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PROSJEKTINFORMASJON
Veinummer/strekning: Europaveg 8 tiltak i
Lavangsdalen i forbindelse med E8 Ramfjord,
Tromsø kommune
Plantype: Reguleringsplan
Dokumentdato: 07.01.2022
Prosjektnummer: B11667
PROF nummer:

MIME nummer:
Oppdragsgiver: Utbygging nord
Prosjektleder: Jøran Heimdal
Fagansvarlig naturmangfold: Frode Valnes
Kvalitetssikring naturmangfold: Ikke
gjennomført

INNLEDNING
Statens Vegvesen skal bygge reinovergang, forlenge eksisterende skredsikringsvoll og åpne
massetak ved Sarasteinen i Lavangsdalen. Tiltakene skal gjennomføres langs en vegstrekning som
er ca. 430 m lang (vegref. EV8 S5D1 m10375-m10800).

Figur 1.1. Figuren viser planområdets avgrensning med sort linje og rød skravur. Eksisterende skredvoller ved Sarasteinen vises tydelig vest
for E8 (gul stripe). Kilde: SVV/Statens Kartverk).

Denne rapporten omhandler temaene naturmangfold, naturressurser og friluftsliv/nærmiljø.
Verdivurderinger og effekter av tiltaket i kapittel 4 baserer seg på innhentet informasjon,
hovedsakelig fra digitale kilder. Avbøtende tiltak og innspill til ytre miljøplan omtales i kapittel 5.
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster, samt geologiske elementer.
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og
saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold avgrenses i utgangspunktet til å
omfatte naturens egenverdi, og dens verdi og funksjoner for mennesker.
Naturressurser som tema omfatter jordbruk, reindrift, utmarksarealer, fiskeri, vann og
mineralressurser.
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Tema friluftsliv/nærmiljø skal gi en oversikt over muligheter for å drive med friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i natur og nærmiljø, samt eventuelle effekter som
tiltaket kan ha på berørte friluftsaktiviteter.

METODE
Temaene i denne rapporten er ikke konsekvensutredet. Kostnad og omfang er generelt under
grensen for krav om konsekvensutredning (KU). Tiltaket utløser ikke krav om KU for omtalte tema,
basert på vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Naturforvalter fra Statens Vegvesen befarte planområdet etter foreløpig avgrensning torsdag den 12.
august 2021. Fokus var overordnet vegetasjonskartlegging.
Den delen av E8 som dette prosjektet ligger inntil er tidligere regulert i forbindelse med utbedring av
E8 i Lavangsdalen. Det foreligger rapport for prosjektet for tema biologisk mangfold. Rapporten er i
liten grad relevant for dette prosjektet, da arealene i de to planene i liten grad er sammenfallende.
Ellers baserer denne rapporten seg hovedsakelig på data om naturverdier, naturressurser og
friluftsliv/nærmiljø fra følgende databaser.




Naturbase (MD)
Artsdatabanken
Vann Nett (NVE)







Vannmiljø (MD)



NGU Kartinnsyn
Kilden innsyn (NIBIO)
Grunnforurensning
(MD)
Sensitive artsdata
(MD)





Lakseregisteret (MD)
DIRMIN innsynsløsning
NVE karttjenester

VERDIER OG VERDIVURDERING
Berggrunn, løsmasser og grunnforurensning
Berggrunn og løsmasser er viktige verdier i forhold til naturmangfold fordi geologien i stor grad
former topografien/voksesteder og danner næringsgrunnlag for vegetasjon. I tillegg er geosteder1
definert som del av tema naturmangfold i håndbok V712.
På strekningen er det berggrunn med glimmerskifer som hovedbergart og kalkglimmerskifer som
tilleggsbergart. Området er ikke kartlagt i målestokk N50, kun N250. Kalkglimmerskifer kan gi
grunnlag for rik vegetasjon, dersom mineralnæringen er tilgjengelig for plantene. Se figur 3.1 på
neste side.
Det er ikke geologiske arv-elementer (geosteder) i tilknytning til planområdet.

