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FORORD
Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med ny reguleringsplan og
konsekvensutredning for naturmangfold. Reguleringsplan for parsell 15 er en
gjenopptakelse av deler av vedtatt reguleringsplan for E10/ rv. 85/ rv. 83 Hålogalandsvegen
og konsekvensutredningen er skrevet for denne parsellen spesifikt.
Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (2018).
Rapporten tar for seg tema naturmangfold i henhold til beskrivelsen i planprogram for
prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 10.
september 2015. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen.
Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer
konsekvensene av aktuelt utbyggingsalternativ.
I Statens vegvesen har Reidar Johansen vært prosjektleder og Unni Kufaas har vært
planleggingsleder. Fagansvarlig for fagtema naturmangfold er Trond Aalstad.
Rapporten vil gjøres tilgjengelig sammen med øvrige dokumenter tilhørende
reguleringsplanen på Statens vegvesen sin hjemmeside, under vegprosjekter:
Vegprosjekter | Statens vegvesen

Juli 2021
Tromsø
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0. Sammendrag
Arealene i planområdet er preget av kalkrik berggrunn og til dels også marine sedimenter
som gir godt grunnlag for rik plantevekst. Nautå naturreservat med tilgrensende arealer har
særlig stor verdi for naturmangfold. Dette er både Ramsarområde med internasjonal verdi
for fugl og utvalgt naturtype rik kalksjø med stort mangflold av arter av kransalger og
tjønnaks.
Planarbeidet har hatt fokus på tiltakshierarkiet for å unngå inngrep, og deretter unngå
negativ påvirkning på viktige naturverdier. Det er blant annet tatt inn mange
reguleringsbestemmelser som skal sikre naturverdiene i gjennomføringen av planen. Det er
tatt inn bestemmelse om at tiltak i verneområdet ikke kan igangsettes før etter godkjenning
av dispensasjonssøknad hos statsforvalteren. Det er videre listet opp viktige
oppfølgingspunkt som skal ivareta naturhensyn ytterligere i byggeplanfasen.
Tiltaket er vurdert etter særlovverk som naturmangfoldloven og vannforskriften og det er
konkludert med at tiltaket er godt nok utredet, bygger på et godt kunnskapsgrunnlag og
ikke medfører økt belastning på sentrale naturverdier i nevneverdig grad.

0.1. Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag
Planprorammet hadde fokus på at naturmangfold skulle utredes med vekt på naturtyper,
landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for arter 2010 med truethetskategori
nær truet og sjeldnere og at vurdering av bestemmelsene i naturmangfoldloven måtte
oppfylles. Det må bemerkes at dette var et planprogram i en tidlig fase og at all informasjon
i denne utredningen bygger på de oppdatert rødlistene for naturtyper og arter, samt annen
informasjon tilgjengelig på nett og i litteratur. Mye av kunnskapsgrunnlaget er hentet fra
tidligere konsekvensutredning for hele Hålogalandsvegprosjektet (Ecofact, 2016). Det har
også vært innhentet fagrapporter fra statsforvalteren vedrørende Ramsarområdet og
kalksjøene. Utreder har vært på befaring i området og gjort tilleggs vurderinger særlig
knyttet til myr og vassdrag. Det har vært avholdt flere møter med statsforvalteren for å
drøfte forslag til løsninger for kryssing av Nautåa innenfor Nautåa naturreservat.

0.2. Konsekvensanalyse
Konsekvensutredning har beskrevet 10 delområder/lokaliteter utenom annet naturareal som
er definert som et samlet delområde til slutt, se te tabell under.
Lokalitet
1 Tomashaugen rikmyr
2 Nautåaområdet
3 Nystad artsrik vegkant
4 Gjertrudelva
5 Gamelva-Mølnelva
flomskogsmark
Side 5

Verdi
Middels
Svært stor
Middels
Middels
Stor

Lokalitet
6 Osvatnet viltområde
7 Grønnlibekkmyra
8 Grønnlimyra
9 Vasselva
10 Oselva - Laksåga

Verdi
Stor
Middels
Middels
Middels
Stor
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Verdikart
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Samlet virkning av regulert linje på planområdets naturverdier er middels negativ, men
virkning for de spesielt viktige arealene rundt Nautåa naturreservat er vurdert som lite til
middels negativt.
Den helt klart største verdien for naturmangfold i planområdet er Nautåaområdet som har
nasjonale og internasjonale verneverdi på grunn av Ramsarområde (særlig stor verdi for
våtmarksfugl) og som rike kalksjøer med nasjonale verdi knyttet til floraen og da spesielt
mangfoldet av kransalger og tjønnaksarter. Det er også disse verdiene som utløser krav om
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket har i planfase
forsøkt å minimere inngrep og påvirkning så mye som mulig i det viktige Nautåaområdet og
konsekvensgrad for delområdet er vurdert som liten til middels negativ konsekvens
somfølge av svært høy verdi men bare ubetydelig til lite forringet som påvirkningsgrad.
Samlet virkning av regulert linje på planområdets naturverdier er middels negativ. Det er
naturtype artsrik vegkant ved Nystad, Gjertrudelva og mrene ved Grønnlibekken som får
størst negativt konsekvens. Men ingen delområder får over middels negativ konsekvens.
Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema naturmangfold. Tabellen
viser også samlet konsekvensvurdering.
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Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for det aktuelle utbyggingsalternativet, tema naturmangfold.
Delområder
Delområde 1 Tomashaugen rikmyr
Delområde 2 Nautåaområdet
Delområde 3 Evenesvegen
Delområde 4 Gjertrudelva
Delområde 5 Gamelva - Mølnelva
Delområde 6 Osvatnet
Delområde 7 Grønnlibekkmyra
Delområde 8 Grønnlimyrene
Delområde 9 Vasselva
Delområde 10 Oselva - Laksåa
Delområde 11 Øvrig areal
Samlet vurdering

nullalternative

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Regulert linje

-/---+
--0/0
0/Middels negativ konsekvens

Konsekvenser i anleggsperioden
Det er hensyn til vassdragene som er det avgjørende for en god gjennomføring med tanke
på naturmiljø i denne planen. Arbeidet med fundamentering for brukar vil medføre graving i
terrenget og med det fare for tilførsel av finstoff til vassdragene. Det samme gjelder for
tilpassing av Gjertrudelva til vegfylling, ny tilkomstveg Kvitforsvegen og også etablering av
permanent masselager vest for Vasselva. For Nautåa er det planlagt bygging av tilkomstveg
med tilhørende gang/sykkelbane i samme bru og denne brua vil også fungere som
interimsveg for E10 når ny E10 bru over Nautåa bygges. Det vil derfor ikke være andre
elementer innenfor verneområdegrensa i anleggsfase enn hva som vil være den permanente
løsningen.
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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 3.

1.1. Bakgrunn for planarbeidet
Reguleringsplan for parsell 15 er en gjenopptakelse av deler av vedtatt reguleringsplan for
E10/ rv. 85/ rv. 83 Hålogalandsvegen. Store naturverdier i området ved Evenes flyplass
utløser krav om konsekvensutredning for tema naturmangfold. Planarbeidet henger også
sammen med utviklingen av Evenes flyplass og behovet for en bedre tilkomst fra E10 og som
også ivaretar myke trafikanter.

1.2. Overordna mål og føringer for fagtema naturmangfold
Den siste stortingsmeldinga om natur i Norge St.melding 14 (2015-2016) Natur for livet
sier under nasjonale og internasjonale mål om bevaring av naturmangfold: Regjeringens
politikk skal bidra til at vi når nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold. Det gjelder
særlig Aichi-målene under biomangfoldkonvensjonen. Aichi-målene gjenspeiles i de tre
nasjonale målene for naturmangfold som handler om å ha god tilstand i økosystemene, ta
vare på truet natur og bevare et utvalg av naturområder som viser variasjonsbredden i norsk
natur, det vil si et "representativt utvalg".

Ramsar-konvensjonen har til hensikt å ta vare på internasjonalt viktige våtmarksområder.
Miljødirektoratet har gitt ut en egen veileder for hvordan utbyggingssaker som berører
Ramsar-områder skal behandles (Miljødirektoratet, 2013: M47-2013).
FNs bærekraftsmål:
I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030.
Bærekraftsmålene gjelder for alle land. Målene er et veikart for den globale innsatsen for en
bærekraftig utvikling ved at de viser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.
Bærekraftsmål nr 15 Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer,
sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
For transportsektoren er det gitt føringer på miljøområdet i St.meld 20 (2021-2022)
Nasjonal transportplan 2022 – 2033:
Regjeringen vil som del av transportpolitikken, bidra til at de nasjonale miljømålene for
naturmangfold og vannmiljø nås og at disse hensynene overholdes som forutsatt i relevant
regelverk som vannressursloven, forurensningsloven og vannforskriften. Dette innebærer å:
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•

bidra til å oppnå eller opprettholde god tilstand i økosystemene, spesielt den
sammenhengende blågrønne infrastrukturen, og ta hensyn til naturmangfold og vannmiljø
ved planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen og skjøtsel av egne
eiendommer

•

ikke planlegge samferdselsprosjekter gjennom verneområder og så langt mulig unngå
kryssing av og inngrep i vernede vassdrag. Områder med nasjonale naturverdier bør ikke
ødelegges slik at naturverdiene reduseres

•

legge tiltakshierarkiet til grunn, slik at det sikres at skade så langt som mulig unngås før
avbøtende tiltak, restaureringstiltak eller økologisk kompensasjon vurderes
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1.3. Utredningskrav
Parsell 15 E10 i Evenes mellom kommunegrensa mot Kvæfjord og Laksåa var en del av det
store prosjektet HålogalandsveienE10/rv.83/rv.85. Krav til en konsekvensutredning omtales
i Forskrift om konsekvensutredninger, se www.lovdata.no. Konsekvenser utredes i henhold
til planprogrammet for Hålogalandsveien som ble fastsatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 10. september 2015.Planprogrammet var altså gjeldende for
hele det store Hålogalandsveien-prosjektet. Denne aktuelle reguleringsplan med KU gjelder
for parsell 15. I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema naturmangfold omtalt
slik:

•

Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper,
landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for
arter 2010 med truethetskategori nær truet og sjeldnere.

