
Bakkavatnet lokalt). Varpavassdraget er godt kartlagt og fulgt gjennom et eget prosjekt med rusefiske og telling av oppvandring 
og utvandring av både laks, sjøørret og sjørøye. Elvestrekninga i Mellomvasselva mellom dagens E6-bru og Kvannvatnet 
(nedre halvdel av NM 6, nedstrøms brua) er det viktigste gyteområde for laks i hele vassdraget (Stig Tangen , pers.medd).  
Bestanden av laks holder seg ganske stabilt, mens sjøørretbestanden har tatt seg opp siste årene. Noen eksemplar av sjørøye 
har vandret opp siste tre-fire årene og det er håp om at denne bestanden som har vært fraværende flere år kanskje er på vei 
tilbake. Rapport fra rusefisket, samt samlerapport fra kultiveringsarbeidet i anadrome vassdrag i Hamarøy kommune ligger 
som vedlegg. Det er også registrert ål (EN) i vassdraget, men en markant nedgang i 2020 med 26 ål mot mellom 150 og 300 
foregående fem år.   
 
Utgangspunkt i V712 gir middels verdi for vassdrag med relativt små bestander. Verdien er justert opp til lavere del av stor 
verdi på grunn av det svært viktige gyteområdet for laks, forekomst av ål og status som verna vassdrag hvor vassdrag og 
vannfauna  
 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                       ▲ 
Begrunnelse: 
Ny bru over Mellomvasselva er planlagt slik at det ikke skal bli direkte inngrep i elva annet enn det som 
følger av etablering i anleggsfase da det forventes at en del kantvegetasjon må ryddes. Selve vegen og brua 
vil gjøre at det permanent blir mindre kantvegetasjon langs elva i et område som er viktig som gyteområde. 
En må forvente at strekningen under og helt nært brukryssinga får noe redusert verdi som gyteområde. For 
forekomst av ål har ikke tiltaket noen påvirkning av betydning. 
Påvirkning vurderes som noe forringet.  

1c                                                       ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                      ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
 

2 
                                                      ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                           ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

1c                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

1d                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  

2                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - )  
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5.9 Delområde 7 Langvika sørøst (NM 7) 
Lokaliteten er kartlagt av Miljøfaglig Utredning og rapport med fullstendig beskrivelse er 
vedlagt. Hovedgrunnen til verdisettinga på denne relativt lille naturtypelokaliteten er 
forekomst av soppen caliopsis calicioides som inntil revisjon av rødlista i november 2021 
hadde rødlistestatus sterkt truet (EN). Denne ble ved revisjonen justert ned til sårbar (VU) 
fordi en antar at den har større forekomster enn det en har trodd til nå. Tabell 5-7 
oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-7 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 7 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er linja til høyre. De 
øvrige alternativene er i linja til venstre. 

 
Bilde av Caliciopsis calicioides (VU) på grov osp. Dette er en sopp som ligner knappenålslav. Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 7 Langvika sørøst 
Verdivurdering: Delområde NM 7, Langvika sørøst, naturtype gammel boreal løvskog 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                      ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Her er det fattig skog, primært bærlyngskog men dels i overgang mot blåbærskog. Som følge av ganske god forekomst av 
gammel osp med tilhørende krevende arter så er valgt naturtype gammel boreal lauvskog med utforming gammel ospeskog. 
Bjørk er dominerende treslag, men det er også en håndfull ospetrær og en del furu. Feltsjiktet er fattig, med lyngarter som 
krekling, blåbær og tyttebær. Påviste verdier er knyttet til lav og sopp med to funn av den knappenålslavlignende arten 
Caliciopsis calicioides (VU) på osp, samt litt gubbeskjegg (NT) på furu. Lokaliteten ligger innenfor et distrikt som utgjør et 
regionalt sentralt kjerneområde for gammel osp med tilhørende artsmangfold.  
Basert på faktaark for gammel boreal lauvskog fra 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på størrelse (1 dekar), høy vekt på 
artsmangfold og lav vekt på tilstand. Siden nyere undersøkelser viser at utslagsgivende art er en del vanligere enn tidligere 
antatt og derfor ved rødlisterevisjon 2021 ble nedjustert fra EN til VU, blir verdien noe senket fra opprinnelig verdi ved 
karteggingstidspunktet. I henhold til siste versjon av V712, som er samkjørt med Miljødirektoratets veileder M-1941 
Konsekvensutredninger for klima og miljø, blir verdi i øvre del av «stor». 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                 ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg kommer i god avstand til NM7 og vil ikke kunne påvirke lokaliteten hverken direkte eller indirekte, 
som eksempel hogst i nærområdet som gi endrede forhold for lysinnslipp og fuktighet. Påvirkning vurderes 
som ubetydelig.  

1c                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
 

2 

                                ▲ 
Begrunnelse: Ny veg kommer nærmere NM 7 enn de tre øvrige alternativene men ikke i direkte konflikt med 
lokaliteten. Om tiltaket vil påvirke lokaliteten indirekte avhenger av hvor mye skog som må ryddes i 
forbindelse med etablering og sikring av påhogget, men trolig vil det bli bare en mindre påvirkning i overkant 
av ubetydelig som eksempel hogst i nærområdet som gi endrede forhold for lysinnslipp og fuktighet. Det går 
ei kraftlinje relativt nær NM7, slik at hogst vest for denne antas å gi ubetydelig endring og dette legges til 
grunn her. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                              ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                             ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                             ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                             ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.10 Delområde 8 Langvikmyran (NM 8) 

 
Figur 5-8 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 8 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er linja til høyre. De 
øvrige alternativene er i linja til venstre. 

 
Sørvestre del av Langvikmyra. Foto: Trond Aalstad 
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Alle alternativ går et stykke fra lokaliteten. Alternativ 2 går vesentlig nærmere myra enn Alt 
1a, Alt 1c og Alt 1d. Det legges til grunn at permanent inngrep, samt anleggsaktivitet som 
kan skade myra ikke vil berøre lokaliteten. Tabell 5-7 oppsummerer verdi, påvirkning og 
konsekvens. 

Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 8 Langvikmyran 
 

Verdivurdering: Delområde NM 8 Langvikmyran, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Delområde er del av større myrareal som går på de åpne flatene mellom Langvika og Nertørpelvatnet. Myrområdet har en del 
åpent vannspeil og variasjon i struktur. Vegetasjonen er heller artsfattig.  
 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                 ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg kommer i god avstand til NM 8 og vil ikke kunne påvirke lokaliteten hverken direkte eller indirekte, 
som eksempel ved økt drenering nærområdet som gi endrede forhold for lysinnslipp og fuktighet. Påvirkning 
vurderes som ubetydelig. 
  

1c                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a  

1d 
                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a                                        
 

2 

                                                      ▲ 
Begrunnelse: Ny veg kommer vesentlig  nærmere NM 8 enn de tre øvrige alternativene og vil fysisk berøre 
nedre del av myromådet og også indirekte påvirke arealene noe videre innover som følge av uthogging og 
drenering.  Påvirkningsgrad vurderes som noe forringet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                                            ▲ 

Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 
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5.11 Delområde 9 Langvika øst (NM 9) 
Den bratte sørvendte skrenten i Langvika er registrert som gammel boreal løvskog i 
ospeskog-utforming. Lokaliteten er kartlagt av Miljøfaglig Utredning og rapport med 
fullstendig beskrivelse er vedlagt. Det er en god del grov osp og også en del stående og 
liggende dødved, og det er gode forekomster av fossenever (NT). Det ble på befaring 
registrert dvergspett, noe som kan forklares med gode habitat for denne arten med mye 
stående død ved og frodig underskog/feltsjikt med innslag av selje og gråor. Tabell 5-9 
oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-9.1 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 9 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er linja til høyre. De 
øvrige alternativene er i linja til venstre. 