1

Geosted er et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. Geologisk arv er den delen
av det geologiske mangfoldet som har en spesiell verdi for biosfæren, vitenskap, læring og opplevelser.
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Figur 3.1. N250 Berggrunnskart med tegnforklaring for
planområdet. Den grønne fargen angir områder med
kvarts-biotittskifer, som stedvis er granatførende og
stedvis kalkspatførende. Kilde: geo.ngu.no
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Figur 3.2. Løsmassekart med tegnforklaring for
planområdet. Rødt angir skredmateriale, mørk grønn tykke
morenemasser, lys grønn tynne morenemasser og oransj
er breelvavsetninger. Kilde: geo.ngu.no

Berggrunnen i hele planområdet er i stor grad overlagret av løsmasser. Det er i hovedsak disse som
er avgjørende for tilgangen på plantenæring i området. Løsmasseavsetningene i planområdet består
av skredmateriale i sørvestre del/vest for E8, det vil si masser som kommer fra fjellskred i de bratte
fjellsidene over planområdet. I nordvestre del er berggrunnen overlagret av breelvavsetninger. Øst
for vegen er det hovedsakelig avsatt morenemateriale med varierende tykkelse.
Ifølge Miljødirektoratets nettsider, så er det ikke registrert lokaliteter med forurenset grunn innenfor
planområdet.

Naturtyper, vegetasjon og flora i planområdet
Planområdet ligger innenfor vegetasjonsgeografisk region A-01, alpin vegetasjonssone, svakt
oseanisk seksjon.
Med naturtyper menes her kartleggingsenheter som er kartlagt etter NiN-systemet eller etter det
gamle systemet basert på DN håndbok 13 (Miljødirektoratet), står på Norsk rødliste for naturtyper
eller oppfyller kravene til utvalgt naturtype som beskrevet i lov om naturmangfold.
Kartleggingssystemet Natur i Norge er delvis tatt i bruk som erstatning for kartlegging etter DN
håndbok 13. Systemet ble innført som foretrukket metodikk for kartlegging og verdsetting fra 2021,
men det er foreløpig begrenset med areal som er kartlagt etter NiN-systemet.
Det er ikke tidligere gjort registreringer etter NiN-systemet eller registrert spesielt viktige naturtype
etter DN håndbok 13 innenfor planområdet.
Det er ikke registrert utvalgte eller rødlistede naturtyper innenfor planområdet.
Det er to myrområder innenfor planområdet. Begge ligger inne i DMK (digitalt markslagskart). Den
ene myra ligger på østsiden av E8. Den er oppgitt å være ei dyp myr, med ikke nøysom vegetasjon.
Myra er sterkt omdanna i øvre del, middels omdanna myr i nedre del, med areal 13,6 daa.
Myr på andre siden av vegen er grunn, med ikke nøysom vegetasjon og middels omdanna
myrmasser. Areal er 42 daa, men det er bare en liten del av myra som ligger innenfor planområdet.
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Figur 3.3: Myr nord og rett sørøst for Sarasteinen ligger delvis innenfor planområdet. Myrene er fattig på
næringsstoffer og har ingen spesielle arter eller plantesamfunn. Kartutsnittet viser også de to elvene på stedet,
Sørbotnelva og Mellomdalselva. Begge ligger utenfor planområdet, men innenfor planens influensområde. Kilde:
naturbase.no/kilden.no