•

Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle
Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskap, både med tanke
på verdier og inngrepets påvirkning. Det er behov for å
forsterke beslutningsgrunnlaget på flere områder, både
gjennom kvalitetssikring av eksisterende data som dels er
gamle, samt supplere med nye kartlegginger.

•

Grunnlagsdata som kan belyse eventuell samlet belastning
(jf. NML §10) skal samles inn. Eventuelle forekomster av
prioriterte arter og utvalgte naturtyper med egne forskrifter

Utredningskrav/behov

i henhold til Naturmangfoldloven, må avklares og belyses.
•

Det skal videre redegjøres for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i
Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

•

Det skal også gjøres vurderinger av potensiell forurensning
i anleggs- og driftsfase.

•

Påvirkning på registrert naturmangfold i ferskvann, sjø og
strandsone, og påvirkning av resipienters økologiske
tilstand skal belyses tilstrekkelig.

•

Anleggsperioden skal omtales.

•

Mulige

avbøtende

eller

kompenserende

tiltak,

samt

eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser skal
foreslås.
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2. Metode
Statens vegvesens metode for konsekvensanalyse består av en samfunnsøkonomisk analyse
som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk
analyse tar sikte på å få fram/identifisere og systematisk vurdere alle fordeler og ulemper av
et tiltak fra samfunnets synsvinkel. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig
analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. Metoden for konsekvensutredning av ikkeprissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok V712 (Vegdirektoratet, januar 2018)
For en grundig metodegjennomgang 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 (nml) 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 landskapskarakter, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens
begreper. For en utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det til veilederen til
naturmangfoldloven kapittel II.
I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang
mellom de ulike temaene framgår av kapitlet om definisjoner og avgrensninger for hvert
fagtema i 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 gjennomføres for alle fagtemaene separat.
Den foreliggende temarapporten gjennomgår trinn 1 og 2 for fagtema naturmangfold. Trinn
3 er en konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema samlet. Dette er ikke relevant her
da det bare er konsekvensutredning på fagtema naturmangfold.
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning 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).

Kategorier

Forklaring

Vernet natur

Verneområder eller foreslåtte verneområder etter naturmangfoldloven kapittel
V, §§ 33-51; eller tidligere naturvernloven.

Verdensarvområder (naturmangfoldkomponent)

Utvalgte naturtyper, jf. naturmangfoldloven § 52
Naturtyper

Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint, jamfør
kartleggingsmetodikk fra Miljødirektoratet.

Naturtyper etter miljødirektoratets instruks er anerkjent metode for

naturtypekartlegging på land. Denne metoden er basert på systemet «Natur i

Norge» (NiN). Tidligere kartleggingsmetode (DN-håndbok 13) skal brukes på
de naturtypene hvor det foreløpig ikke er utviklet NiN-basert metodikk.

Naturtypedata samlet etter DN-håndbok 13 vil i mange tilfeller vil være den
mest oppdaterte kunnskapen som skal brukes i arealforvaltningen. Behovet

for nykartlegging etter Miljødirektoratets instruks må vurderes i hvert enkelt

tilfelle. På Miljødirektoratets nettsider er det beskrevet hvordan eksisterende
data skal brukes.
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Når det gjelder viktige natur- og kulturlandskap med verdier innen flere ikkeprissatte tema vil naturkomponenten i kulturlandskapet fanges opp igjennom
naturtypene for tema naturmangfold.
Arter og økologiske
funksjonsområder

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art. Funksjonsområder er
imidlertid ikke begrenset til én art alene, det kan for eksempel omfatte flere

arter som opptrer sammen på samme ressurs.

Kategorien fokuserer i stor grad på arter av nasjonal forvaltningsinteresse og
kan omfatte områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land.

Eksempler på økologiske funksjonsområder er gitt i tabell 6-21 i V712 og
gjengir naturmangfold-lovens definisjon av begrepet. Loven fokuserer på

mobile arter, men avgrensning av økologiske funksjonsområder er like aktuelt
for fastsittende arter (NINA-rapport 1598). Rapport 1598 fra NINA
operasjonaliserer begrepet for landlevende naturmangfold.
Landskaps-

Arealer og landskapselementer som er viktige for naturmangfold, bundet

funksjonsområder

vandrer eller sprer seg mellom disse.

økologiske

sammen av områder med naturkvaliteter som legger til rette for at artene

Kategorien landskapsøkologiske funksjonsområder omfatter arealer og

landskapselementer som har særlig betydning som formerings-, oppvekst-

og forflytningsområder for arter og deres langsiktige overlevelse eller som
viktige områder for sentrale økologiske prosesser.

Et nettverk av viktige leveområder og forbindelsene mellom dem er viktig for
å ivareta naturmangfoldet av arter og økosystemfunksjoner over tid innen et
landskap eller større område. Denne kategorien skal bidra til å oppfylle

naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer, der

målet er at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det er rimelig.

Områder for vilt- og fugletrekk, nettverk av ulike våtmarkstyper eller arealer

som bidrar til sammenbinding av verneområder samlet utgjør et viktig
leveområde for mange arter er eksempler på landskapsøkologiske
funksjonsområder.

Definerte områder (f.eks. natursystem-kompleks) med særlig høy tetthet

på/stor arealandel av fåtallige (sjeldne) og intakte naturtyper og økosystemer
eller landskap med viktige økologiske prosesser kan også være
landskapsøkologiske funksjonsområder.

Landskapsøkologiske funksjonsområder faller inn under definisjonen av
«grønn infrastruktur», jamfør Stortingsmelding 14 (2015-16).
Geologisk mangfold

Rødlistede eller andre forvaltningsprioriterte geotoper og verdifulle geosteder.

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 femdelt, 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 6.3. Det skal lages et verdikart.
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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 «forbedret». 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 V712 tabell 6.4.
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.
Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Dersom påvirkning i
anleggsperioden kan gi langvarig eller varig skade i et delområde inngår dette i vurderingen
av tiltakets påvirkning. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.
Tabell 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
Skala

Konsekvensgrad

RGB fargekode

Forklaring

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)

-------

+/++

4 minus ( - - - - )

1pluss (+)
2 pluss (++)

+++/

3 pluss (+++)

++++

4 pluss (++++)
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Ubetydelig miljøskade for delområdet.

146, 208, 80

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

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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v

Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.

2.2.2. Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering
av hvert utbyggingsalternativ.
Skala og kriterier for å sette konsekvensgrad for hele utbyggingsalternativer framgår av
tabell 2-3.
I tillegg til framstilling i tabellform skal vurderingene skal alltid begrunnes godt. 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. Vurdering av skadereduserende tiltak
som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område
eller hele alternativer er en del av analysen, jf. V712 kap. 6.1.4. Legg merke til at
skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget er en del av utredningsgrunnlaget.
Forslag til ytterligere skadereduserende tiltak beskrives i temarapportens kap. 7.
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Tabell 2-3: 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.
I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller få

Positiv konsekvens delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv
konsekvensgrad.

Stor positiv
konsekvens
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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. Utredningsalternativer og tiltaksbeskrivelse
3.1. Planområdet
Planområdet strekker seg fra kommunegrensa mellom Evenes og Skånland ved
Tomashaugen til noe øst for Vasselva, retning Bogen.Planområdets areal er avgrenset av
prosjektets behov for areal og forbindelse med bygging av ny E10 og ny kryssløsning mot
Evenes flyplass.

Figur 3-1 Planområdet

3.2. 0-alternativet – referansealternativet
0-alternativet er dagens veglinje i planområdet. Tidshorisonten for planen er 40 år. ÅDT
(årsdøgntrafikk)er i dag (2019-tall) 2950 kjøretøy. Tungbilandelen er 15 %. Framskrevet ÅDT
2062 er 3600 kjøretøy. 0-alternativet er dagens veg med framskrevet trafikktall.

3.3. Ny trase
Ny trase for E10 parsell 15 følger i store trekk dagens veglinje helt fram til Osvatnet. Det blir
nytt kryss og tilkomstveg til Evenes flyplass, samt nytt kryss for påkopling av
Kjerkhaugvegen og Evenesvegen, se Fig 3-2.

Figur 3-2
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Det blir nytt kryss og flytting av deler av Kvitforsvegen, se Fig 3-3. Som følge av dette blir
eksisterende bru over Gjertrudelva fjernet her og det blir laget ny vanngjennomføring og
delvis flytting av elva når ny påkopling til Kvitforvegen bygges.

Figur 3-3

Mellom avkjøring til Kvitforsvegen og Liamarkhaugen blir vegen rettet noe ut, se Fig 3-4.
Dette gjør at Gjertrudelvas øvre del på noen steder må tilpasses fyllingsfoten for ny veg. Det
vi være der det ikke er plass nok til oppstramming av vegfylling uten å komme ut i dagens
elveløp. Dette vil i hovedsak gjelde i de øvre deler av elva der den er relativ liten.

Figur 3-4

Mellom avkjøring til Evenesmarkvegen og Osvatnet er det små justeringer av linja, men
tiltaket vil medføre noe inngrep i myrområder langs vegen.
Kryss E10/Osmarkvegen blir flyttet og eksisterende kryss fjernet. Herfra og ut hele parsellen
østover er vegen lagt om lag 100 meter lenger opp i terrenget enn dagens veg. Dette gir
også noen nye kryss og avkjøringer til landbruksareal, se Fig 3-5 og 3-6.
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Figur 3-5

Vest for Vasselva planlegges et permanent masselager for rene overskuddsmasser. Dette
framkommer på reguleringskartet og er vist med avgrensing i Fig 3-6.

Figur 3-6 Ny E10 går høyere enn dagens vE10. Permanent masselager vist med rødt.