  
Figur 5-9.2 Funn av fossenever (NT) i NM 9. Kilde Miljøfaglig Utredning rapport.  
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Rike lavsamfunn på eldre lauvtrær i Langika. Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 9 Langvika øst 
Verdivurdering: Delområde NM 9, Langvika øst, naturtype gammel boreal løvskog  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Skogen omfatter i første rekke lågurtskog, men også noe høgstaudeskog i nedre deler, og mot øst går det nok stedvis over i 
svak lågurtskog. Bergveggene virker fattige til intermediære. Som følge av ganske god forekomst av gammel osp med 
tilhørende krevende arter så er valgt naturtype gammel boreal lauvskog med utforming gammel ospeskog. 
Lokaliteten ligger innenfor et distrikt som utgjør et regionalt sentralt kjerneområde for gammel osp med tilhørende 
artsmangfold. Påviste verdier er i første rekke knyttet til lavfloraen på lauvtrærne (særlig osp, men også rogn), da fossenever 
(VU) her forekommer nokså vanlig (påvist på et ti-talls trær, men finnes sikkert på noe flere). I tillegg også noe sølvnever og 
puteglye, samt mindre krevende arter som lungenever, skrubbenever, kystårenever, kystnever, lodnevrenge, brun blæreglye, 
filthinnelav og vanlig blåfiltlav. Det er potensial for interessante vedboende sopp på ospelæger. 
Basert på faktaark for gammel boreal lauvskog fra 2015 så oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (24 dekar), middels 
vekt på artsmangfold og lav vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien viktig – B. I henhold til V712 og M-1941 gir dette 
plassering i «stor verdi», i overkant av senter for verdiklassen. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                         ▲ 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil bygge ned en mindre del av lokaliteten i vestre ende, men anleggsarbeid og sikring for påhogg og 
portal vil utgjøre et større inngrep. Her går ei kraftlinje fra før i samme trase. Samlet antas det at mellom 10 
og 15 % vil gå tapt eller bli varig negativt påvirket slik at habitaten endres på en slik måte at vesentlige arter 
for verdisettinga går tapt. Det er bare areal i ene enden av lokaliteten som går tapt. Dette er tap av habitat for 
fossenever, samt potensiale for flere rødlistede arter av sopp og lav over tid. Det blir mer åpne arealer som 
beskytter mindre mot utlufting/tørke for lavartene som krever fuktighet. Flytting av høgspentlinja vil ikke gi 
redusert påvirkning da arealet kraftgata beslaglegger i dag i lokaliteten vil gå tapt som følge av vegtiltaket, 
samt at en ikke vet hvor linja flyttes til. Samlet vurderes påvirkning som «noe forringet».  

1c                                                         ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                        ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a         
 

2 

                                                                                     ▲ 
Begrunnelse:  
Alternativet vil gi veg og påhogg sentralt i lokaliteten. Her går ei kraftlinje fra før slik at negativ virkning blir 
noe redusert da det allerede er påvirket i linjetraseen (kraftgata). Men et påhogg med portal og tilhørende 
hogst og sikring i ei brattt skråning med til  dels løst berg vil gjøre at et vesentlig areal av lokaliteten vil bli 
varig negativt påvirket, både som direkte nedbygging, men ikke minst på grunn av at det blir betydelig mer 
åpnet opp og derved tapt habitat for fossenever og som potensiale for andre krevende arter av spesielt sopp 
og lav. Lokaliteten blir også splittet i to, noe som øker negativ effekt. Den anslås at 30 – 40 % av lokaliteten 
vil gå tapt. Samlet vurderes påvirkning som i øvre del av «forringet». 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                                ▲ 
Konsekvensen blir i øvre del av «noe miljøskade» ( - ) 

1c                                                               ▲ 
Konsekvensen blir i øvre del av «noe miljøskade» ( - ) 

1d                                                               ▲ 
Konsekvensen blir i øvre del av «noe miljøskade» ( - ) 

2                                                                                            ▲ 
Konsekvensen blir «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ) 
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5.12 Delområde 10 Langvika vest (NM 10) 
Delområde NM 10 er en forlengelse vestover av NM 9 bare uten funn av fossenever og noe 
mindre grov osp. Lokaliteten vurderes like fullt som naturtype gammel boreal løvskog. 
Tabell 5-10 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-10 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 10 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er linja til høyre. 
De øvrige alternativene er i linja til venstre. 

 
Frodig gråorskog i nedre deler av lokaliteten. Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 5-10: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Langvika vest 
 

Verdivurdering: Delområde NM 10 Langvika vest, naturtype gammel boreal løvskog 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Vegetasjon og utforming er svært lik NM 9, men uten at fossenever ble funnet og med noe mindre rike utforminger av for 
eksempel lungeneversamfunn. Andelen grov osp er også noe mindre enn i NM 9. Frodig gråorskog i nedre del.  
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                    ▲ 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil bygge ned en mindre del av lokaliteten, omtrent i samme trase som dagens kraftlinje gjennom 
nedre del av Langvika. Påvirking vurderes som noe forringet.  

1c                                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                   ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  
 

2 
                                ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket ligger såpass langt unne lokaliteten at denne ikke blir påvirket.    
                                    

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                           ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1c                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1d                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

2                                         ▲ 
Konsekvensen blir «ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.13 Delområde 11 Langvika, del av Skilvatnet (NM 11) 
NM 11 er Skilvatnet som går inn i Langvika. Verdien er knyttet til verna vassdrag og del av 
anadromt vassdrag med ål.  Alle alternativ har inngrep på oppsiden av dagens veg i Langvika 
og påvirker ikke lokaliteten permanent. Tabell 5-11 oppsummerer verdi, påvirkning og 
konsekvens. 

Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Langvika 
 

Verdivurdering: Delområde NM 11 Langvika, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                       ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Skilvatnet er del av det verna Varpa-vassdraget og også del av den anadrome delen og med forekomst av ål (EN). Selve 
Langvika har mindre betydning som oppvekstområde for anadrom fisk og ål. Verdi settes til lavere del av middels. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                ▲ 
Begrunnelse: 
Veglinja vil komme ovenfor dagens veg i Langvika og ikke nye inngrep mellom dagens E6 og Langvika i 
Skilvatnet. Påvirkning vurderes som ubetydelig.  

1c                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                               ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a          
 

2 

                               ▲ 
Begrunnelse: Veglinja kommer i enda større avstand fra Langvika i Skilvatnet enn de øvrige alternativene. 
Påvirkning vurderes som ubetydelig. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.14 Delområde 12 Heimeråsen (NM 12) 

 
Figur 5-12 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 12 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er 
linja til høyre. De øvrige alternativene er i linja til venstre. Dagens veglinje vist med rosa. 
 
Hele Heimeråsen byr på variasjon av vegetasjonstyper og skogtyper hvor store deler ikke er 
preget av hogst eller kultivering. De høyestliggende delene er dominert av furu på skrinn 
grunn, med varierende innslag av osp. Det er selje og bjørk, samt et større innslag av osp i 
søkk og lisider hvor jordsmonn og fuktighet er bedre. Delområdet NM 12 inneholder en god 
del grov osp i blanding med furu og det er en del død, både stående og liggende. Lokaliteten 
strekker seg noe videre østover ut over planområdet. I NM 12 ble det på befaring registrert 
noen få trær (grov osp) med den rødlistede soppen caliciopsis calicioides (VU). Potensiale for 
funn av rødlistede arter av sopp og lav er til stede.  

På bakgrunn av registrering i basen for viltopplysninger som er unntatt offentlighet ble en 
lokalitet for hønsehauk oppsøkt. Denne lokaliteten som ligger om lag 700 meter fra veglinja 
er uthogd og eksisterer ikke lenger. Utreder i Statens vegvesen fant en ny hekkeplass for 
hønsehauk som trolig er en lokalitet som er tatt i bruk som erstatning for den uthogde 
hekkeplassen. 

Lokaliteten er kartlagt som naturtype gammel furudominert naturskog (NiN C 11.1). I lisiden 
mot nord går den delvis over i gammel lågurtospeskog (NiN C14). Tilstand er god og 
naturmangfold er moderat, noe som gir høy lokalitetskvalitet. I tillegg inneholder NM 12 en 
hekkelokalitet for hønsehauk. Hønsehauk ble ved siste revisjon av Norsk rødliste for arter 
(nov, 2021) flyttet fra NT til VU på grunn av bestandsnedgang og den relativt begrensede 
samlede bestanden i Norge. I tråd med V712 og M-1941 gis lokaliteten stor verdi. 

Tabell 5-12 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 
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Bilder fra NM 12 med gammel furudominert naturskog med innslag av grov osp. Foto: Trond Aalstad.  
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Tabell 5-12: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Heimeråsen 
Verdivurdering: Delområde NM 12 Heimeråsen, naturtype gammelfurudominert naturskog, 
samt økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                        ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
NM 12 er en furudominert naturskog med høy andel av gamle trær, samt en god del død, både stående og liggende. I tillegg til 
et stort innslag av mer vanlige arter av lav (eksempelvis lungenever) er det registert flere forekomster av den truete soppen 
caliciopsis calicioides på grov osp. Det er en aktiv hekkelokalitet for hønsehauk i NM 12 og denne er trolig etablert som 
erstatning fra en tidligere hekkelokalitet som ble hogd ut for få år siden. Samlet som naturtype og økologisk funksjonsområde 
for hønsehauk gis lokaliteten stor verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                 ▲ 
Begrunnelse:  
Tiltaket ligger i god avstand fra lokaliteten som ikke blir påvirket hverken direkte eller indirekte.  