Det ble gjennomført befaring innenfor området torsdag 12. august 2021. Befaringen hadde som mål
å gi et overordnet bilde av vegetasjonen innenfor området og gi grunnlag for å vurdere behovet for
eventuell ytterligere kartlegging på naturtypenivå.
Området bak skredvoll på vestsiden av E8 er åpent, med lite/ingen tresetting. Selve vollen og
områdene inntil er dekket av masser fra tidligere anleggsarbeid og stort sett bevokst med sølvbunke
og arter som geitrams og hundekjeks. Inntil dette området er det utpreget blokkmark med bærlyng,
hovedsakelig skrubbær, blokkebær og krekling. Det er spredte forekomster av gullris, blåklokker og
hvitbladtistel. Det er spredte forekomster av ung bjørk, rogn og einer over hele området, busk- og
tresjikt blir tettere mot Sørbotnelva. I bunnsjiktet er det etasjemoser og stedvis torvmose der det er
mest fuktighet. Det ble ikke påvist rødlistede arter eller naturtyper innenfor området.
På østsiden av E8, hvor det nå planlegges uttak av steinmasser, er det et gammelt steinbrudd hvor
Statens Vegvesen tidligere har tatt ut stein. Fra parkeringsplass ved bruddet går det en dårlig ATVtrase til tidligere omtalt fattigmyr. Myra er bevokst med duskmyrull, sennegras og myrhatt. Det er
noe spredt bjørk i tresjiktet og sølvvier i busksjiktet. Mye torvmose i bunnsjikt. Det ble ikke funnet
rødlistede eller sjeldne arter på myra.
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Terrenget stiger fra myra og oppover mot toppen av gammelt massetak. Nederst i skråningen ved
myra er det fuktig drag med bjørk, selje, rogn, skrubbær, blåbær, fugletelg, sauetelg og skogsnelle.
Litt høyere opp store bestander av hengeving, med mye blåbær, sølvvier, gullris og skogsnelle.
Opp mot toppen av massetaket er det tørrere jordsmonn og overgang til mer skrubbærdominert
feltsjikt med innslag av blåbær. Einer, rogn og bjørk går igjen. Rundt toppen av massetaket er det
hovedsakelig blokkebær.
Nordøst for og over massetaket blir grunnen fuktigere, her er det myrdrag med molte, duskmyrull,
skogsnelle og sveltstarr.
På nordsiden av massetaket er det en bratt li med blokksteinsmark. Denne har tilsvarende sørsiden,
bjørk og bærlyng. Nederst i lia er det rikere vegetasjon med innslag av høgstauder og større bregner
som skogburkne, turt og geitrams.
Det ble ikke påvist rødlistede arter eller naturtyper innenfor området.
Totalt sett er planområdet preget av triviell vegetasjon og vanlige naturtyper, men inneholder
mindre myrområder og ligger i nærhet til bekker/elv som må hensyntas.
Det er ingen tidligere registreringer av karplanter, lav eller mose tilknyttet planområdet i
Artsdatabanken eller Naturbase.

Fauna
Begrepet fauna dekker i denne sammenheng arter som tilhører dyreriket.

Landlevende fauna
Lavangsdalen og områdene rundt har en fast elgstamme. Det er jaktvald og drives elgjakt i hele
dalen. Det har vært flere elgpåkjørsler på E8 gjennom dalen i løpet av de siste 20 årene.
Det er registrert elgtrekk langs lisiden på østsiden av Lavangsdalen, gjennom planområdets østre del.
Trekkruten har krysningspunkt E8 i området mellom skredvoll og rasteplass ved Sarasteinen. Se figur
3.4 under for oversikt over trekkruter elg fra Artsdatabanken.
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Figur 3.4. Kartutsnitt fra Artsdatabanken som viser registrerte trekkruter brukt av elg i Lavangsdalen. Trekket går i lisiden
øst for E8, med krysningspunkt rett sør for skredforebygning ved Sarasteinen. Kilde: Artsdatabanken.no.

Det er ellers ikke registrert arter med spesiell forvaltningsinteressen innenfor planområdet, men det
forventes at området brukes av fugle- og pattedyrarter som normalt finnes i tilknytning til nordboreal
bjørkeskog.
Det planlagte tiltaket berører områder som brukes i forbindelse med tamreindrift. Se nærmere
beskrivelse under kapittel om naturressurser, samt KU reindrift E8 Ramfjord.
Det er ikke registreringer av viktige økologiske eller landskapsøkologiske funksjonsområder for arter i
tilknytning til planområdet.

Ferskvannsfauna
Øvre del av Sørbotnelva passerer like vest for planområdet. Nedre del av elva er registrert i
Lakseregisteret, med bestand av sjøørret og potensielt også noe sjørøye/laks. Det er en liten bestand
av ørret i de øvre delene av Sørbotnelva, men vassdraget har ikke anadrome arter på strekningen
forbi planområdet.
Mellomdalselva renner forbi planområdets nordside og drenerer ut i Sørbotnelva. Mellomdalselva er
bratt og steinete og egner seg ikke som habitat for fisk. Den kan imidlertid fungere som habitat for
insektarter og andre invertebrater knyttet til ferskvann. Det samme gjelder for Sørbotnleva.
7
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Naturvernområder og inngrepsfrie naturområder (INON)
Planforslaget berører ikke områder som er vernet etter reglene i naturmangfoldloven kapittel 5.
Inngrepsfrie naturområder er definert av Miljødirektoratet til å være naturområder som ligger en
kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Planområdet berører ikke inngrepsfrie
naturområder.