Forøvrig vil arealer langs linja brukes for midlertidig lagring av masser for å minske
transportbehovet og også lette en god tilbakeføring med gjenbruk av stedegne masser og
vegetasjonsdekke.
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4. Kunnskapsgrunnlag og delområder
4.1. Generell beskrivelse
Hele planområdet ligger i et område dominert av kalkspatmarmor. Det er også bånd av
glimmerskifer, glimmergneis, metasandstein og amfibolitt. Løsmassedekket er
forvitringsmateriale i vest, morene av variabel tykkelse i Osmarka og en breelvavsetning ved
Vasselva. Vegtiltaket ligger i sin helhet under marin grense. Både berggrunn,
forvitringsmateriale (fra kalkrik berggrunn) og at det er under marin grense gjør at floraen i
området er sterkt påvirket av gunstige forhold som baserikt jordsmonn og lett tilgjengelig
næringsemner for plantevekst. Vannene i området er også sterkt påvirket av disse
forholdene og det er derfor kalkrike innsjøer her. Deler av området er også utvalgt naturtype
som har særskilt vern gjennom egen forskrift. Det er særlig rik kransalgevegetasjon i de
kalkrike vannene. Kjerneområdet for dette er vernet som naturreservat. Reservatet er også
Ramsarområde på grunn av særlig stor betydning for mange arter av fugl knyttet til
næringsrike vann og våtmark spesielt. Dette området er et av Nordland fylke sine viktigste
lokaliteter for horndykker, sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015. Også Osvatnet er
registrert som svært viktig område for fugl. Laksåga med Osvatnet og Vasselva er varig verna
vassdrag og det er registrert elvemusling (VU) i vassdraget.

Figur 4.1 Berggrunnsgeologi i området. Kilde ngu.no

Figur 4.2 Løsmasser og marin grense. Kilde ngu.no
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4.2. Kunnskap og kilder
I forbindelse med utredning av hele området for KVU Hålogalandsveien (fra KVU til
reguleringsplaner) ble det gjort konsekvensutredning for naturmangfold (Ecofact, 2016).
Tiltaksområdet for reguleringsplanen som fremmes her ligger i sin helhet innenfor parsell 15
i utredningen fra Ecofact, og viktige deler av grunnlagsinformasjonen er hentet herfra. I
tillegg har forfatter av denne konsekvensutredningen vært på befaring i området i to runder
for å sjekke arealene nærmere, spesielt verdifulle naturtyper, vassdragsverdier og myr sett
opp mot reguleringsplanens veglinje og kryssløsninger da disse er endret siden 2016. Også
litteratur om verneverdier i området har bidratt til ytterligere informasjon for beskrivelse av
naturmangfoldet. Her nevnes spesielt rapporter mottatt fra statsforvalteren i Nordland.
Naturbase, artskart/artsobservasjoner og andre nettsteder med offentlig tilgjengelige
naturdata har også vært viktige kilder. Se for øvrig kildeliste bakerst i rapporten.

4.3. Besvarelse av planprogram
For tema naturmangfold hadde planprogrammet fokus på utsjekk av naturmangfoldlovens
bestemmelser. Se nærmere under kapitel 6.5 og forholdet til særlovverk for besvarelse av
dette. Videre skulle potensiell forurensning og eventuelle avbøtende eller kompenserende
tiltak kommenteres, samt at mulige negative virkninger av anleggsfasen skulle belyses
spesielt. Se kapitel 6.6 om skadereduserende tiltak for hvordan dette er håndtert.

4.4. Influensområde

Figur 4-3 Oversikt over influensområde for tema naturmangfold

Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg
vanligvis noe utover grensene for planområdet , her beskrevet i kap. 3.1. Særlig gjelder dette
for vassdrag og andre strukturer som kan ha viktige økologiske funksjoner som
spredningsveier/forflytningskorridorer for arter I tillegg kan en potensiell påvirkning i form
av forurensning strekke seg langt utenfor et planområde nedstrøms selve tiltaket.
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Basert på kunnskapen om temaets verdier har influensområdet for tema naturmangfold blitt
definert slik det er vist if figur 4.3. Dette er ikke så mye større enn selve planområdet. Det er
utvidet særlig der vassdrag kan bli påvirket.

4.5. Delområder
Planområdet er delt inn i 11 delområder hvor arealavgrensingen for de 9 første delområdene
følger den naturlige avgrensingen i terreng for den aktuelle naturverdien, enten det er en
registrert naturtype, myr eller vassdrag med naturlig tilhørende kantsone. For verneområdet
følger den vernegrensa. Ett delområde kan bestå av flere naturverdielementer
(registreringskategorier). Registreringskategorien som gir høyest «score» på verdisettinga
blir styrende for delområdet. Dette er beskrevet i gjennomgangen av hvert delområde.
Delområde 11 er øvrig areal, altså areal som ikke når opp i verdiklasse over «noe verdi».
Dette er «hverdagsnaturen» som også har sin verdi som naturareal i seg sjøl, men ikke minst
som naturareal mellom de ulike registrerte verdiområdene/delområdene.
Følgende 10 delområder er avgrenset og beskrevet med verdi, påvirkning og konsekvens:
1 Tomashaugen rikmyr
2 Nautåaområdet (med Nautåa naturreservat)
3 Evenesvegen/Nystad
4 Gjertrudelva
5 Gamelva – Mølnelva
6 Osvatnet
7 Grønnlibekkmyra
8 Grønnlimyrene
9 Vasselva
10 Oselva-Laksåa
11 Øvrig areal
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5. Trinn 1: Verdi, påvirkning og konsekvens for
delområder
Dette kapitlet omhandler temaets delområder med beskrivelse av verdien samt vurdering av
påvirkning og konsekvens som følger av det planlagte tiltaket.
Verdi er satt i henhold til revidert kapitel kap 6.6 om naturmangfold i V712 (juni 2021).
Denne revisjonen ble gjort i samarbeid med Miljødirektoratet for å kalibrere Statens
vegvesen sin konsekvensanalyseveileder (V712) mot den nye veilederen til
konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941) utgitt av Miljødirektoratet. Dette er en
nettbasert veileder.
I teksten henvises det til rødlistete arter i de ulike rødlisteklassene som artsdatabanken
opererer med. Det vil si at det etter arten står den forkortede rødlistebetegnelsen. At en art
er truet vil si at den er klassifisert innenfor en av klassene VU, EN eller CR, mens arter som er
rødlistet inkluderer nær truet og datamangel (som betyr at ikke har kunnskapsgrunnlag til å
definere arten som livskraftig), se figur nedenfor.

Fig. 5-1 Forklaring til de ulike rødlistekategoriene (artsdatabanken.no)

Ved vurdering av hvilken betydning et tiltaks påvirkning kan få på en rødlistet art er det
viktig å kjenne til grunnlaget for fastsettelse av rødlistestatus, altså påvirkningsfaktorene og
tidsaspektet ved siste rødlistevurdering. Det er også viktig at vurdering opp mot regionale
forhold vurderes da rødlistestatus baserer seg på status for landet under ett.
At en art er ansvarsart betyr at Norge har minst 25% av den europeiske bestanden, altså at
Norge har et særlig ansvar for forvaltning av arten. Det betyr imidlertid ikke at arten er
sjelden i Norge. Normalt er ansvarsartene vanlige i Norge som eksempelvis gråtrost og
bjørkefink. Registreringer av ansvarsarter blir derfor ikke kommentert i denne
konskvensutredningen, med mindre arten også er rødlistet.
Figurer som viser delområdene er utsnitt av verdikartet, men med større transparent for å
synliggjøre eksisterende situasjon, samt at veg-geometrien lagt over. Dette letter forståelsen
av tiltakets direkte påvirkning, mens det i tabellene er gitt mer beskriver utsnitt av verdikart
Planområdets avgrensning med svart.
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5.1. Verdikart
Nedenfor er vist verdikart for hele planområdet. Kun areal med middels verdi og høyere er
tatt med her for å gjøre kartet mest mulig lesbart. Øvrig areal i planområdet er definert som
med noe verdi og utgjør ett delområde som får sin beskrivelse og vurdering av påvirkning
som ett sammenhengende delområde. Dette er en konsekvensutredning med kun ett
alternativ, og da vil ikke en detaljert inndeling av delområder med lav verdi for vurdering av
konsekvens ha noen relevans.
Figur 5-2 viser verdikart for tema naturmangfold. Dette er delt i tre utsnitt for at det skal bli
lesbart i rapportformatet. For mer detaljert visning vises det til vurderingen av hvert
delområde. Svart strek viser planavgrensingen.
I gjennomgangen av delområder (kap 5.2) er hvert delområde gitt nummer og lokalitetsnavn.
Lokalitetsnavn er valgt for best mulig gjenkjennelse i geografien. Der er vist kartutsnitt som i
tillegg til lokalitetsavgrensinga også viser tiltaket i form av veg-geometri, samt regulert
masselager.

Figur 5-2a Verdikart del I. Nummer viser lokaliteter.
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Figur 5-2b Verdikart del II. Nummer viser lokaliteter.

Figur 5-2c Verdikart del III. Nummer viser lokaliteter.
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5.2. Delområde 1 Tomashaugen rikmyr

Figur 5-3 Delområde 1 Tomashaugen rikmyr. Planområdets avgrensning med svart strek.
Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Tomashaugen rikmyr

Verdivurdering: Delområde 1 Tomashaugen rikmyr
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten er registrert av Ecofact som har gitt den verdi C. Dette er en intermediær-rik myr. Den har ikke
mange utpregete rikmyrsindikatorer men der finnes taglstarr, breiull og gulstarr. Lokaliteten er gitt verdi C på
grunn av begrenset størrelse, moderat artsmangfold og noe påvirkning fra grøfting. C verdi fra håndbok 13 gir i
utgangspunkt bare «noe verdi» i nytt kap 6.6 om naturmangfold i V712 (juni 2021, etter samråd med
Miljødirektoratet), altså på linje med hverdagsnaturen. Denne verdien løftes her til en lav middels verdi på grunn
av de økologiske funksjoner myr og våtmark har for insektproduksjon og dergjennom også betydning for fugl.
Arealet med rikmyr har uten tvil en større betydning for naturmangfold enn omkringliggende areal med ordinær
vegetasjon.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Noe areal av rikmyra går tapt som føllge av ny veg og grøft selv om vegen vil gå i samme trase
som i dag. Berørt areal blir mindre enn 20% av lokaliteten og samtidig den minst viktige delen
(som ligger inntil dagens veg).