1c                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 
 

2 

                                                                               ▲ 
Begrunnelse:  
Selve vegkroppen vil trolig komme like i utkant av lokaliteten, men sideterrenget vil gå inn i lokaliteten samt 
at det vil bli ryddet for skog rundt og trolig noe inn i lokaliteten i forbindelse med anleggsarbeidet. Blant annet 
blir det arbeid med tunnelpåhogg og -portal og dette arbeidet vil sannsynligvis medføre hogst inn mot og inn i 
lokaliteten. Hekkelokalitet for hønsehauk vil med all sannsynlighet bli forlatt under anleggsfasen. Det er også 
såpass kort avstand fra veglinje til reirtreet at det ikke er sannsynlig at den vil ta opp igjen bruken av denne 
etter at anleggsfasen er over. Det er likevel sannsynlig at den finner alternativ hekkelokalitet innenfor 1-2 km 
da det enda er en del gammel naturskog med egnet habitat i området.  
Det er bare en mindre del av lokaliteten med gammel skog og grov osp som blir berørt, og trærne med 
registrert caliopsis calicioides kan trolig skjermes. Men tap av hekkelokalitet for en sårbar art som hønsehauk 
trekker i retning av større negativ konsekvens enn om en bare vurderer naturtype og tilhørende vegetasjon. 
Hønsehauk er en gammelskogsart som helst hekker i gammel naturskog og da helst med reirtre i gammel 
furu eller gran (sjøl om lauvtre kan forekomme). Den vil også unngå områder med forstyrrelser ved valg av 
hekkeplass. Som følge av treslagsskifte og uthogging er deler av hønsehaukens prefererte habitat i området 
redusert og gjenstående arealer med gammel naturskog blir derfor enda viktigere for denne artens 
bestandsutvikling. Den negative konsekvensen for hønsehauk blir avgjørende for plassering i grad av 
påvirkning som settes til høy «forringet».                              
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                                                                        ▲ 

Konsekvensen blir «alvorlig miljøskade for delområdet» ( - - - ). Avgjørende her for å sette konsekvens til tre 
minus er usikkerhet om hvor mye tiltaket faktisk vil bygge ned og også virke negativt inn på naturtypen, samt 
at reirlokaliteten for hønsehauk anses som tapt. 
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5.15 Delområde 13 Langtjønna –Ludvikmoa (NM 13) 

 
Myr med innslag av åpent vannspeil/pytter nær trase for Alt 2. Foto: Trond Aalstad 
 

 
Figur 5-13 Klipp fra verdikart som viser delområdene NM 13 og NM 14 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er 
linja til høyre. De øvrige alternativene er i linja til venstre. Dagens veglinje vist med rosa. 
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Tabell 5-13 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 
 
Tabell 5-13: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Langtønna - Ludvikmoa 

Verdivurdering: Delområde NM 13 Langtjønna – Ludvikmoa, økologisk funksjonsområde for 
arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Dette er stort myrområde med stor variasjon i myrtyper og med rygger av fastmark (sannsynlig morene) mellom. I all hovedsak 
er det fattige nedbørsmyrer, mens noen søkk/drag viser større variasjon i artsmangfold som indikerer tydelig påvirkning av 
sigevann fra grunnen. Det er noen områder med pytter og løsmatter og det er et svakt bekkedrag fra Figentjønna ned til 
Flåttvika. Myrområdet har viktig funksjon som leveområde for insekt og da særlig insekter mag egg og/eller larvestadium 
knyttet til fuktområder og åpne vannspeil, som eksempelvis øyenstikkere. Det går et relativt tydelig elgtråkk tvers over 
myrarealene, delvis i kanten av myra og delvis på ryggen med fastmark der høgspentlinja går. På grunn av stor størrelse setter 
verdi til øvre del av middels. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                  ▲ 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil gå over myra helt i vestre ende og vil påvirke noe areal rundt vegkroppen. Men traseen ligger i 
hovedsak på en liten rygg med fastmark. Myrområdene med åpent vannspeil og mange små pytter blir ikke 
berørt.Tiltaket vil legge beslag på( eller påvirke negativt ved drenering) om lag 5 % av lokaliteten. Påvirkning 
vurderes som i nedre del av noe forringet  

1c                                                   ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                  ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                       
 

2 

                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Vegkroppen vil for det meste legges på ryggen av fastmark som deler NM 13 nesten i to 
deler. I tillegg til ny E6 skal det bygges tilkomstveg fra dagens E6, samt påkoplingskryss og dette vil også ta 
noe av myrarealet. Lengst sør inn mot Heimeråsen og nord ved Østgård vil en del myr gå tapt eller påvirkes 
vesentlig. Elgtråkket følger ryggen i stor grad. Det er usikkert hvordan vegen vil påvirke dette, men på lang 
sikt vil nok elgen finne ny trase for trekk. En del av myrområdene med åpent vannspeil og mange små pytter 
vil bli varig berørt/skadet. Tiltaket vil legge beslag på( eller påvirke negativt ved drenering) 10 - 20 % av 
lokaliteten. Påvirkning vurderes som i nedre del av forringet. 
 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1c                                                       ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1d                                                       ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

2                                                                      ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 
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5.16 Delområde 14 Laksvikmyra (NM 14) 
NM 14 Laksvikmyra er en forlengelse av NM 13 Langtjønna – Ludvikmoa som ved anlegging 
av veg til gården Østgård har blitt avsnørt fra NM 13. Se figur 5-13 for lokalisering. Tabell 
5-14 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Tabell 5-14: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Laksvikmyra 
Verdivurdering: Delområde NM 14 Laksvikmyra, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Som for NM 13 er NM 14 et myrområde med variasjon i strukter. Dette er ei fattig nedbørsmyr, med mindre forekomst av åpne 
vannspeil. Arealet er også vesentlig mindre enn NM 13. Verdi settes til middels. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                       ▲ 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil gå helt i kanten av NM 14 og vil ha tilnærmet ubetydelig påvirkning. 
  

1c                                       ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
  

1d 
                                      ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a 
 

2 

                                 ▲ 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil gå langt fra NM 14 og vil gi ubetydelig påvirkning. 
                                        
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                             ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                            ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                            ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.17 Delområde 15 Skjelltjønna – Jakobtjønna (NM 15) 
NM 15 har store areal med myr som dekker terrenget både på toppen og i sidene, samt med 
mange små tjern hvor de største er Skjelltjørnan og Jakobtjønna. Her ble det på befaring 
observert toppender. Ingen av alternativene berører området. Overdekning på tunnel er stor 
og det er ikke fare for lekkasje/drenering av myrene og tjernene. Tabell 5-15 oppsummerer 
verdi, påvirkning og konsekvens. 

 

 
 
Det er store myrområder oppe på Bakkehøgda, med flere fine habitat for flere arter av ender og vadefugl. Dette er 
typiske fattigmyrer, med rome (neste side) som typisk art. Foto: Trond Aalstad 
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Figur 5-15 Klipp fra verdikart som viser delområdene NM 15 og NM 16 og veggeometri for alternativene. Alt 2 er 
linja til høyre. Alt 1a til venstre. Alt 1c og Alt 1d midt mellom. Dagens veglinje vist med rosa. 
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Tabell 5-15: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Skjelltjønna - Jakobtjønna 
Verdivurdering: Delområde NM 15 Skjelltjønna – Jakobtjønna, økologisk funksjonsområde for 
arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
NM 15 er et stort myrområde som også inneholder mange små tjern med gode habitat for ender og vadefugl. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                 ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket berører ikke lokaliteten  

1c                                 ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a  

1d 
                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a 
 

2 
                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

5.18  
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5.19 Delområde 16 Jenstjønna (NM 16) 

 
Jensvannet. Foto: Trond Aalstad 
 
Se figur 5-15 for lokalisering. Tabell 5-16 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Tabell 5-16: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Jenstjønna 
Verdivurdering: Delområde NM 16 Jenstjønna, økologisk funksjonsområde for arter. 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Det hekker årvisst sangsvane i Jenstjønna. Tjernet og myrområdene er rundt er 
også gode habitat for våtmarksfugl generelt. Verdi vurderes som middels. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                            ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket berører ikke lokaliteten. Det vurderes som ubetydelig endring, tross at trafikken blir 
flyttet fra dagens E6 forbi tjernet til tunnel og medfører mindre forstyrrelse.  

1c                            ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a  

1d 
                           ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a                                       
 

2 
                           ▲ 
Begrunnelse: Lik som Alt 1a                          
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.20 Delområde 17 Sennmyran (NM 17) 
Sennmyran ligger øst for E6 på vei opp mot Ulvsvågkaret når en kjører nordfra.  