Vannmiljø
Etter reglene i vannforskriften (F15.12.2006 nr. 1446) er alle norske vannkilder, både ferskvann og
sjøvann, inndelt i vannforekomster. Vannforskriftens § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte at vannforekomstene skal ha minst
god økologisk og god kjemisk tilstand.» Vannforskriftens § 12 regulerer ny aktivitet eller nye inngrep
som kan føre til at tilstand forringes eller miljømål ikke nås.
Fisk og andre vannlevende organismer, sammen med deres økologiske funksjonsområder, skal
ivaretas ved utarbeiding av reguleringsplaner og fysiske tiltak, jf. lakse- og innlandsfiskeloven § 7.
Planområdet berører ikke vannforekomster direkte, men ligger i influensområde til
to vannforekomster, 198-23-R, Sørbotnelva øvre og 198-21-R, Sørbotnelva bekkefelt. Økologisk
tilstand er oppgitt som henholdsvis god og svært god og kjemisk tilstand som udefinert for begge.
Tilstandsbeskrivelsene er oppgitt å ha lav presisjon, grunnet kunnskapsmangel (vann-nett.no).

Figur 3.5. Kartet viser vannforekomster i tilknytning til planområdet med tilhørende influensområde. Sørbotnelva er angitt
med grønn farge. Tilførselsbekker/-elver er angitt med blå farge, Mellomdalselva kommer ned fra Mellomdalen. E8 er angitt
med grått. Kilde: Vann-nett.no/NVE.
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Arter og naturtyper på rødlista eller fremmedartslista
Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert til å ha en risiko for å dø ut i Norge.
Siste versjon av rødlista ble publisert i 2015. Artene på lista plasseres i en av flere kategorier basert
på siste kjente tilstand for arten i Norge.
Det er ikke gjort registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet.
Det er ikke registrert rødlistede naturtyper etter NiN (Natur i Norge)-systemet innenfor planområdet.
Fremmedartslista inneholder arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Siste versjon er fra
2018. Det er ingen registreringer av fremmedlistede arter i Naturbase. Det er heller ingen
registreringer i Statens Vegvesens egne databaser, for berørt strekning av E8 gjennom Lavangsdalen.

Naturressurser
Tema naturressurser omfatter landbruk, reindrift, fiskeri, vann, geologiske ressurser og andre
utmarksressurser. Skogbruk er prissatt tema og derfor hovedsakelig omtalt og vurdert under
prissatte tema.

Jordbruk
Dyrka mark er en viktig og begrenset ressurs. Det er nasjonalt mål å i størst mulig grad unngå å bygge
veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Både fulldyrka mark og innmarksbeite inngår i
nasjonalt jordvernmål.
Det er ikke registrert dyrka mark eller områder med dyrkbar mark innenfor planområdet.

Reindrift
Konsekvensutredning for tema reindrift som ble laget til reguleringsplanen for E8 Ramfjord, er også
dekkende for planområdet i denne planen. For nærmere detaljer henvises til denne. Under følger en
kort oppsummering av dagens bruk av planområdet. Et av hovedtiltakene i planen er bygging av
reinovergang, for å tilrettelegge bedre for flytting av rein på tvers av Lavangsdalen og E8.
Planområdet ligger i sin helhet innenfor reinbeitedistrikt 17/18 Stuoranjárga/Tromsdalen. Distriktet
har flyttlei som kommer ned Mellomdalen, krysser dalføret ved Sarasteinen og deler seg for flytting
både sørover og nordover. Se figur under.
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Figur 3.6. Flyttlei for reinbeitedistrikt 17/18 Stuoranjárga/Tromsdalen, som krysser dalføret ved Sarasteinen. Gjerdeanlegg
for merking/slakting av rein angitt med sirkel rett øst for E8. Kilde: kilden.no.