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

▲
Planlagt
tiltak
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5.3. Delområde 2 Nautåaområdet
VERDI
Nautåaområdet, her definert som Nautåa naturreservat og naturtype viktig bekkedrag på
kalkgrunn, utgjør en del av de kalkrike innsjøene som er definert som utvalgt naturtype
kalksjøer og derved har en særskilt beskyttelse gjennom forskrift om utvalgte naturtyper. Et
av hovedelementene i kalksjøene er den rike floraen av kransalger og tjønnaksarter,
mangfoldet av plantearter og tilstedeværelsen av flere rødlistede planter. De kalkrike
innsjøene her er vurdert som av de mest artsrike i Norge (Gaarder og Mikkelsen, 2005).
Naturreservatet er også del av et sammensatt kompleks av verneområder som sammen
utgjør et større Ramsarområde. Slike viktige områder for naturmangfold skal ha svært stor
verdi i henhold til V712. Avgrensingen er valgt å følge vernegrensa der denne går lengst ut
og grensa for naturtype bekkedrag på kalkrikt berg der denne går lengst ut. Denne
lokaliteten av naturtype har også høyeste verdi (A-lokalitet).
I tillegg til verdi som utvalgt naturtype kalksjø har området stor verdi for fugl knyttet til vann
og våtmark. De næringsrike innsjøene med høyt kalkinnhold har også et stort tilfang av
bunndyrfauna, krepsdyr og andre vannlevende organismer som er byttedyr for mange arter
av vadefugl og andre vannfugler. Særlig må nevnes horndykker som har et kjerneområde
her. I en kartlegging fra 2009 og 2010 hadde Evenes høyeste antall par av 23 undersøkte
kommuner i Nordland og er oppgitt å være et av fylkets viktigste hekkeområder for
horndykker (Strann K-B. og Frivoll V., 2011). Andre rødlistede arter som er registrert
innenfor lokaliteten her er vipe (EN), storspove (VU), stjertand (VU), knekkand (EN),
snadderand (NT), skjeand (VU), sothøne (VU), sandsvale (NT), taksvale (NT), bergirisk (NT),
sivspurv (NT), hettemåke (VU) og fiskemåke (NT). Mange av disse er truete arter, jamfør
Norsk rødliste for arter 2015.

Figur 5-4 Nautåa er i hovudsak stilleflytende og med frodig kantvegetasjon
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PÅVIRKNING
Veglinje og brukonstruksjon er forsøkt lagt slik at den negative påvirkningen på
naturverdiene i Nautåaområdet skal bli minst mulig.

Figur 5-5 Delområde 2 Nautåaområdet. Planområdets avgrensning med svart strek.

Eksisterende påvirkning er knyttet til aktiviteter knyttet til flyplassen, avrenning fra
flyplassområdet, jordbruksareal og myr i området, se mer om samlet belastning i kap 6.5.
Hele Nautåa naturreservat er en del av Ramsarområdet Evenes Våtmarkssystem som i tillegg
til Nautåa naturreservat består av naturreservatene Tennvatent, Myrvatnet, Sommervatnet og
Kjerkvatnet. Det er laget en egen veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre
Ramsarområdet (Miljødirektoratet M47-2013). I denne er det sentralt at ethvert tiltak skal
være søkt lagt utenfor Ramsar, deretter minimere tiltak og til slutt sette i verk
kompenserende tiltak ved tap av våtmarksareal innenfor Ramsar. Planarbeidet har hatt stor
fokus på dette og skjedd i nær dialog med statsforvalteren i Nordland (flere møter).
Vegtiltakets påvirkning vil være følgende:
•

Eksisterende bru for E10 blir fjernet, den gamle fyllinga/oppmuringa fjernet og
terrenget tilpasset sin opprinnelige form så godt som mulig. Ny bru får mye større
luftåpning ved at brukarene trekkes bakover og ny bru kommer høyere enn dags bru,
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med kotehøyde 26,5 på underside bjelkelag. Normalvannsand er 16,7, som gi om lag
10 meter høyde fra elva og opp til underside bru. Ved rivearbeid blir det
anleggsvirksomhet innenfor grensene til reservatet, mens permanent situasjon ikke
har installasjoner innenfor vernegrensa, se illustrasjoner nedenfor.

•

Ny bru for tilkomstveg og gang- og sykkelveg (GS) til flyplassen. GS blir hengt på
eller bygd som del av bru for kjørebane. Denne brua vil fungere som midlertidig
omlegging av E10 når den nye brua for E10 bygges. Brukarene skal plasseres rett
utenfor vernegrensa, men arbeidet med fundamentering og bygging av disse kan gi
noe arbeid/graving såvidt inne i reservatet, avhengig av grunnforhold og etablering
av sperrer for å hindre slam/avrenning fra byggegrop for brukarene og til vassdraget.
Denne brua får kotehøyde 18,85 på underside bjelkelag. Normalvannsand er 16,7,
som gi om lag to meter høyde fra elva og opp til underside bru. 200-års flom er på
kote 18,35 slik at det da bare vil være 0,5 meter klaring. Se skisse for bruløsninger
nedenfor.

•

For naturverdiene knyttet til Nauåaområdet vurderes tiltaket å ha minimal betydning
for utbredelse og funksjon som kalkrike sjøer (utvalgt naturtype) hva gjelder de
botaniske verdiene i vassdraget. Dette fordi permanent situasjon ikke vil gripe
direkte inn i elvestreng, men bare beslaglegge en liten del av den naturlig tilhørende
kantsonen.
Når det gjelder det rike fuglelivet i Nautåaområdet er det spesielt selve innsjøene
som har stor verdi, både som hekkeområde, beiteområde og myteområde. Elvene
mellom innsjøene vil være forflytningskorridorer for fugl og da særlig andefugl. I
forhold til eksisterende situasjon med en trang åpning ved dagens bru, vil ny
situasjon åpne området ved elva opp, noe som vurderes som positivt for funksjon
som forflytningskorridor. Tilkomstvegen med ny bru vil være et nytt element som
både beslaglegger noe areal og reduserer den positive effekten av større åpning ved
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E10-brua. Vegens forstyrrelse på fugl vil øke noe på grunn av at det blir to trafikkerte
veger i stedet for en. Det er kjent at veger har en forstyrrende effekt på fugl og da
særlig på trekkende fugl, mens stasjonær fugl lettere tilpasser seg situasjonen
(Solvang R., 2019). Siden ny veg ligger svært nær eksisterende veg antas forstyrrelsen
ikke å øke i vesentlig grad.
Det er knyttet noe usikkerhet til den samlede effekten for fugl av tiltaket her, men
trolig vil ikke ny situasjon forverre tilstanden i særlig grad med tanke på forflytning
av fugl.
•

Det blir bygd bru over bekken fra Svanevikvatnet der det i dag er et rør. Det vil her
åpnes opp vesentlig og bekken vil gå i dagen og det etableres over tid en naturlig
kantsone til bekken. Dette vil gjøre at de økologiske funksjonene i vassdraget blir
forbedret på dette punktet.

•

Tilpasning ny Kjerkhaugveg til eksisterende bru over Nautåa. Det må påregnes noe
arbeid med støttemur så vidt innenfor reservatet. Tiltak skal ikke berøre
vannstrengen, så påvirkning er avgrenset til anleggsfase.
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Figur 5-6 Modell av bru/vegløsning for flyplasskrysset. Vernegrensa vist med rød strek

Figur 5-7 Den åpne bruløsninga sett fra terrengnivå nedstrøms brua. Tilkomstvegbrua i bakgrunnen

Avrenning fra veg til vassdrag i driftsfasen (permanent) vurderes som nær tilsvarende som i
dag. Med vegetasjonsbuffer mot vassdraget antas det at forurensning fra veg er minimal.
Tabell 5-2 oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvens
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Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Nautåaområdet

Verdivurdering: Delområde 2 Nautåaområdet
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Nautåaområdet består av Nautåa naturreservat og utvalgt naturtype kalksjøer. Området har også beskyttelse
som Ramsarområde. Verdiene er knyttet spesielt til botanisk rike kalksjøer og til artsmangfold og tetthet av
rødlistere fuglearter. Verdi settes høyt i kategorien svært stor verdi på grunn av vern som naturreservat med
særlig store verneverdier og Ramsarområde (internasjonalt viktig for fugl).

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Påvirkningen er begrenset til veg og ny bru over Nautåa. Dette er delvis areal som er berørt fra
før, men det blir en ny veg og bru mer enn for eksisterende situasjon. Tiltaket vil ikke berøre
verdiene knyttet til kransalger og andre botaniske verdier i området.
I forhold til registrert verdi som kalkrikt bekkedrag vil tiltaket bare beslaglegge en svært liten del
av kantsonen.
Avrenning fra veg og bru vurderes som tilnærmet samme som i dag. Det skal opprettholdes
vegetasjonsbelte mellom veg og vassdrag.
Ny veg og bru kan gi noe økt forstyrrelse for fugl som bruker elvekorridoren som forflytningsvei
mellom innsjøene. Påvirkningen vurderes som mellom ubetydelig og noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Planlagt
tiltak

Høy svært stor verdi og ubetydelig til noe forringet som påvirkning gir konsekvens som ligger i
grensen mellom en minus og to minus (- / - -).

Figur 5-8 Nautåa der bru for ny tilkomstveg Evenes flyplass vil krysse over.

Side 33

Reguleringsplan Tjeldsund - Lakså – Konsekvensutredning naturmangfold

5.4. Delområde 3 Evenesvegen/Nystad

Figur 5-7 Delområde 3 Evenesvegen/Nystad. Planområdets avgrensning med svart strek.
Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Evenesvegen/Nystad

Verdivurdering: Delområde 3 Evenesvegen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Naturtype artsik vegkant (naturbaseID – 00040879). Det er relativt mye beitemarsopp i lokaliteten, deriblant to
rødlistede arter; bittersøte (NT) og lillagrå rødskivesopp (NT). Storfe beiter i området (særlig på vegens østside
og beite er viktig for opprettholdelse av verdien. B-verdi etter Hb 13. Verdi vurderes som middels i henhold til
revidert V712.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Lokaliteten blir sterk forringet og kanskje helt borte. Det vil forsøkes å gjenskape noe av verdien
ved tilbakeføring av de stedegne massene, men om dette er tilstrekkelig til å ivareta verdien er
høyst usikkert. Det er også tvilsomt om beite på disse arealene lar seg opprettholde etter ny veg.
Påvirkning settes som sterkt forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

▲
Planlagt
tiltak
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5.5. Delområde 4 Gjertrudelva

Figur 5-8 Delområde 4 Gjertrudelva. Planområdets avgrensing vist med svart strek.