Tabell 5-17 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Tabell 5-17: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Sennmyran 
Verdivurdering: Delområde NM 17 Sennmyran, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Myrområde som generelt er viktig for insekter. Ingen spesielle verdier ut over dette. Verdi settes til lav middels. 
 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                ▲ 
Begrunnelse: 
Lokaliteten blir ikke berørt  

1c                                ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                               ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

2 
                               ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                         ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.21 Delområde 18 Krokelva og Krengelmyrelva (NM 18) 
Tabell 5-18 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 
Figur 5-18 Klipp fra verdikart som viser delområdene NM 18, NM 19 og NM 20 og veggeometri for alternativene. 
Lilla linje er trase for Alt 1d og Alt 2. Grønn er Alt 1a og Alt 1c. Dagens veglinje vist med rosa. 
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Krengelmyrelva med rik kantvegetasjon. Foto: Trond Aalstad 

 
Krokelva med traktorvei over elva. Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 5-18: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Krokelva og Krengelmyrelva 
Verdivurdering: Delområde NM 18 Krokelva og Krengelmyrelva, økologisk funksjonsområde 
for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                  ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Både Krokelva og Krengelmyrelva har bestand av stasjonær ørret. Det er ikke kjent at det går sjøørrett opp i disse elvene. Ut 
fra topografi og kantsone er det sannsynlig at det er gyteområder for ørret flere steder i begge elvene. Det er velutviklet og 
uberørt kantsone med gråorskog i blanding med bjørk og selje langs begge elvene, med unntak for Ulvsvåg sentrum og for 
Krokelva veg over til trafostasjon og øverst der det er laget er traktorvegpassasje over elva. Elv med tilhørende kantsone er 
viktig for fisk i elva og for spurvefugl som bruker slike områder for næringssøk, særlig der det er godt utviklet gråorsjikt og med 
høy fuktighet i grunnen. Verdi vurderes som middels. 

 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                       ▲ 
Begrunnelse: 
Ny veg vil krysse over Krokelva på om lag samme sted som i dag er traktorveg over elva. Her vil inngrepet 
bestå av fysisk inngrep ved at elva legges i rør/kulvert gjennom vegkroppen til ny E6. på grunn av høyden på 
vegen vil det bli relativt store fyllingsutslag som øker omfanget noe. For naturmangfold vil dette inngrepet 
likevel bare ha en moderat påvirkning og i en liten del av vassdraget. Krokelva oppstrøms kryssinga har trolig 
mindre betydning for fisk sjøl om fisk kan vandre noe lenger opp. For Krengelmyrelva vil kryssing ikke gi 
store fyllinger da høydeforskjellen fra elv til vegoverbygning er relativt liten. Det legges som forutsetning at 
rør kulvert ikke skaper vandringshinder for fisk. Samlet påvirkning vurderes som noe forringet. 0-alternativet 
inneholder reguleringsplan som vil påvirke nedre del av Krokelva og Krengelmyrelva, men Alt 1a hindrer ikke 
gjennomføringen av disse planene slik at det ikke vil spille inn på vurdering av påvirkning.  

1c                                                       ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a.  

1d 

                                                  ▲ 
Begrunnelse: 
Krokelva blir ikke berørt. For Krengelmyrelva øvrig samme vurdering som for Alt 1a. Påvirkning blir noe 
lavere enn for 1a og 1c, men fortsatt i kategori «noe forringet».                                      
 

2 
                                                  ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1d                                      
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                           ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1c                                                          ▲ 
Konsekvensen blir «noe miljøskade» ( - ) 

1d                                                      ▲ 
Konsekvensen blir i lavere del av «noe miljøskade» ( - ) 

2                                                      ▲ 
Konsekvensen blir i lavere del av «noe miljøskade» ( - ) 
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5.22 Delområde 19 Trolltjønna (NM 19) 
 

 

 
Trolltjønna. Foto : Trond Aalstad 
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Trolltjønna er skilt ut som eget delområde tiltross for at ligger i og er en del av 
Krengelmyrområdet. Dette fordi Trolltjønna med de nærmeste arealene er viktig for fugl. For 
lokalisering se figur 5-18. Alle alternativ har tilnærmet samme veglinje her. Tabell 5-19 
oppsummerer oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Tabell 5-19: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Trolltjønna 
Verdivurdering: Delområde NM 19 Trolltjønna, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Myrene rundt tjønna er tuete med våte matter imellom og Trolltjønna har små myrholmer. Alt dette er gode hekkehabitat for 
våtmarksfugl da de finner «trygge» hekkeplasser ute på holmene. Det oppdelte areal med åpent vannspeil er også svært gode 
habitat for insekt i larvestadiet, særlig der det ikke er fisk til stede. Tjønna har ikke direkte kontakt med Krengelmyrelva og 
tjønna er grunn med lite vanngjennomstrømming så det kan være vanskelig for fisk å overleve når tjønna fryser til. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                     ▲ 
Begrunnelse:  
Tiltaket kommer i tilstrekkelig avstand til lokaliteten til at det regnes tilnærmet ubetydelig påvirkning. Det 
forutsetter at skogen mellom ny veg og Trolltjørna ikke hogges.  

1c                                     ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                     
 

2 
                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                               
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                             ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                            ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                            ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                            ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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5.23 Delområde 20 Krengelmyrene (NM 20) 
Krengelmyra strekker seg helt fra dagens E6 og opp til Trolltjønna. Selve arealet rundt 
Trolltjønna er skilt ut som egen lokalitet (NM 19) fordi den har noen tilleggskvaliteter som 
hekkeområde for fugl. For lokalisering se figur 5-18. Alle alternativ har samme veglinje her. 
Tabell 5-120 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

Tabell 5-20: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Krengelmyrene 
Verdivurdering: Delområde NM 20 Krengelmyrene, økologisk funksjonsområde for arter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Krengelmyra er ei stor åpen myr med variasjon i struktur, men hele myra er i all hovedsak fattigmyr som i hovedsak får 
vanntilførsel fra nedbør. Det er flere våte partier. Myra er i hovedsak grunn (under 1 meter,) med unntak for arealene nærmest 
Ulvsvåg hovedgård, og ikke tresatt). NM 20 er gitt middels verdi. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                                          ▲ 
Begrunnelse: 
Deler av myra blir bygd ned. Det gjelder særlig delene nærmest Ulvsvåg. I tillegg må en forvente 
dreneringseffekt som følge av eventuell masseutskiftning og andre direkte følger av vegbygging., samt 
anleggsarbeidet som vil kunne skade myrområdene permanent. Det anslås at om lag 25 % av lokaliteten blir 
bygd ned eller varig negativt påvirket. Forstyrrelse fra veg vil også påvirke arealene for fugl som bruker 
områdene. Samlet vurderes påvirkning som «forringet». 
  

1c                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                     
 

2 
                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                               
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

1c                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

1d                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

2                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 
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5.24 Delområde 21 Vågen (NM 21) 
Alle alternativene har samme linjeføring over Vågen og får derfor samme konsekvens. Merk 
at her er planen å fylle ut masser fra tunnelen gjennom Ulvsvågskaret, og at selve vegen og 
fyllingen her bygges opp av de samme massene. Dersom en først aksepterer at vegen legges 
i fylling over vegen vil det ha såpass stor negativ konsekvens at en ytterligere oppfylling av 
masser ikke anses å gi ytterligere negativ konsekvens. En avsnøring av vannareal innenfor 
fyllinga vil også være negativ på grunn av sannsynlig dårlig vannutskifting. En vil da kunne 
bruke tunnelmassene til å arrondere terrenget innenfor fyllinga samt sideareal til elva slik at 
det på sikt vil kunne bli uendret økologisk og kjemisk tilstand, jamfør vannforskriftens 
bestemmelser. For konsekvens av hel oppfylling som planlagt, se konsekvens for 
masselager. Tabell 5-21 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens. 

 

Figur 5-21 Klipp fra verdikart som viser delområde NM 21 og veggeometri for alternativene.  Alle fire alternativene 
har samme linje over Vågen. Dagens E6 er vist med rosa. 
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Mudderbanker med børstemark-hauger, samt sandbanker med skjell. Viktig beiteområde for fugl. Foto: Trond Aalstad 
 

 
Noe strandengutforminger langs fjæresonen. Foto: Trond Aalstad 
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Bilder av elva i Vågen. Øverste bilde er oppstrøms dagens bru over E6. Nederste bilde er nedstrøms brua.  
Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 5-21: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Vågen 
Verdivurdering: Delområde NM 21 Vågen, naturtype bløtbunnsområder i strandsonen, samt 
vassdrag (Vågelva) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Sjødelen av delområdet er registrert som bløtbunnsområde i strandsonen i henhold til DN-håndbok 19 Kartlegging av biologisk 
mangfold i strandsonen. Bløtbunnsområdene har størrelse på om lag 20 dekar og oppnår ikke verdi som viktig eller svært viktig 
i DN-hb 19, men anses å ha lokal verdi. Det er under befaring observert tjeld, rødstilk og fiskemåke på næringssøk i arealet. 
Over flomålet går det over i strandengkomplekser av moderat verdi. Det er ikke spesielt rike eller store forekomster av 
strandengsamfunn. Elva som renner ut i Vågen har potensiale for sjøørret i Vågen til om lag 150 meter ovenfor dagens bru, 
samlet fra sjø kan potensialet for sjøørret med noen ok gyteområder er knapt 300 meter. Dagens bru er i dag et 
vandringshinder for fisk. Samlet settes verdi til middels.  
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: 
Bløtbunnsområdet blir vesentlig redusert og det blir tap av beiteområde for vadefugl. Areal med strandeng 
blir svært forringet. Arealet er tenkt utformet og revegetert slik at det går tilbake til naturareal og elva skal 
holdes åpen ovenfor kulvert gjennom fyllinga. For fisk vurderes det som liten negativ virkning, men de største 
verdiene i lokaliteten er knyttet til bløtbunnsområdene og st5randsonen med strandeng. Samlet vurderes 
påvirkning som sterkt forringet.  