Områdene i Lavangsdalen brukes som beiteområde for rein i barmarksesongen. Bruken varierer fra år
til år, avhengig av vær- og føreforhold. Reinen er i dag avhengig av å krysse E8 i plan for å komme seg
mellom områdene på vest- og østsiden av Lavangsdalen.
Det ligger parkeringsplass med gjerdeanlegg for merking/slakting av rein på østsiden av E8 rett nord
for planområdet.
Ellers er det ikke registrert viktige forekomster av naturresurser innenfor eller i tilknytning til
planområdet.

Friluftsliv og nærmiljø
Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden med formål å oppleve
miljøforandring og naturopplevelse. Nærturterreng og rekreasjonsområder i tilknytning til tettsteder
er inkludert i begrepet (St. meld. nr. 18, 2015-16). Begrepet nærmiljø kan defineres som menneskets
daglige livsmiljø, inkludert områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet til der folk bor.
Det er et nasjonalt mål at flest mulig skal drive jevnlig med friluftsliv, fordi det kan bidra til bedre
helse og bedre livskvalitet (St. meld. nr. 18, 2015-16).
Lavangsdalen er kartlagt som friluftsområde av Ishavskysten friluftsråd. Området er klassifisert som
stort turområde uten tilrettelegging. Det oppgis at området er lite brukt til friluftsformål med unntak
av noe bærplukking. Det er en del tyttebær i de lavereliggende delene av dalen.
Det går sti til Mellomdalen langs Mellomdalselva, rett nord for planområdet. Denne brukes en del av
turgåere i barmarkssesongen.
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Det er svært begrenset med fiskemuligheter i Sørbotnelva. Fiskebestanden er liten, og tett
kantvegetasjon gjør elva vanskelig tilgjengelig. Mellomdalselva er ikke fiskeførende, unntatt muligens
i utløpet til Sørbotnelva.

TILTAKETS PÅVIRKNING OG ANBEFALTE TILTAK
Påvirkning og tiltak for naturmangfold
Plantiltaket er tredelt, reinovergang, masseuttak og bygging av skredvoll.
Reinovergangen krever utfylling av masser i terrenget på begge sider av E8, for å sikre naturlig adkomst
til overgangen. En liten del av myrkompleks på østsiden av vegen bygges ned med tilkjørte masser for
å få plass til østre adkomst. Myrmasser skal ikke fjernes, men vil bli overlagret av andre masser.
Reinovergangen vil kunne fungere som krysningspunkt over E8 også for elg og annet vilt. Det kan
redusere faren for elgpåkjørsler i området. Da det ikke er viltgjerde langs E8, er ikke overgangen noen
garanti mot at elg fortsatt vil krysse E8 i plan.
Utfylling for vestre adkomst reinovergang vil stoppe ca. 20 meter fra Sørbotnelva. Det kan påvirke
eksisterende kantvegetasjon på en negativ måte, gjennom at vegetasjonen fjernes helt eller delvis.
Fjerning av vegetasjon medfører reduksjon i leveområder for fugl, insekter og planter. Samtidig vil
det også gi mindre næring til vannlevende organismer og redusert mengde ly og byttedyr for fisken i
elva.
Fjerning av kantvegetasjon kan også gi økt erosjonsfare på nedsiden av vegen. Fylling så nært
vassdraget kan gi partikkelavrenning og økt fare for forurensning fra anleggsmaskiner i byggefasen.
Avbøtende tiltak vil være å bevare kantvegetasjonen innenfor et belte på minimum 20 meter. Det er
også viktig å hindre avrenning fra masser eller forurensning fra bruk av maskiner i anleggsfasen. Tiltak
for å forhindre dette gjelder også Mellomdalselva og eventuelt andre bekker som drenerer gjennom
planområdet. Tiltak beskrives nærmere i ytre miljøplan.
Massetak medfører inngrep i mindre områder med bjørkeskog og hovedsakelig bærlyngvegetasjon.
Det er krav om avslutningsplan for massetaket. Det skal avsluttes med påføring av mineralmasser som
overlagres med vegetasjonsdekke for naturlig revegetering og reetablering av bjørkeskog med
tilhørende undervegetasjon.
Uttaket av masser vil påvirke avrenning langs myrdrag som ligger i overkant av dagens
steinbrudd. Området skal dreneres på en slik måte at erosjon av massene i skråningen unngås, og det
naturlige dreneringsmønsteret opprettholdes i størst mulig grad.
Utvidelse av eksisterende skredvoll på vestsiden av E8 medfører mindre inngrep i myr. Myrmassene
blir liggende på stedet og vil bli overlagret med steinmasser. Tiltaket ligger relativt nært
Mellomdalselva, men såpass langt unna at det ikke forventes å medføre negative effekter for denne.
Under forutsetning av at avbøtende tiltak som beskrevet utføres, så forventes plantiltakene å ha liten
negativ effekt på naturmangfold innenfor planområdet eller dets influensområde.
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Påvirkning og tiltak for naturressurser
Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av en reinovergang. Reinovergangen skal forenkle
flytting av rein ved å muliggjøre flytting uten å krysse E8 i plan. Selve overgangen er utformet i samråd
med berørte reinbeitedistrikt og forventes å forenkle fremtidig flytting av rein.
Steinmassene som tas ut fra eldre massetak, vil medføre inngrep i flyttlei som i dag går skrått over det
gamle massetaket og ned til myr ved E8. Inngrepet vil gi redusert framkommelighet for rein og
reindriftsutøvere langs flyttleien.
Som avbøtende tiltak skal massetaket avsluttes med påføring av mineralmasser som overlagres med
vegetasjonslag for naturlig revegetering. I anleggsperioden kan reindriftsnæringen be om kortvarig
pause i uttaksvirksomheten i forbindelse med flytting av rein – se kapittel 7 om anleggsperioden.
I tillegg skal det i samråd med grunneier foretas tynning av skogen i området over massetaket, for å
åpne opp og gjøre det lettere å lede eller drive rein ned mot reinovergangen.
Oppfølging som skal sikre at tilrettelegging for reindrifta fungerer som planlagt. Effekten av avbøtende
tiltak evalueres etter noen år med drift og det vurderes om tiltakene er gode nok eller om det kan
gjøres endringer – se konsekvensutredningen kapittel 11.5.