Figur 5-9 Dagens løsning med rør (Kvitforsvegen). Elva har fin og variert steinbunn gjennom røre og
slakt fall som sikrer fri fiskevandring..
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Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Gjertrudelva

Verdivurdering: Delområde 4 Gjertrudelva
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Fiskeførende vassdrag med godt utviklet kantvegetasjon. Trolig også viktig for insektproduksjon. Gjertrudelva er
en del av det varig verna Kvitforsvassdraget, hvor hovedelvene er Øverelva og Stilleelva. Vernegrunnlaget er
beskrevet slik: Vassdragets elver, vann og et stort sammenhengende våtmarksystem har en sentral funksjon i et
variert og attraktivt lavtliggende landskap. Kvitforsen er et markert landskapselement. Elveløpsformer og
biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Nærhet til større tettsted. Viktig for friluftslivet.
Verdi høynes fra noe til middels verdi på grunn av vernet vassdrag og naturkvaliteter som del av dette.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Noen av vegskråningene kommer ut i dagens elv slik at denne må flyttes noe. Det største
inngrepet blir ved omlegging av Kvitforsvegen hvor bekken v\blir lagt i rør gjennom ei større
fylling. Gammel bru /svalbardrør i dag) blir fjernet. Dette gir vesentlig tap av kantsone på om lag
40 meters lengde. Selve røret skal legges slik at det ikke hindrer fiskegjennomgang ved at dtelgg
tilstrekkelig stort rør til innføring av bunnsteinmasser o\g med fall og struktur som ikke gjør
vannhastigheten for stor for vanlig ørret å svømme gjennom.
Videre vil bekken måtte justeres noe på noen punkt et stykke lenger opp i vassdraget. Her vil
negativ påvirkning være av mer midlertidig karakter da ny kantsone skal etableres og
elvebunnsubstrat tas vare på og gjenutlegges etter flytting av bekken.
Samlet vurderes påvirkningen av Gjertrudelva som i lavere sjikt av «forringet».

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

▲
Planlagt
tiltak
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5.6. Delområde 5 Gamelva - Mølnelva

Figur 5-9 Delområde 5 Gamelva – Mølnelva. Planområdets avgrensing vist med svart strek.

Figur 5-10 Frodig gråorvegetasjon rundt Mølnelva der elva går under E10 i dag.
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Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Gamelva - Mølneva

Verdivurdering: Delområde 5 Gamelva - Mølnelva
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten er registrert og vurdert av Ecofact og gitt følgende utforminger; flompåvirket oreskog (30%),
flompåvirket bjørkeskog (50%) og meandrerende elveløp (20 %). Flomskogsmark er klassifisert som sårbar (VU)
på Norsk rødliste for naturtyper 2018. Lokaliteten henger sammen med store åpne myråpner og med Osvatnet
som er viktig viltområde (svært viktig for mange arter av fugl): Lokalitetens verdi må ses i sammenheng med
dette og som del av økologisk funksjonsområde for flere arter av fugl.
Flomskogsmark med or er spesielt viktig for fugl på grunn av stort antall og diversitet av insekter. Dette skyldes
at særlig gråor-flommarkskog har svært produktivt areal med rask omsetning av organisk materiale på grunn av
høy fuktighet, lett nedbrytbart materiale og stor produksjon av plantematriale som følge av nitrogenkretsløpet i
slike miljøer. Or feller bladene grønne (fordi de har nitrogenfiksering gjennom rotsystemet) noe som gir
nitrogengjødsling av jordsmonnet.
Sårbar naturtype med klassifisering B etter Hb13 skal plasseres i stor verdi. Sammenbinding med store
myrområder og viktig viltområde (Osvatnet) styrker verdien.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Påvirkingen begrenser seg til delvis omlegging av ved anlegging av ny E10 og fjerning av
rørgjennomføring for Osmarkveien som blir stengt her og får ny tilkomsttrase. Ny trase vil bli med
rør eller kulvert noe oppstrøms og mer i utkanten av lokaliteten. Fri fiskevandring skal sikres. Det
bli helt marginale inngrep i lokaliteten og inngrepen har heller ikke negativ virking ut over det
beslag de legger på lokaliteten. Gjenskaping av areal som flomskogsmark vil skje på areal som
blir «frigitt», og den noe dårlige rørløsninga gjennom Osmarkveien i dag blir fjernet. I dag er den
tilnærmet vandringshinderpå grunn av dårlig vedlikehold (se bilde under).
Samlet påvirkning regnes som ubetydelig til noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Planlagt
tiltak

Stor verdi og påvirkningsgrad mellom ubetydelig og noe forringet gir konsekvens en minus (-).

Fig 5-11 Dagens rør gjennom Osmarkvegen
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5.7. Delområde 6 Osvatnet

Figur 5-12 Delområde 6 Osvatnet. Planområdets avgrensing vist med svart strek.
Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Osvatnet

Verdivurdering: Delområde 6 Osvatnet
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Osvatnet er registrert som svært viktig viltområde (Strann K-B., Frivoll V og Johnsen T.V., 2005). Osvatnet er
vegetasjonsrikt og med mange arter av hekkende våtmarksfugler; sangsvane, stjertand (VU), brunnakke,
toppand og storlom er eksempler på arter som hekker her. På sensommeren er det betydelige mengder andefugl
som myter her med kvinand, toppand og brunnakke som dominerende arter på den årstida.
Viktigheten som hekke og myteområde for mange våtmarksfugl, samt hekkelokalitet for såbare art (stjertand,
VU) gir lokaliteten stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Tiltaket medfører ingen inngrep i lokaliteten. E10 blir flyttet om lag 100 meter lenger fra Osvatnet
enn eksisterende trase. Dette vil gi noe mindre belastning i form av forstyrrelser på vannfugl i
deler av lokaliteten.
Påvirkning vurderes som en liten forbedring.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

▲
Planlagt
tiltak
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5.8. Delområde 7 Grønnlibekkmyra

Figur 5-13 Delområde Grønnlibekkmyra. Planområdets avgrensing vist med svart strek.

Figur 5-14 Grønnlibekkmyra er svært våt og har flere små pytter og åpne vannspeil
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Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Grønnlibekkmyra

Verdivurdering: Delområde 7 Grønnlibekkmyra
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Myra er ikke definer tsom egen naturtype eller registrert som spesielt viktig for fugl. I henhold til nytt kap 6.6 om
naturmangfold i V712 (juni 2021, etter samråd med Miljødirektoratet), får slike areal som utgangspunkt ingen
verdi utover «noe verd», altså på linje med hverdagsnaturen.
Den delen av myra som ligger nærmest dagens E10 er djup (dvs over 1 meter), godt omdannet og har rik
vegetasjon, mens den andre delen av myra er definert som grunn og uten krevende arter (Kilden, Nibio.no).
Ved befariing var det klart at dette myrarealet trolig er viktig for mange arter av insekter, på grunn av pytter og
åpne vannspeil. Det ble også observert flere arter av øyenstikkere ute at art ble bestemt. Slik arealer er også
viktige for fugl, men det ble ikke registrert srlig hensynskrevende arter her ved befaring.
Verdi justeres opp fra noe verdi til lav, middels verdi da arealet uten tvil er viktigere for naturmangfold enn
omkringliggende skogareal.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Vegtiltaket vil bygge ned store deler av myra og det nærmeste arealet blir pgså kraftiog påvirket
da det vil drenere ut de nære arealene. Trolig må store deler masseutskiftes for å sikre stabilitet
for byggen av veg her.
Påvirkning regnes som sterkt forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

▲
Planlagt
tiltak
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5.9. Delområde 8 Grønnlimyrene

Figur 5-12 Delområde 8 Grønnlimyrene. Rødt viser permanent masselager.
Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Grønnlimyrene

Verdivurdering: Delområde 8 Grønnlimyrene
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten er registrert av Ecofact som har gitt den verdi C. Ingen rødlistede arter er registrert i lokaliteten.
Intermediær-rik vegetasjon med noe jåblom og gulstarr Slåttemyr er utvalgt naturtype med egen forskrift i
naturmangfoldloven, og fikk i Norsk rødliste for naturtyper 2011 status som truet (kritisk truet (CR) for
slåttemyrkant, sterkt truet (EN) for slåttemyrflate). Etter utkast til nye faktaark for DN-håndbok 13
(Miljødirektoratet, versjon 7. august 2015) får lokaliteten lav vekt for størrelse og artsmangfold, men middels vekt
for hevd og landskapsøkologi lokal, som til sammen gir C-verdi.
C verdi fra håndbok 13 gir som utgangspunkt bare «noe verdi» i nytt kap 6.6 om naturmangfold i V712 (juni
2021, etter samråd med Miljødirektoratet), altså på linje med hverdagsnaturen. Fordi slåttemyr er utvalgt
naturtype løftes denne til middels verdi. Sørlig slåttemyr er klassifisert som kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for
naturtyper 2018. Får å være innenfor kriteriene for sørlig slåttemyr på lokaliteten være innenfor boreonemoral til
sørboreal vegetasjonssone, noe vi bare finner helt sør i Nordland. Slåttemyr i nord er uansett også i fare for
omdisponeing og gjengroing og er en naturtype med relativt lite areal.
Verdien settes til middels.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Vegkroppen vil bygge ned en del av lokaliteten og regulert masselager ødelegge ytterligere en
vesentlig del av lokaliteten. Ved rett gjennomføring med begrensinger på disponering av
sideareal/anleggsbeltet er det mulig å opprett resterende del del av lokaliteten. Påvirkning
vurderes som sterkt forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

▲
Planlagt
tiltak
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5.10. Delområde 9 Vasselva