1c                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a  

1d 
                                                                                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                       
 

2 
                                                                                                    ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a                                      
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

1c                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

1d                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 

2                                                                        ▲ 
Konsekvensen blir «betydelig miljøskade» ( - - ) 
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5.25 Øvrig naturareal innenfor planområdet 
Tabell 5-22 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens av øvrig naturareal. 

Verdivurdering: Øvrig naturareal i planområdet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Foruten det nedbygde arealet i Ulvsvåg (som har null verdi for naturmangfold) får alt areal som ikke er gitt verdi «middels», 
«stor» eller «svært stor» på verdikartet «noe verdi». Dette er hverdagsnaturen med sine kvaliteter og habitater for vanlig 
forekommende arter og de ordinære økologiske sammenhengene i landskapet slik som mindre bekker, mindre myrer, skog og 
andre naturtyper og vegetasjonsutforminger som ikke når opp til minimum middels i hierarkiet for verdisetting. Verdisettingen 
for klassene over «noe verdi» har definerte innslagspunkt som viser betydning for naturmangfold ut over det ordinære. Det 
betyr ikke at areal med «noe verdi» er uten betydning for naturmangfold, men heller at tapet av en andel av slik natur ikke gir 
særlig negativ konsekvens fordi den type natur er vanlig forekommende. 
 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1a                                        ▲ 
Begrunnelse:  
Det er relativt lite areal i kategori «noe verdi» som blir berørt av tiltaket. Arealene er: oversiden av dagens E6 
langs Kvannvatnet (utenom de registrerte delområdene), påhoggsområdet for tunnel gjennom 
Tjukkskjømningen, langs E6 opp bakken ved Skilvassbakk til avkjøringa til Kaldvåg og ved Moan vest for 
Krokelva innenfor Ulvsvåg. På disse strekningene er det ordinære naturverdier, men størst er de nok langs 
Kvannvatnet der innslaget av en del naturskog med osp er til stede. Sammenlignet med 0-alternativet vil 
vegen over Ulvsvågskaret bli lokalveg når ny E6 er ferdig, noe som gir noe bedre forhold for vilttrekk over 
skaret. Ved Tjukkskjømmingen vil det bli tunnel og en potensiell trekkorridor over ved som ved en framtidig 
trafikkøkning også kan være gunstig. Samlet vurderes påvirkning som i øvre del av  «ubetydelig endring».  

1c                                   ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1a, med unntak for vegen opp mot Skilvassbakk som med Alt 1c vil bli lokalveg 
i framtida og uten de inngrep som ny E6 opp mot Skilvassbakk medfører i Alt 1a, hvor ny veg legges inn i 
terrenget og tar noe skog hvor deler har osp i lågurtskog. Påvirkning vurderes som «ubetydelig endring».  

1d 

                                  ▲ 
Begrunnelse: Lik som for Alt 1b sør for Ulvsvågskaret. Nord for skaret vil tunnelpåhogg være på østsiden 
av Krokelva, hvor det er mye plantet gran og for øvrig ordinær bærlyngmark uten eldre skog. Påvirkning 
vurderes som «ubetydelig endring». 
 

2 

                                  ▲ 
Begrunnelse: Sør for Ulvsvågskaret går Alt 2 i en annen trase enn de andre alternativene mellom Langvika 
og Beritjorddalen. Arealene ved påhogg i Beritjorddalen er i stor grad allerede påvirket av hogst og 
skogkultivering. Nord for skaret er det likt som for Alt 1d. Påvirkning vurderes som «ubetydelig endring».                                      
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

1a                                               ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
1c                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 

1d                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
2                                          ▲ 

Konsekvensen blir  «Ingen/ubetydelig» ( 0 ) 
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6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele 
utbyggingsalternativer. Se kap. 0. Utbyggingsalternativene som inngår i 
konsekvensutredningen er beskrevet i kap. 3.  

 
Figur 6-1 Alle alternativer på hele strekninga. Det er lik linje i begge ender, altså mellom Kvannelva og 
Tjukkskjømmingen i sør til samløp av linjer sør for Ulvsvåg. 

 

 
Figur 6-2 Kartutsnittet her viser området med forskjell Alt. 2 skiller seg ut med at den i størst grad går i «urørt» 
terreng. 1a skiller seg frå 1c og 1d ved at den følger dagens E6 opp til krysset mot Kaldvåg, øverst i Skilvassbakk. 
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6.1 Sammenstilling av konsekvenser 
Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen (kap. 
5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert utbyggingsalternativ.  

Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturmangfold. Delområdene merket 
med gult er de som har ulikheter i konsekvensgrad mellom alternativene. 

Delområder 0 1a 1c 1d 2 

NM 1 Kvannskogen naturreservat 0 0 0 0 0 
NM 2 Kvannvatnet vest for E6 0 --- --- --- --- 
NM 3 Kvannvatnet øst for E6 0 - - - - 
NM 4 Kvannvatnet 0 0 0 0 0 
NM  5 Myrområde Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
NM 6 Mellomvasselv 0 - - - - 
NM 7 Langvika sørøst 0 0 0 0 0 
NM 8 Langvikmyran 0 0 0 0 - 
NM 9 Langvika øst 0 - - - --- 
NM 10 Langvika vest 0 - - - 0 
NM 11 Langvika, del av Skilvatnet 0 0 0 0 0 
NM 12 Heimeråsen 0 0 0 0 --- 
NM 13 Langtjønna –Ludvikmoa 0 - - - -- 
NM 14 Laksvikmyra 0 0 0 0 0 
NM 15 Skjelltjønna – Jakobtjønna 0 0 0 0 0 
NM 16 Jenstjønna 0 0 0 0 0 
NM 17 Sennmyran 0 0 0 0 0 
NM 18 Krokelva og Krengelmyrelva 0 - - - - 
NM 19 Trolltjønna 0 0 0 0 0 
NM 20 Krengelmyrene 0 -- -- -- -- 
NM 21 Vågen 0 -- -- -- -- 
Annet naturareal 0 0 0 0 0 
Avveining uforandret Klart bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Middels negativ konsekvens Stor neg. 

konsekvens 
Rangering 1 4 3 2 5 

 
 

 
Figur 6-3 Illustrasjon som viser relative forskjeller på alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 
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6.2 Utdyping av avveiing og rangering av alternativene 
Hvordan de fire alternativene er rangert innbyrdes går fram av Fig. 6-2.  

Alt 2 skiller seg ut som det klart dårligste alternativet med hensyn til naturmangfold. Alt. 2 
har tre delområder med tre minus og tre delområder med to minus. Samlet vurderes 
konsekvensen som stor negativ. 

Det er små forskjeller mellom Alt. 1a, Alt. 1c og Alt d og alle rundt midtnivået på middels 
negativ konsekvens for hele linja. Det er særlig påvirkning på NM 2 Kvannvatnet vest for E6 
(tre minus), som gjør at disse alternativene ikke plasseres i kategorien under, noe negativ 
konsekvens samlet, men plasseres i middels negativ konsekvens. 

Det er følgende vurderinger som skiller Alt. 1a, Alt. 1c og Alt d: 
- Alt. 1a har en lengere dagsone med inngrep i Skilvassbakk enn Alt. 1c og Alt. 1d. 

Siden det ikke her er registrert verdier utover «noe verdi» gir det ikke utslag i form av 
negativ konsekvens for et verdisatt delområde. De arealene i Skilvassbakk som blir 
berørt av Alt 1a alene utgjør ikke nok påvirkning til å heve konsekvensgraden fra 
«ubetydelig» til «noe miljøskade» for «Annet naturareal». Det er likevel enn forskjell i 
nedbygging av naturareal. 

- Nord for tunneler gjennom Ulvsvågskaret er forskjellen at Alt 1d ikke berører 
Krokelva, mens Alt. 1a og Alt. 1c begge medfører fylling og inngrep over Krokelva, se 
vurdering av delområde NM 18 Krokelva og Krengelmyrelva. 