Påvirkning og tiltak for friluftsliv og nærmiljø
Arbeid med uttak av steinmasser, anleggelse av reinovergang og utvidelse av skredvoll vil gjøre
beslag på utmarksarealer i anleggsperioden. Når anlegget er ferdigstilt, skal uttaksområdet avsluttes
og revegeteres.
Reinovergangen vil kunne brukes av turgåere som eventuelt har behov for å krysse E8. Det vil settes
opp ledegjerder på begge sider av reinovergangen som i noen grad vil hindre fri ferdsel i terrenget
parallelt med E8.
Skredvollen ligger inntil E8 og berører ikke områder som er attraktive for friluftsliv.
Da områdene er lite brukt, forventes liten eller ingen negativ effekt for utførelse av friluftsliv i
området.

VURDERING AV KRAVENE I NATURMANGFOLDLOVEN (NML) §§8-12
I det følgende vurderes om planforslaget oppfyller de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven
§§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”

Vurderingen av de miljørettslige prinsippene §§ 8- 12 i naturmangfoldloven er gjort på bakgrunn av
data fra offentlige databaser og befaring i området. Kravet til kunnskapsgrunnlag for planlagte tiltak
antas å være oppfylt. Det er ikke behov for ytterligere undersøkelser innenfor området. Relevant
kunnskap er samlet i egen rapport om naturmangfold.
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Føre-var prinsippet (§ 9)
“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”.

Kunnskapen om planområdets naturverdier antas å være tilstrekkelig til å gjøre en god vurdering av
virkninger på verdiene.
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”.

Det foreligger ikke kunnskap som tilsier at den totale belastningen på økosystemer i eller i tilknytning
til planområdet overskrider en grense for maksimal belastning som følge av det planlagte tiltaket.
Kostnader (§ 11)
“Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”.

Forebyggende og avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere skade på naturmangfoldet,
gjennomføres av tiltakshaver på bakgrunn av ytre miljøplan.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)
“For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold,
gir de beste samfunnsmessige resultater”.

Krav til driftsmetoder skal spesifiseres nærmere i ytre miljøplan. Det vil være spesielt fokus på nærhet
til vassdrag og myrområder.