Figur 5-13 Delområde 9 Vasselva. Planområdets avgrensing vist med svart strek.
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Figur 5-14 Vasselva omtrent ved kryssingspunkt for ny bru
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Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Vasselva

Verdivurdering: Delområde 9 Vasselva
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Vasselva er del det varig verna vassdraget Laksåga (Evenes). Laksåa er anadromt vassdrag, men Vasselva er
ikke del av anadrom strekning.
På grunn av verdi som vernet vassdrag høynes verdien fra noe verdi til lav middels.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Med gjenomført tiltak vil det være to bruer som krysser vassdraget. Det vil bli noe tap av naturlig
kantsone, men bruspennet skal være så langt at en unngår inngrep i selve vannstrengen slik at
de økologiske funksjoner blir tilnærmet uendret.
Påvirkning settes til mellom ubetydelig og noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ
Planlagt
tiltak

+++/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Lav middels verdi og påvirkningsgrad ubetydelig til noe forringet gir konsekvens null til en minus
( 0 / - ).
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5.11. Delområde 10 Oselva-Laksåa

Figur 5-15 Delområde 10 Oselva - Laksåa. Planområdets avgrensing vist med svart strek

Tabell 5-60: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Oselva - Laksåa

Verdivurdering: Delområde 10 Oselva-Laksåa
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Vassdraget er varig verna og anadromt vassdrag, dog med svak besend av både laks og sjøørret i dag. Men
potensiale som viktig sjøørrettvassdrag er til stede. Det er registrert elvemusling i vassdraget på sterkningen fra
Osvatnet og ned til utløp sjø, samt helt nederst i Vasselva. Elvemuslling er registert som sårbar (VU) i Norks
rødliste for arter 2018.
På grunn av funksjonsområde for truet art på rødlista får lokaliteten stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Tiltaket vil ikke gi noen permant påvirkning på lokaliteten, men det er viktig at det i anleggsfase
legges inn tiltak for å hindre tilslamming av areal med elvemusling i vassdraget. Dette vil bli lagt
inn som førende tiltak i utførelsen. Med det som forutsetning blir påvirkning ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

▲
Planlagt
tiltak
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5.12. Delområde 11 Øvrig areal
Tabell 5-71: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens, delområde Øvrig areal

Verdivurdering: Delområde 11 Øvrig areal
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Verdibegrunnelse:
Øvrig areal består av alt annet naturareal i planområdet. Nedbygd areal regnes ikke med. Dette er definert som
hverdagsnaturen. Den har betydmiong for biologisk mangfold både som ordinært beite og hekke/-yngleområder
for en lag rekke vanlige arter. Alt naturareal som ikke blir klassifisert i verdiklasse middels eller høyere vil havne i
«noe verdi».
I dette planområdet er det både fattige myrarealer og rik høgstaudebjørkeskog, samt beitemark og engareal. På
områdene rundt Evenenes lufthavn har disse arealene innslag av krevende arter på grunn av kalkrik berggrunn
og sedimenter fra gammel havbunn. Et eksempel på det er det utplanerte arealet mellpm dafgens E10 og
Nautåa (riggområde i reguleringsplanen). Her er kalkkrevende arter som jåblom og gulsildre, sveltull og gulstarr.
Men verdiene er ikke store nok til utfigurering av egne naturtyper.
Det ble på befaring registrert mye spor av elg og mye skader på skog som følge av elgbeite (særlig osp nær
Vasselva og selje for øvrig). Det er tydelig at det er god ebstand av elg i området og det er da også mye godt
beite for elg her.

Tiltakets påvirkning
Utbyggingsalternativ

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Planlagt tiltak

Begrunnelse av påvirkning:
Ny veg vil legge beslag på en del av naturarealene i planområdet der vegen vil gå i ny trase.
Dette gjelder særlig mellom Osmarkvegen og enden av planområdet øst for Vasselva. Det er
ikke grunn til å anta at påvirkning for elg blir endret i forhold til dagens situasjon med tanke på
leveområde og trekk.
Samlet vurderes påvirkning av øvrig areal som noe forringet.

Tiltakets konsekvens
Utbyggingsalternativ

+++/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Planlagt
tiltak
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6. Trinn 2: Konsekvens av foreslått regulert linje
Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggingsalternativer. I dette prosjektet er det kun ett alternativ, og dette følger i all hovedsak linja
som lå til grunn ved arbeidene med oppfølging av KVU for E10 Hålogalandsveien.

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 det aktuelle
utbyggingsalternativet.
Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturmangfold.
Delområder
Delområde 1 Tomashaugen rikmyr
Delområde 2 Nautåaområdet
Delområde 3 Evenesvegen
Delområde 4 Gjertrudelva
Delområde 5 Gamelva - Mølnelva
Delområde 6 Osvatnet
Delområde 7 Grønnlibekkmyra
Delområde 8 Grønnlimyrene
Delområde 9 Vasselva
Delområde 10 Oselva - Laksåa
Delområde 11 Øvrig areal
Samlet vurdering

nullalternative

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Regulert linje

-/---+
--0/0
0/Middels negativ konsekvens

Den helt klart største verdien for naturmangfold i planområdet er Nautåaområdet som har
nasjonale og internasjonale verneverdi på grunn av Ramsarområde (særlig stor verdi for
våtmarksfugl) og som rike kalksjøer med nasjonale verdi knyttet til floraen og da spesielt
mangfoldet av kransalger og tjønnaksarter. Det er også disse verdiene som utløser krav om
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket har i planfase
forsøkt å minimere inngrep og påvirkning så mye som mulig i det viktige Nautåaområdet og
konsekvensgrad for delområdet er angitt til liten til middels negativ konsekvens.
Alle fysiske tiltak skal holdes utenfor verneområdet. I anleggsfase blir det noe påvirkning.
Anleggsfase må forholde seg til på forhånd godkjent dispensasjon fra verneforskriften.
Søknad om slik dispensasjon blir sendt i god tid før igangsettelse av anlegget.
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6.2. Konsekvenser i anleggsperioden
Det er hensyn til vassdragene som er det avgjørende for en god gjennomføring med tanke
på naturmiljø i denne planen. Selve brukarene vil for alle bruene bli plassert utenfor selve
vannstrengen for Nautåa og Vasselva. Arbeidet med fundamentering for brukar vil medføre
graving i terrenget og med det fare for tilførsel av finstoff til vassdragene. Det samme
gjelder for tilpassing av Gjertrud elva til vegfylling, ny tilkomstveg Kvitforsvegen og også
etablering av permanent masselager vest for Vasselva.
For Nautåa er det planlagt bygging av tilkomstveg med tilhørende gang/sykkelbane i samme
bru og denne brua vil også fungere som interimsveg for E10 når ny E10 bru over Nautåa
bygges. Det vil derfor ikke være andre elementer innenfor verneområdegrensa i anleggsfase
enn hva som vil være den permanente løsningen. Så framt det er mulig ut fra bevilgninger og
tilhørende utlysing av oppdrag knyttet til prosjektet vil vi tilstrebe at anleggsfasen blir så
komprimert som mulig for å unngå at forstyrrende aktivitet fra anegget strekker ut i tid eller
blir delt opp i flere byggefaser.
For Vasselva er det ikke behov for interimsløsning da dagens bru vil fungere helt til trafikk
settes på ny E10 med ny bru.
I tilknytning til begge bruene vil det også være behov for riggareal og dette er lagt slik at det
god buffer mot vassdrag for å hindre avrenning fra riggareal til vassdrag.
Det er ikke behov for egne anleggsveger da tilkomst vil være enten eksisterende veger eller
veger som skal brukes som del av vegnettet (tilkomstveger) når anlegget settes i drift.

6.3. Vurdering av permanente masselager
Der er regulert inn ett permanent masselager vest for Vasselva, men med god avstand til
denne slik at ikke avrenning fra stein og jordmasser skal nå vassdraget. Masselageret ligger
delvis på fastmark og delvis på myr. Det er forsøkt å unngå myrareal mest mulig, men deler
av slåttemyra her vil gå tapt.

6.4. Usikkerhet
Kunnskapsgrunnlaget regnes som godt med tanke på eksisterende verdier da det mange
registreringer i området, særlig knyttet til de viktige verdiene rundt Nautåaområdet. Når det
gjelder kunnskap om virkninger av tiltaket vurderes dette også som i allhovesak godt da det
er kjente problemstillinger rundt påvirkninger. Eneste element det kan knyttes noe
usikkerhet til er effekten av to bruker over Nautåa for fugl som bruker elva som
forflytningskorridor. På den ene siden vil en åpning av bruområdet for E10 gjøre korridoren
både vesentlig breiere og høyere. På den andre siden kommer det en bru nummer to og
denne vil ligge lavere i terrenget. Samlet virkning av dette er usikker, men vi mener det ikke
er grunn for å vurdere denne usikkerheten som så stor eller avgjørende at den bør få
betydning for valg av løsning.
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6.5. Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8 - 12
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8)
Det er utarbeidd konsekvensutgreiing for naturmiljø på reguleringsnivået. Denne bygger på
tilgjengelig informasjon om naturverdier i området, fagrapporter og nettsteder med

miljøinformasjon, samt egne befaringer. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt og utfyllende
for vurdering av virkninger for ulike fagtema innenfor naturmangfold som blir berørt av

planen. Ut fra dette regner vi kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig til å utforme planen i
tråd med forvaltningsmål for arter og naturtyper, jamfør nml §§ 4 og 5.