 
Det er mange verdisatte delområder som ikke blir berørt av noen alternativ. Det gjelder alle 
hvor alternativene går i tunnel og derfor ikke påvirker verdiene i delområdene. Og det er 
mange delområder som får samme konsekvensgrad for alle alternativ fordi alternativene 
følger samme trase. Dette gjelder mellom Kvannelva og søndre påhogg for tunnel gjennom 
Tjukkskjømmingen, samt over Krengelmyrene og Vågen. 

Siden konsekvens for disse nevnte delområdene er lik for alle alternativ, vil det gi størst 
beslutningsrelevans å fokusere på de fire delområdene hvor konsekvensen er ulik. Så må en 
også vurdere en samlet belastning ved at alle delområder tas inn i betrakting til slutt.  

Tabell 6-2: Konsekvensgrad fordelområdene som har ulikheter i konsekvensgrad mellom alternativene. 
Delområder 0 1a 1c 1d 2 

NM 8 Langvikmyran 0 0 0 0 - 
NM 9 Langvika øst 0 - - - --- 
NM 12 Heimeråsen 0 0 0 0 --- 
NM 13 Langtjønna –Ludvikmoa 0 - - - -- 

 

Vi ser at alternativene 1a, 1c og 1d alle har 0 eller «noe miljøskade» i de fire aktuelle 
delområdene, mens Alt. 2 har to med «alvorlig miljøskade» , en med «betydelig miljøskade» 
og en med «noe miljøskade». Alt 2 er vesentlig dårligere for naturmangfold enn de andre 
alternativene. Denne tydelige forskjellen gjenspeiles i illustrasjonen i figur 6-3.  
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Samlet belastning for de viktigste naturkvalitetene i område slår mest ut for gammel boreal 
løvskog med ospeutforming. Dette er en naturtype med rike forekomster av lavarter, derav 
flere på rødlista. Naturtypen har her særlig mange forekomster av fossenever (NT) og av den 
knappenålslignende soppen caliciopsis calicioides (VU). Det er i hovedsak gjennom disse 
områdene Alt. 2 skiller seg negativt ut ved at dette alternativet gir inngrep og indirekte 
påvirkning i viktige forekomster av naturtypen. I tillegg vil Alt. 2 gjøre at en hekkelokalitet 
for hønsehauk med stor sannsynlighet blir varig forlatt. Hønsehauk er typisk 
gammelskogsart og både veglinje og påhogg for tunnel vil legge beslag på denne typen 
natur og også dele et relativt urørt naturområde i to, mellom Langvika og Beritjorda. 

For myrområdene er det noe mindre som skiller alternativene, men også her kommer Alt. 2 
dårligst ut. Alle gir relativt store inngrep innenfor Ulvsvåg. Mellom Tjukkskjømmingen og 
tunnelpåhoggene sør for Ulvsvågskaret gir Alt. 2 noe mer inngrep enn de øvrige 
alternativene.  

For anadrom fisk i Varpavassdraget er konsekvensene små og for de viktige fuglebiotopene i 
Kvannvatnet er konsekvensene ubetydelige, og dette gjelder alle alternativer. 

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 
Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning i dette 
kapitlet dersom de gir varige endringer. I kapittel 8 beskrives miljøskade som kun gjelder 
anleggsperioden, og som dermed er av midlertidig karakter, og hvordan denne kan 
reduseres. 

Ved anleggsarbeid for best mulig vertikalkurvatur på ny E6 langs Kvannvatnet vil det bli både 
bergskjæring og fylling i Skjelldalselva inn i NM 2. Skjæring må normalt sikres i topp, eller en 
må opp på baksiden med rigg for sprengningsarbeid. Dette vil gi noe hogst og kjøreskader i 
lokaliteten NM 2 utover selve arealbeslaget.  

Samme vil gjelde for NM 3, men da som følge av fylling i nedre kant. I utgangspunktet skal 
dagens E6 være avgrensninga, men det kan være at en må på nedsiden for å etablere og 
sikre fyllingsfoten. Det kan derfor også her bli noe større negativ påvirkning av det arealet 
veg og vegskråning faktisk beslaglegger. 
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Figur 6-4. Lokalisering og navn på vurderte permanente masselagre 



 
E6 Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport naturmangfold 

 
 

90 
 

6.4 Vurdering av permanente masselager 
Fig. 6-4 på foregående side viser lokalisering, navn og nummer på alle vurderte, permanente 
masselager. 

Påvirkning på naturmangfold som følge av permanent masselager vil i hovedsak være at 
grunnlaget for de tilstedeværende naturverdiene blir ødelagt og ikke mulig å gjenskape. 
Myrområder som brukes som masselager må regnes som tapt. 

Der hvor sårbare arter av dyr og fugl har leveområde vil de kunne forlate nærområdene til 
masselageret tilnærmet permanent på grunn av forstyrrelser, sammen med endring av 
habitat. Dette gjelder særlig hekkelokaliteter for sky arter, som for eksempel hønsehauk 
(NT). 

En viktig påvirkningsfaktor fra deponering av masser er avrenning. Normalt vil det være 
finstoff med iblandete sprengstoffrester som utgjør potensialet for skade. Sprengstoffrester 
inneholder nitrogenforbindelser som lett kan vaskes ut og påføre vassdrag en gjødsling. 
Dette vil normalt være negativt og den økologiske balansen kan bli forrykket, for eksempel 
ved økt algevekst, noe som igjen kan føre til oksygenmangel når økt mengde organisk 
materiale skal brytes ned. Fisk er særlig sårbare for tilførsel av skarpe finpartikler fra 
spengstein av visse bergarter. Tilslamming av gyteområder er også en relevant 
problemstilling ved avrenning fra masselager. De fleste insekter har et flygestadium, selv om 
ofte den lengste delen av livssyklusen er som larver i vann, og disse artene vil lett kunne 
reetablere seg når tilstanden bedrer seg. Påvirkning på vannmiljø vil  normalt være en 
midlertidig belastning hvor restaureringstiden avhenger av vannforekomstens sårbarhet. 

Plast forurensing fra tennsystemer etter sprengningsarbeider er også en negativ påvirkning 
på naturmiljø. Ved sprenging vil plastrester følge med i røysa og dermed følge steinmassene 
til masselager. Plaststoffer kan herfra lekke ut i miljøet. 

 
Myr er særlig sårbar for endringer som følge av midlertidige veger, massehåndtering og masselager. Her fra vurdert 
masselager nord for Heimeråsen. Foto: Trond Aalstad 
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Tabell 6-3 Konsekvensvurdering av permanente masselager. I kolonne avveiing blir masselagrene rangert etter 
brukbarhet i forhold til mulig miljøkonsekvens. 1 er ok, 2 er ok ved tilpasning og 3 er ikke tilrådd.  

Masselager Vurdering av konsekvens og eventuell tilpasning Rang 
M_1.1 
Kvannvatnet 

Masselageret er lagt slik at svært lite myr blir berørt. Det er også lagt inn en buffer 
mot den viktige naturtypen NM 2, slik at påvirkning blir minimal. 

1 

M_2.1 
Mellomvasselv 

En del plantet gran og for øvrig ikke registrert viktige naturverdier. Det legges opp til  
tilstrekkelig buffer mot vassdraget for å unngå avrenning til Mellomvasselva. 
Masselageret er også avgenset slik at det blir minimal nedbygging av myr. 
 

1 

M_2.2 
Mellomvasselv 

En del plantet gran og for øvrig ikke registrert viktige naturverdier. Det legges opp til  
tilstrekkelig buffer mot vassdraget for å unngå avrenning til Mellomvasselva. 
Masselageret er også avgrenset slik at det blir minimal nedbygging av myr. 
 

1 

M_3.1 
Langvika 

Utenom bekken gjennom området er det fastmark, svakt preget av beite, med frodig 
lågurtskog. Masselageret kan tilpasses slik at hensyn til bekk som åpent vann blir 
ivaretatt, men dette vil minske potensialet en god del. 

2 

M_3.2 
Langvika 

Masselageret vil legge beslag på noe myr (NM 8) og også gå litt inn i viktig naturtype 
med store verdier (NM 9). Ved en del tilpassing og reduksjon kan masselageret 
brukes 

2 

M_4.1 
Heimeråsen 

Her er det konflikt med naturtype gammel ospeskog gjennom arealbeslag. Det er 
også en hekkelokalitet for hønsehauk svært nær. På grunn av forstyrrelser vil denne 
være truet av all anleggsaktivitet i området da hønsehauken bruker nærområdet til 
hekkelokaliteten gjennom store deler av sesongen. Noen steder har den lokale trekk 
om vinteren, men dette er ikke kjent her. 