INNSPILL TIL YTRE MILJØPLAN
Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. En ytre YM-plan skal beskrive
prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et
dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag
for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen
sin håndbok R760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal
utarbeides en YM-plan for alle prosjekter.
Formålet med en ytre miljøplan er å ivareta forhold knyttet til miljø gjennom hele vegens livsløp,
inkludert anleggsfasen. Planen skal inneholde 11 tema knyttet til ytre miljø, deriblant forurensning av
jord og vann, friluftsliv/nærmiljø, naturmangfold og naturressurser.
Særskilte miljøutfordringer er vurdert og tas sammen med foreslåtte avbøtende tiltak videre i
planbeskrivelsens kapittel 11.6, som omhandler ytre miljø-plan (YM-plan). Utfordringer og forslag til
tiltak er listet opp i tabell 5.1 under.
Særskilte miljøutfordringer for planområdet er:

Nærhet til vassdrag, avrenning og erosjon

Anleggsarbeid og bygging av reinovergang/skredvoll i område med myr.

Drift og avslutning av massetak, med tilrettelegging for fremtidig utøvelse av reindrift.
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I YM-planen vil det bli utarbeidet og beskrevet konkrete forslag til skadeforebyggende/ avbøtende
tiltak for anleggsfasen. Innspill til denne planen er opplistet i tabell under.
Tabell 5.1. Problemstillinger og tiltak knyttet til fagområde naturmangfold/naturressurser som tas videre til YMplan/Miljørisken.

Tema

Utfordringer og forslag til tiltak

Forurensning av jord og vann

Bruk av anleggsmaskiner i/ved våtmark og i nærhet til
vassdrag (Sørbotnelva og Mellomdalelva). Maskiner og
drivstoff skal lagres minimum 25 meter fra vassdrag/myr.
Maskiner skal sjekkes daglig for lekkasjer av olje/drivstoff.
Alle maskiner skal ha absorbenter lett tilgjengelig i tilfelle
lekkasjer/utslipp.
Midlertidig lagring av masser skal gjøres slik at avrenning av
finstoff/næringsstoffer til vassdrag/våtmark ikke oppstår. Det
innebærer riktig avstand til vannkilder og riktig
drenering/rensing dersom det er nødvendig. Gjelder spesielt
ved midlertidig lagring av vegetasjonslag.

Naturmangfold

Det skal utarbeides drifts- og avslutningsplan for
massetaket. Denne skal inneholde nærmere beskrivelse av
forebyggende tiltak for å hindre forurensning i forbindelse
med drift/avslutning av anlegget. Gjelder både forurensning
til jord/vann og til luft.
Arbeid med adkomst reinovergang på vestsiden av E8 skjer i
nærhet til Sørbotnelva. Kantsonevegetasjon
langs Sørbotnelva skal bevares innenfor et minimum 20
meter bredt belte. Kantvegetasjonen
langs Mellomdalelva skal bevares innenfor et minimum 10
meters bredt belte.
Det er fare for skade på myr i forbindelse med
anleggsarbeid. Ved arbeid i eller ved myr skal det brukes
arbeidsmetoder som reduserer inngrep i, kjørespor på og
uttak av myrmasser. Naturlig drenering skal opprettholdes,
myrene skal ikke tørkes ut som følge av inngrepene.
Områder med vegetasjonsdekke som blir midlertidig berørt i
anleggsperioden, skal revegeteres naturlig etter at
anleggsarbeidet er avsluttet.

Naturressurser

Uttak av mineralmasser griper inn i dagens flyttlei for rein
ned mot E8. Egen avslutningsplan for massetak
innebærer påføring av mineralmasser og vegetasjonsmasser
for naturlig revegetering i området. I tillegg skal et skogbelte
ovenfor uttaksområdet tynnes for å gjøre det enklere å drive
rein gjennom området.
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INNSPILL TIL PLANBESKRIVELSE
Innspill til planbeskrivelse er ikke tatt med her, det henvises til ferdig reguleringsplan. Det er gitt
innspill til alle relevante kapitler for temaene naturmangfold, naturressurser og friluftsliv, samt ytre
miljø og vurdering av krav i naturmangfoldloven §§ 8-12.
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