Føre-var prinsippet (nml § 9)
Prinsippet om å være føre-var gjelder i tilfeller der en har et mangelfullt kunnskapsgrunnlag
i forhold til potensiell skadevirkning på naturmiljø, eller har fremmede, skadelige arter
(svartelista) som kan bli spredd ved gjennomføring av vegprosjektet. Når det gjelder
kunnskapsgrunnlaget anses dette ikke mangelfullt. Det er en usikkerhet knyttet til
virkningen av to bruer over Nautåa for fugler som bruker elvekorridoren som forflytningsvei.
Denne usikkerheten vurderes ikke som grunnlag for å ikkje akseptere valgt løsning ut frå en
vurdering av føre var-prinsippet.
Det er ikke gjennomført egen fremmedartkartlegging i planområdet som helhet, men det er i
artskart registrert en forekomst av lupin ved kryss Evenesmarkveien. Videre har utreder på
befaring også sett etter fremmede arter, men i hovudsak i områder med spesielle
naturverdier. Det bør derfor gjøres en kartlegging før anlegg starter opp slik at forekomster
kan få korrekt behandling og en unngår spredning av fremmede, skadelige arter.
Økosystemtilnærming og samla belastning (nml § 10)
Inngrepene i registrerte naturtyper og naturverdier er vurdert som små og med inntil
middels negativ konsekvens. For de viktigste naturverdiene har tiltakshaver Statens vegvesen
søkt å eliminere konflikt med naturverdier og deretter utforme detaljer i planen for å
minimere skade der tiltaket vil berøre naturverdier.
Kransalgene, og særlig de store artene, kan være utsatt for belastning ved forhøyede verdier
av nitrogen og fosfor som gir eutrofiering som antas å påvirke forekomsten av kransalger
negativt (Mjelde M. og Dahl-Hansen G.A, 2018). Det synes å være avrenning/tilførsel av
næringsemner fra omkringliggende areal og små bekker og dette er en kilde til potensiell
eutrofiering, særlig for Nautåvatn. I Svanevatn er det registrert forhøyde verdier av nitrogen,
noe som kan skyldes tilførsel fra flyplassområdet og/eller jordene rundt. Men denne
næringstilførselen har ikke hørt til oksygensvinn i øvre vannlag hvor den den kalkkrevende
vegetasjonen vokser (Mjelde M., Aanes, J.K. og Skjekvåle B.L., 2012). Det er derfor svært
viktig at både anleggsfasen og driftsfase ikke medfører ytterligere belastning i form av
avrenning som kan fungere som gjødsling. Vi mener dette skal være løst ved tilstrekkelig
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brede vegetasjonsbelter mellom anleggsområde/tiltaksområde og vassdrag, se for øvrig
også kap. 6.7 Skadereduserende tiltak og kap. 8 Miljøoppfølging.
Når det gjelder fuglelivet mener vi tiltaket i svært liten grad kan gi økt belastning på verdien
området har som hekkeområde, beiteområde, myteområde og trekkområde.
Kostnader ved miljøforringelse (nml § 11)
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er
aktuelt ut over det som kommer fram i beskrivelse av tiltak for hver lokalitet.
Skadereduserende tiltak blir finansiert av tiltakshaver gjennom utforming av
konkurransegrunnlaget for byggefase.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml § 12)
Innholdet i § 12 omfatter også vurdering av lokalisering. I denne saken har traseen ligget
rimelig fast siden arbeidet med reguleringsplanen som oppfølging av KVU E10
Hålogalandsveien startet. Det er i praksis ikke noen alternativ trase som kunne løse
prosjektmålet og samtidig gå helt utenom det verdifulle Nautåaområdet.
Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst miljøhensyn i anleggsfasen, og moment
som skal sikre dette er skissert under kapitlet om skadereduserende tiltak. Disse blir
ytterligere spesifisert i Ytre Miljø-plan med Miljørisken i samband med planlegging av
byggefase.
Vannforskriften

Figur 6-2 Skisse som viser viktige prinsipper i vannforskriften for overflatevann.
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Vannforskriften tillater i utgangspunktet ikke nye inngrep eller ny aktivitet som fører til at
tilstanden forringes, eller at miljømål ikke nås. At tilstanden forringes betyr i denne
sammenhengen at en klassegrense krysses for et kvalitetselement.

Økologisk og kjemisk tilstand for alle de aktuelle vannforekomstene er variabel i området, se
figur 6-3.

Figur 6-3 Utsnitt fra kart i Vann-nett som viser tilstandsklasser i de ulike vassdragene i planområdet.

Kjerkhaugvatnet og Nautåvatnet har svært god kvalitet, mens Svanevatnet har risiko for
eutrofiering. Det same har Gjertrudelva. Osvatn-Laksåvassdraget har god tilstand.
Tabell 6-2 Sammenstilling av data fra Vann-nett

Lokalitet
Svanevatn
Nautåvatn
Kjerkhaugv
Nautåa
Gjertrudelva
Lakåvassdr

Miljømål
Økologisk
God
Svært god
Svært god
God
God
God

Kjemisk
God
God
God
God
God
God

Risiko
Ja
Ingen
Ingen
Ja
Ja
Ingen

Tilstand
Økologisk
Moderat
Svært god
Svært god
Moderat
Moderat
God

Merknad
Kjemisk
Udefinert
udefinert
udefinert
Dårlig
Udefinert
Udefinert

1
2
3
4
5
6

Merknader
1; Økologisk tilstand er under miljømål på grunn av diffus avrenning som gir økt tilførsel av
nitrogen- og fosforforbindelser til Svanevatn. Under tiltak er det nevnt opprydding fra
tidligere inngrep gjort av Forsvarsbygg (2020).
2 og 3; Diffus avrenning fra eng og beite og frå spredt bebyggelse er vurdert men er ifølge
vann-nett ingen grunn til fare for umiddelbar forverring av tilstand.
4; Moderat økologisk tilstand skyldes avrenning frå omkringliggende areal og gir utslag på
trofiindeks begroingsalger. Dårlig kjemisk tilstand kommer av avrenning av blant annet
PFOS-stoffer fra flyplassområdet til vassdraget.
5; Økologisk tilstand er moderat på grunn av trofiindeks begroingsalger og bunndyrfauna
(faglig dokumentert). Det er noe diffus avrenning frå landbruket i området.
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6; Det er vurdert at vassdraget påvirkes noe frå vegsalting, men påvirkningsgraden er satt til
«i liten grad».

De tiltak som reguleringsplanen legger til rette for vil ikkje endre miljøklasse for tilstand for
noen av vannforekomstene. Påvirkningen er ikkje slik at det kan anses å forverre siyuasjonen
verken økologisk eller kjemisk slik planen er utformet med gode buffersoner mot alle
vassdrag. For Gjertrudelva vil inngrepene bli størst, men ved flytting av bekkeløp og
restaurering av bekk og kantsone der denne blir berørt vurderes miljøtilstande ikkje å
forverres på permanent basis.
For Laksåvassdraget kan en mulig effekt bli mindre påvirkning som følgje av veisalting siden
vegen trekkes mye lengre frå vassdraget og Osvatnet. Men det er nok i hovudsak selve
strategien for om, når og hvordan en eventuelt salter som kan ha vesentlig betydning.
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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
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».
I planfasen har en jobbet etter prinsippene om tiltakshierarkiet vist i figur under. Det er blant
annet gitt reguleringsplanbestemmelser som skal ivareta naturverdier der disse kan være
utsatt, se nedenfor.

Figur 6-1 Tiltakshierarkiet slik det er illustrert på Miljødirektoratets hjemmeside

7.1. Tekst til bestemmelser i reguleringsplanen
Bruk og vern av vassdrag
I vassdrag med tilhørende naturlig kantvegetasjon er det ikke tillatt med tiltak som kan
endre vegetasjon, terreng, vannløp ellers vassdragets økologiske funksjoner, herunder fri
fiskevandring der dette er den den naturlige tilstanden.
Hensynssoner (permanent regulering)
H720_1, H720_2 og H720_3 Nautåa naturreservat.
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Ethvert tiltak som er i strid med verneforskriften for Nautåa naturreservat eller fysisk berører
eller kan påvirke naturreservatet negativt er ikke tillatt uten forutgående avklaring med, og
eventuelt nødvendig dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for reservatet.
H560_1 Tomashaugen rikmyr
Tiltak som kan forringe naturtypen rikmyr er ikke tillatt, herunder tiltak som kan endre de
hydrologiske forholdene i myra.
O_SVG1, O_SVG2 Fjerning av fylling og mur ved eksisterende bru over Nautåa
Eksisterende fylling og brukar/mur for bru over Nautåa fjernes, og arealet tilbakeføres til sin
naturlige tilstand med elveløp og tilhørende kantvegetasjon.
Områdebestemmelser (midlertidige tiltak og rettigheter)
# 5-1, # 5-2, # 5-3 Nautåa naturreservat
Alle tiltak (også midlertidige tiltak), samt bruk av motoriserte kjøretøy innenfor grensen for
Nautå naturreservat skal være i tråd med verneforskriften eller ha nødvendig tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten før tiltaket kan starte opp.
For alle inngrep i verneområdet gjelder at terreng og vegetasjon skal tilbakeføres slik det var
før tiltaket startet. Det må ikke fjernes mer skog/trær enn det som er strengt nødvendig for
gjennomføring av anleggsarbeidene. Ved graving for etablering av brufundament, samt
arbeid med å fjerne gamle veg- og brukonstruksjoner skal vassdraget skjermes slik at
vassdraget ikke tilføres skadelig avrenning av finstoff, ikke-stedlige masser eller
forurensing.
Alle fundament for ny bru over Nautåa skal ligge utenfor grensa for naturreservatet.
Eksisterende kulvert for bekken ut fra Svanevatnet gjennom dagens E10 fjernes. Ny bru
etableres slik at en åpner opp bekken der den i dag er lukket. Det skal etableres en naturlig
kantvegetasjon av stedlige masser og vegetasjon langs bekken.
Ved skifte av brua på Kvitforsveien skal en se til at ikke masser kan rase ut i elva under
arbeidet og at fylling eller mur for ny veg og bru ikke går lenger ut i reservatet enn dagens
situasjon.
# Rigg og anlegg
Arealene kan benyttes til rigg og anlegg, herunder lagring av maskiner og utstyr, samt
mellomlagring av masser. Areal skal sikres slik at avrenning fra mellomlagrede masser til
vassdrag ikke skjer. Lagring av drivstoff, oljer og andre kjemikalier skal lagres minimum 50
meter fra vassdrag og lagres slik at utlekking ikke kan skade nærområdene.
# xx Nystadkrysset
Innenfor areal skal toppdekke på vegetasjonen (20 cm) tas vare på separert fra andre masser
og legges tilbake som toppjord på vegens sidearealel innenfor samme område.
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# 6 Permanent masselager
Masselageret skal anlegges slik at stedlig vegetasjon kan brukes til naturlig revegetering når
anlegget er ferdig. Det er planteskog på deler av området i dag og ny tilplanting er derfor
aktuelt tiltak.
# 7-1, # 7-2 Anleggsbeltet som grenser opp til verneområdet ved Nautåa
Det må ikke fjernes mer skog/trær enn det som er strengt nødvendig for gjennomføring av
anleggsarbeidene. Ved graving for etablering av brufundament, samt arbeid med å fjerne
gamle veg- og brukonstruksjoner skal vassdraget skjermes slik at vassdraget ikke tilføres
skadelig avrenning av finstoff, ikke-stedlige masser eller forurensing.
# 8-xx Gjertrudelva
Gjertrudelva tillates flyttet der vegens sideareal/skråning etter oppstramming ikke kan
unngå å komme ut i dagens elv. Naturlig kantsone skal gjenskapes og nødvendig arbeid i elv
og kantsone skal skje slik at det blir minst mulig skade. Elva skal i anleggsfase sikres mot
avrenning fra stein og fyllmasser så langt det er mulig. All elvestein på bunnen av dagens elv
skal legges i ny bunn der elva flyttes. Det må påses at det ikke oppstår vandringshindre for
fisk i elva. Dette gjelder også der elva må gå i rør/kulvert under O_SKV10. Rør/kulvert skal
utformes slik at det kan legges elvebunnsubstrat innen i røret/kulverten. Masser som skal
brukes i skråning mot elv skal være fri for plast. Forøvrig skal alt areal i sonen føres tilbake
til naturtilstand før tiltaket.
# 9-1, # 9-2, # 9-3, # 9-4 Mølnelva og # 9-5 Vasselva
Det er tillatt med anleggsvirksomhet som er nødvendig for bygging av bru og tilhørende veg.
Kantvegetasjonen langs elva må ikke ryddes. Det må ikke fylles stein og løsmasser inntil elva
og som kan gi tilslamming av elva.
# Myr
Ved anleggsarbeid i myr skal en unngå kjøring med maskiner på myr som ikke beslaglegges
som følge av vegkropp med nødvendig grøft. Uttrauing av myrmasser begrenses mest mulig,
og byggemetode for veg skal tilpasses dette for å minimere negativ påvirkning ut over
beslaglagt areal.
# Skog
Det skal ikke ryddes mer skog før eller under anleggsfasen enn det som er nødvendig for
gjennomføringen av anleggsarbeidene. Særlig skal store trær og grupper av store trær (og
eldre skog) skjermes for hogst og anleggsvirksomhet så langt som mulig.