3 

M_5.1 
Bjørklia 

Nedre deler av arelet er starrmyr, og skogen ovenfor består delvis av ganske stor 
osp sjølv om mye av den er felt eller hogd ut. Ved tilpasning gjennom å spare nedre 
del, som er myra med en god kantsone, er konsekvensen liten. 

2 

M_5.2 
Bjørklia 

Noe planta gran og elles dominans av bjørk og noe osp av relativt stor størrelse. 
Noe lungenever på enkelte trær men ikkje nok til å definere dette som spesielt 
verdifullt sammenlignet med øvrig skog i området. 

1 

M_6.1 
Beritjorda 

Dette arealet er helt uthogd senere år. Ingen konsekvens som masselager. 1 

M_6.2 
Beritjorda 

For det meste ungskog av bjørk. Ingen spesielle naturverdier registrert 1 

M_7.1 
Laksvikbakkan 

For det meste ungskog av bjørk, med en del osp og selje innblandet. Ingen spesielle 
naturverdier registrert 

1 

M_7.2 
Laksvikbakkan 

For det meste ungskog av bjørk. Noe myrareal ned mot dagens E6. Myrområdene 
kan skjermes mot masselager og konsekvens blir da ubetydelig. 

2 

M_8.1 
Moan 

Dyrka mark som ser ut til å være i bruk som beite i dag. Ingen spesielle naturverdier 
registert, men området har ikke vært sjekket for beitemarkssopp. Med det som 
forbehold anses konsekvens som ubetydelig til liten negativ. 

1 

M_8.2 
Moan 

Dyrka mark som ser ut til å være i bruk som beite i dag. Ingen spesielle naturverdier 
registert, men området har ikke vært sjekket for beitemarkssopp. Med det som 
forbehold anses konsekvens som ubetydelig til liten negativ. 

1 

M_9.1 
Krengelmyra 

De øvre delene av arealet er tilplantet med gran. Forøvrig er det blåbærmark med 
ung skog av hovedsaklig bjørk. Områder for masselager er trukket vekk frå 
myrområdne og har en god buffer mot Trolltjønna. 

1 

M_10.1 
Grustaket 

Grustak uten verdier for naturmangfold. 1 

M_11.1 
Vågen 

Noe strandeng (lite utviklet, sonert) går tapt, men det vil skje som følgje av 
vegutbygginga her uansett. Permanent masselager vil ta restarealet ovenfor fyllinga, 
men samtidig brukes for å bygge opp nytt terreng. Elva kan legges åpen gjennom og 
kantsoner ivaretas eller reetableres. Ved slik gjennomføring vurderes tiltaket som lite 
negativt. 

2 

M_11.2 
Vågen 

Ved tilpassing kan masselageret brukes som en del av den prosjekterte løsninga for 
å gjenskape naturlike former og en attraktiv strandsone, samt for oppbygging av 
gangveg langs fjæra som i dag er brukt til frikuftsområder. Masselageret bør 
avgrense mot sjø slik at mest mulig av mudder- og sandbankene blir bevart. Ved slik 
gjennomføring vurderes tiltaket som middels negativt. 

2 

 
Konklusjon på gjennomgang av masselager er at det bare er M 4.1 Heimeråsen som 
frarådes. Det er et stort tilfang av masselagerkapasitet på de som er rangert 1, og med gode 
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tilpassinger som hensyntar naturverdier økes kapasiteten vesentlig gjennom alle som er 
rangert 2. Et viktig moment ved vurdering av masselager er størrelse og avstand til lager frå 
det sted massene kommer. Det antas at alle vegetasjonsmasser og løsmasser i prosjektet 
gjenbrukes langs linje som arrondering og tildekking som vekstmedium for revegetering. 
Dette er masser som vil mellomlagres langs linje for å minimere transport og samtidig sikre 
at riktig vegetasjonstype i størst mulig grad kan revegeteres fortløpende. 

Alle masselager vil  medføre endring av natur og påvirkning av de stedlige hydrologiske 
forhold slik at lageret også kan få virkning ut over selve arealbeslaget. Det bør derfor 
tilstrebes å ta hull på færrest mulig områder og heller utnytte de en velger optimalt. Dette 
tilsier også at masselager nær tunnelpåhogg er gunstig, da det her uansett vil bli store 
påvirkninger som følge av anleggsarbeidet. Transportavstand slår ut på klimaregnskap og er 
en viktig del av den samla miljøbelastninga, men klimaeffekt regnes til de prissatte 
konsekvensene og tas derfor ikke med her. 

Tilråding av permanente masselager 
 
Søndre del 
Mellomvasselv M 2.1 og M 2.1. 
Langs Kvannvatnet vil det legges mye masse i linja som følgje av utbedring av 
vertikalkurvatur. Masser kan kjøres direkte i linja. 
Områdene i Langvika bør helst unngås da det er lite plass og viktige naturverdier i 
nærområdet. 
 
Midtre del 
Beritjorda M 6.1 og 6.2 og Laksvikbakkan 7.1 og 7.2, med Bjørklia M 5.2 som reserve. 
Det er mye myr på flatene mellom Heimeråsen og Beritjorddalen/Laksebakkan, samt viktige 
naturverdier mot Heimeråsen. Heimeråsen M 4.1 må unngås. 
 
Nordre del 
Krengelmyra M 9.1, med Moan M 8.1 og M 8.2 som reserve. 
Vågen M 11.1 og M 11.2 avgrenses til terrengtilpasning for best mulig naturlig utforming. 

 
Fine strandområder både for folk og fugl i Vågen. Foto: Trond Aalstad 
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6.5 Usikkerhet 
Det er i liten grad knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget. Det er bare deler av 
planområdet som er kartlagt i henhold til NiN-instruksen. Det er likevel god kunnskap om 
planområdet og hva som er de viktigste verdiene for naturmangfold, slik at usikkerheten 
ikke er vurdert å ha betydning for resultat i konsekvensutredningen. Det samme gjelder for 
vurdering av virkning for delområdene. 

6.6 Vurdering av særlovverk, retningslinjer etc 

6.6.1 Naturmangfoldloven (nml) 
Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» §§ 4-5 inneholder 
forvaltningsmål for naturtyper, økosystem og arter og legger til grunn at disse ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområder, og for arter som levedyktige bestander. § 6 
angir en generell aktsomhetsplikt for å unngå skade på naturmangfold i strid med §§ 4 og 5. 
Det legges i nml til grunn at dersom et tiltak gjennomføres i henhold til offentlig gitt 
tillatelse og vilkår anses aktsomhetsplikten oppfylt. 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn både ved 
saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør naturmangfoldlovens § 7.  

Nml § 8 kunnskapsgrunnlaget 

Utredninger har innhentet eksisterende kunnskap om naturmangfold innenfor 
influensområdet, samt fått gjort nye undersøkelser/kartlegginger på enkelte særlig 
interessante områder med tanke på artsmangfold og rødlistede arter. Det har blitt 
gjennomført flere befaringer i området for å øke kunnskapsnivået og avdekke viktige 
naturverdier. I tillegg har lokalkjente blitt kontaktet med hensyn på vilttrekk og fugl. 

Vurdering av påvirkning er vurdert etter anerkjent metodikk (jamfør KU-forskriften § 17); 
Statens vegvesen si håndbok V712 Konsekvensanalyser og Miljødirektoratets veileder på nett 
M-1941. 

Nml § 9 føre-var-prinsippet 

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak”. Vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, 
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vannforekomster og vilt/fugl i planområdet som god. Det foreligger en god del generell 
kunnskap om hvilken effekt bygging av vei og bro har på natur.  Bygging kan føre til direkte 
tap av naturverdier ved nedbygging og/eller oppdeling av leveområder og økologiske 
forbindelser. Vi mener å ha relativt god kunnskap om den kartlagte naturen i planområdet 
og konsekvenser av tiltaket på denne. Konsekvens ved valg av Alt. 2 vil påvirke leveområde 
og hekkelokalitet til hønsehauk i området. Hønsehauk (VU) er en art med bestandsnedgang. 
Denne hekkelokaliteten vil nok gå ut, men det er potensiale for å flytte hekkeplass til annet 
sted i nærområdene da det er en god del egnet habitat. Føre-var-prinsippet kommer derfor 
ikke til anvendelse her.  

Nml § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 

Det er generelt lite  press på naturarealene i planområdet. Det er noen utbyggingsplaner i 
Ulvsvågområdet. For øvrig er det hogst/skogsdrift som utgjør det største potensialet for 
påvirkning i disse områdene. Det gjelder spesielt for naturtypene med gammel skog. 

Nml 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak 
som følge av miljøforringelse anses som aktuelt. Veglinjene er søkt lagt slik at de skal unngå 
myr så langt mulig. Veglinja er tilpasset slik at en unngår å komme i berøring med 
Kvannvatnet naturreservat. 