Side 56

Reguleringsplan Tjeldsund - Lakså – Konsekvensutredning naturmangfold

8. Miljøoppfølging
Følgende tiltak vil være viktig å få detaljert beskrevet i forbindelse med utarbeidelse
byggeplan/konkurransegrunnlag.
1. Rigg og marksikringsplan som viser hvilke arealer som må skjermes eller ha særskilte
oppfølgingstiltak.
2. Beskrivelse av tiltak for å hindre avrenning fra anleggsarbeid
a. for nye brukar/brufundament
b. riving av eksisterende konstruksjoner; bru, rør murer etc
c. utfylling og muring mot vassdrag
d. etablering av nye rør
3. Gjennomføre kartlegging av hele arealet med tanke på fremmede arter og lage
tiltaksliste som oppfyller krav i gjeldende regelverk.
4. Ha krav i byggeplanen om tilstrekkelig avstand til vassdrag for lagring av maskiner,
drivstoff, hydraulikkolje og andre kjemikalier.
5. Utforme krav til framdrift slik at belasting av anleggsarbeid blir minst mulig på
verneverdiene knyttet til Nautåa naturreservat.
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10. Vedlegg
10.1.Faktaark nye naturtyper registrert av Ecofact 2016:
10.1.1.

Tomashaugen rikmyr

10.1.2.

Mølnelva flommark

10.1.3.

Grønlimyra slåttemyr
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1913 – T30 Tomashaugen
Kommune:

Evenes

Naturtype (%):

Rikmyr

Utforming:

Åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet

Verdi:

C

Undersøkt dato:

August 2015

Areal:

2,9 dekar

Innledning
I forbindelse med konsekvensutredning for Hålogalandsvegen ble området kartlagt av
Christina Wegener i Ecofact i august 2015.
Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag
Naturtypelokaliteten ligger langs østsiden av E10 nordøst for Harstad/Narvik lufthavn
Evenes i Evenes kommune. Berggrunnen fra Langvannet til Snubba består av marmor,
vesentlig kalkspatmarmor, med belter av glimmerskifre og glimmergneiser.
Berggrunnen gir opphav til rik og frodig vegetasjon med stort potensial for å finne
kalkelskende planter og sopp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Rikmyr – åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet
Artsmangfold
Ingen rødlistede arter er registrert i lokaliteten. Taglstarr ble registrert sammen med
andre rikmyrsindikatorer som breiull og gulstarr, men intermediærmyrarter dominerte
(sporadisk arter fra gruppe 8-9, ingen fra gruppe 10).
Bruk, tilstand og påvirkning
Holdes fortsatt i hevd med beite.
Fremmede arter
Vi registrerte ingen fremmede arter.
Del av helhetlig landskap
Ligger i et område der det gamle kulturlandskapet for en stor del er under gjengroing
eller intensivt drevet
Skjøtsel og hensyn
Opprettholde beite og unngå gjødsling
Verdivurdering
Lokaliteten får lokal verdi (C) på grunn av liten størrelse og noe påvirkning fra
grøfting, og artsmangfold gir ikke mer enn middels vekt.

1913 – T32 Gamelva
Kommune:

Evenes

Naturtype (%):

F21 Flommarksskog

Utforming:

F2101 flompåvirket oreskog (30%), F2102 flompåvirket bjørkeskog
(50%), E0308 meandrerende elveløp (20%)

Verdi:

B

Undersøkt dato:

28. august 2015

Areal:

44 dekar

Innledning
I forbindelse med konsekvensutredning for Hålogalandsvegen ble området kartlagt av
Christina Wegener i Ecofact i august 2015.
Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag
Naturtypelokaliteten ligger på nord- og sørsiden av E10 ca 5 km øst for
Harstad/Narvik lufthavn Evenes i Evenes kommune. Berggrunnen fra Langvannet til
Snubba består av marmor, vesentlig kalkspatmarmor, med belter av glimmerskifre og
glimmergneiser. Berggrunnen gir opphav til rik og frodig vegetasjon med stort
potensial for å finne kalkelskende planter og sopp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Flommarksskog med flompåvirket oreskog (30%), flompåvirket bjørkeskog (50%) og
meandrerende elveløp (20 %). Kroksjøer, meandere og flomløp er klassifisert som
sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Artsmangfold
Ingen rødlistede arter er registrert i lokaliteten. Det vokser tyrihjelm i
flommarksskogen, her nær sin nordgrense. Floraen er frodig med strutseveng, turt,
kvitbladtistel, sølvbunke, enghumleblom, skogrørkvein, vendelrot, mjødurt, teiebær,
selje, gråor, bjørk og vierkratt.
Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er delt opp av E10 og er noe påvirket av jordbruk i nord. Skogen virker
ellers lite påvirket av menneskelig aktivitet og har en god del både stående og liggende
dødved.
Fremmede arter
Vi registrerte ingen fremmede arter.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger nær Osvatnet som er avgrenset som viktig viltområde i Naturbase.
Den er ellers omgitt av myrpartier som er middels rike.
Skjøtsel og hensyn
Unngå påvirkning som hogst og terrenginngrep.
Verdivurdering
Lokaliteten vurderes som viktig. Verdivurdering av skog skal ifølge Miljødirektoratet
skje i henhold til 2007-versjonen av DN-håndbok 13, her regnes alle flommarksskoger
med antatt kontinuitet i tresjiktet eller fortsatt flompåvirkning som viktige.

Parti fra flommarksskog ved Gamelva i Evenes, Nordland. Foto: Christina Wegener

1913 – T25 Grønlimyra 1 og 2
Kommune:

Evenes

Naturtype (%):

Slåttemyr

Utforming:

Slåttemyr i lavlandet

Verdi:

C

Undersøkt dato:

August 2015

Areal:

9 dekar tilsammen

Innledning
I forbindelse med konsekvensutredning for Hålogalandsvegen ble området kartlagt av
Christina Wegener i Ecofact i august 2015.
Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag
Naturtypelokaliteten ligger på nordsiden av E10 ca 7 km øst for Harstad/Narvik
lufthavn Evenes i Evenes kommune. Berggrunnen fra Langvannet til Snubba består av
marmor, vesentlig kalkspatmarmor, med belter av glimmerskifre og glimmergneiser.
Berggrunnen gir opphav til rik og frodig vegetasjon med stort potensial for å finne
kalkelskende planter og sopp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Slåttemyr – slåttemyr i lavlandet
Artsmangfold
Ingen rødlistede arter er registrert i lokaliteten. Intermediær-rik vegetasjon med noe
jåblom og gulstarr, men arter fra gruppe 10 (ekstremrik-indikatorer) mangler.
Bruk, tilstand og påvirkning
Holdes i hevd med storfebeite.
Fremmede arter
Vi registrerte ingen fremmede arter.
Del av helhetlig landskap
Ligger i et område der det gamle kulturlandskapet for en stor del er under gjengroing
eller intensivt drevet
Skjøtsel og hensyn
Opprettholde beite og unngå gjødsling
Verdivurdering
Slåttemyr er utvalgt naturtype med egen forskrift i naturmangfoldloven, og fikk i
Norsk rødliste for naturtyper 2011 status som truet (kritisk truet (CR) for
slåttemyrkant, sterkt truet (EN) for slåttemyrflate). Etter utkast til nye faktaark for
DN-håndbok 13 (Miljødirektoratet, versjon 7. august 2015) får lokaliteten lav vekt for
størrelse og artsmangfold, men middels vekt for hevd og landskapsøkologi lokal, som
til sammen gir C-verdi.
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