Det er gjort et bevisst valg om å legge ny veg på vestsiden av dagens E6 langs Kvannvatnet. 
Dette for å unngå nærføring med Kvannvatnet som har viktige fuglebiotoper i strandsonen. 
Ved å legge vegen å vestsida unngår en også inngrep i NM 3 som har enda større verdier enn 
NM 2. Begge er gammel ospeskog med rødliste sopp og lav. 

Det er lagt inn bru i langt spenn over Mellomvasselv slik at en unngår inngrep i elva. 

Tiltakshaver tar kostnadene ved innarbeiding av tiltak som skal minimere miljøkonsekvens 
gjennom Ytre Miljøplan og Miljørisken (som lages i forbindelse med prosjektering og 
byggeplan). 

Nml § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det utarbeides ytre miljøplaner for tiltak prosjektert av Statens vegvesen. I ytre miljøplaner 
er det fokus på avbøtende tiltak for å redusere skade på naturmangfoldet. Se nærmere om 
dette i kapitel 8. 

6.6.2 Vannressursloven og vannforskriften  
Vannressurslovens konsesjonspliktbestemmelse følger av § 8 første ledd: «Ingen må 
iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen 
allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i § 12 
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eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten». Mtp vassdragskonsesjon er det 
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er myndighet. «Vassdragstiltak» defineres 
i lovens § 3 bokstav a) ganske vidt; vassdragstiltak: vassdragsanlegg og alle andre tiltak i 
vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets 
leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på 
annen måte enn ved forurensning.  Nytt veitiltak vil som regel krysse gjennom flere 
vannforekomster og omfatter gjerne bygging av bruer over vann, omlegginger av vannveier 
og andre tiltak. Det er dermed hevet over tvil at et veganlegg i prinsippet kan oppfylle lovens 
krav om konsesjonsplikt. Forholdet må avklares med NVE. Dette gjøres normalt i 
reguleringsplanfase og  gjerne i form av en avklaring før planen legge ut til offentlig høring. 
 

 
Figur 6-5: Skisse som viser viktige prinsipper i vannforskriften for overflatevann. Kilde: Miljødirektoratet. 

 
Vannforskriften § 4 stiller krav om miljømål for overflatevann. Det skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand, se figur 6-5. 
 
En konsekvensutredning skal alltid ta stilling til vannforskriftens krav og grenser, siden 
tiltakshaver er ansvarlig for å framskaffe informasjon om virksomhetens konsekvenser og 
hvordan de planlagte aktivitetene vil påvirke vannforekomster. 
 
I vann-nett er Skilvatnet og Kvannvantet registrerte med god økologisk tilstand og udefinert 
kjemisk tilstand, noe som er vanlig for vannforekomster utenom byer og tettsteder og 
arealer med klar påvirkning på vannkvalitet som følge av avrenning fra landbruk eller 
industrivirksomhet. Når det Kvannelva er den registrert (Varpavassdraget) med svært dårlig 
økologisk tilstand med miljømål «god». Grunnlaget for tilstand er særlig påvirkning fra 
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lakselus. Det pågår rusefiskeprosjekt for å bedre på kunnskapsgrunnlaget, og det antas at 
miljømål «god» kan nås ved iverksatte og planlagte tiltak. Kjemisk tilstand er god. 
Bekkene i Ulvsvågområdet er del av Presteidfjorden bekkefelt som har miljøtilstand svært 
god og kjemisk tilstand udefinert. 
 
Alle tiltak som kan berøre vassdragene er planlagt slik at det ikke vil være fare for en 
reduksjon i tilstandsnivå, eller at miljømål ikke kan nås. Kvannelva og Kvannvatnet blir ikke 
berørt. Mellomvasselva krysses slik at kantsone bevares. Skilvatnet blir ikke berørt. På 
Ulvsvågsida vil det ved Alt. 1a og Alt. 1c blir rør/kulvert der ny E6 krysser Krokelva. Det 
medfører at en del av elva mister naturlig kantsone, men det anses ikke som et tiltak som 
kan nedjustere miljøtilstanden som sådan.  
I Vågen planlegges det utfylling i sjø/strandsone, noe som lokalt er negativt for 
naturmangfold. Elva i Vågen blir ikke lukket, men vil renne gjennom en kulvert i fyllinga. 
Også dette er negativt for naturmangfold og vil  lokalt forringe miljøtilstanden. Tiltaket er 
drøftet i møte med NVE og statsforvalteren i Nordland hvor det ble konkludert med at 
tiltaket ikke ville trenge konsesjon i henhold til reglene i vannressurslov og vannforskrift og 
da særlig vannforskriftens § 12. Dette fordrer at tiltaket er tilstrekkelig vurdert, begrunnet  
og illustrert i plandokumentene som sektormyndighetene får ved høring av 
reguleringsplanen. 

6.6.3 Laks- og innlandsfiskeloven 
 
Laks- og innlandsfiskelovens formål (§1) er å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 
samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. 
Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt 
avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.  
 
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag til lakse- og innlandsfiskeloven er særlig aktuell i 
veisaker. Forskriften gjelder både midlertidige og permanente inngrep. Uten tillatelse fra 
Statsforvalteren eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk fysiske tiltak som 
medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller 
andre ferskvannsorganismer. Statsforvalteren er myndighet for strekninger med anadrome 
laksefisk, storørret, relikt laks, ål, kreps, elvemusling samt fremmede fiskearter. 
Fylkeskommunen er myndighet for øvrige vassdrag.  
 
I denne reguleringsplanen er det ikke hjemlet tiltak som kan forringe produksjonsmulighet 
for fisk eller andre organismer. Det er derfor ikke nødvendig å søke slik tillatelse her. Når 
det gjelder midlertidige tiltak som kan påvirke leveområde og bestander i vassdrag vil disse 
være avgrenset i tid og ikke gi konsekvenser på lang sikt. Det skal likevel legges inn krav til 
gjennomføring (prosjektering og byggeplan) som skal minimere sjansen også for de mer 
kortvarige skadene. Dette er viktig særlig for Mellomvasselv og Kvannelva som har sårbar 
bestand av laks og elvemusling. 
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7 Skadereduserende tiltak 
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 
driftsfasen». Tiltak som alt er lagt i planen og derved er del av investeringskostnaden er 
nevnt i kapitel 6.5.1 om ivaretakelse av bestemmelsene i natur mangfoldloven. 

Her skisseres tiltak som ytterligere kan redusere skade og slik redusere negativ konsekvens 
for aktuelle delområder. 

NM 3 Kvannvatnet øst 
Her kan noe mer av lokaliteten spares ved å begrense fyllingsfot for ny veg, eksempelvis ved 
oppmuring. Dersom en klarer å avgrense tiltaket inkludert nødvendig anleggsbelte til grøft 
på eksisterende veg vil konsekvens for NM 3 reduseres fra en minus til 0 for dette 
delområdet. Dette gjelder for alle linjealternativ. 

NM 21 Vågen 
Dersom ny veglinje i stedet for å krysse Vågen heller kopler seg på dagens E6 ved Ulvsvåg 
Hovedgård vil konsekvens reduseres fra to minus til 0 for dette delområdet. Dette gjelder for 
alle linjealternativ. 

 
Frå Vågen der elva kommer ut. Foto: Trond Aalstad 
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8 Miljøoppfølging 

Følgende er særlig viktige punkt i det videre arbeid med Ytre Miljøplan: 

- Hensyn til vassdragene; Mellomvasselva og Kvannelva, anadrom fisk, gyteområder og 
elvemusling. 

- Ved etablering av midlertidige anleggsveger, unngå myr så mye som mulig. 

- Dersom alt 2 velges. Streng oppfølging for å minske inngrepet så mye som mulig og 
påse at ikke anleggsfasen tar arealer som bør skjermes. Det er rimelig sannsynlig at 
hekkelokaliteten på Heimeråsen blir varig forlatt, men inngrep i naturtype gammel 
ospeskog kan avgrenses. 

- Sperremerking mot Kvannvatnet naturreservat. 

- Merke opp inngrepsgrense mot viktige naturtyper, vassdrag og annen natur som skal 
beskyttes i anleggsfase. 

 
Mellomvasselv der dagens E6 krysser over med bru. Foto: Trond Aalstad 
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- Vegdirektoratet 2018, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, 

Handbok V712 Konsekvensanalyser 
- Pers.meddelelse Per Arne Rahka, landbruk- og utmarksansvarlig i Hamarøy 

kommune. Informasjon om landbruk og vilt i Hamarøy kommune,  
- Pers.meddelelse Stig Tangen, om fisk i Varpavassdraget 
- Pers.meddelelse Trond Johnsen, om hønsehauk i Hamarøyområdet 
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https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
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