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SAMMENDRAG
Statens vegvesen utarbeider detaljregulering for rv. 94 Saragammen – Jansvannet – Elvetun Fuglenes. Planarbeidet er delt i to parseller. Parsell 1 Saragammen – Rypefjord – Jansvann og
Parsell 2 Jansvann – Elvetun – Fuglenes. I denne rapporten sammenstilles informasjon om natur
i området for begge parseller. En vurdering av paragrafene 8-12 i naturmangfoldloven som skal
inngå i planbeskrivelsen er med i denne rapporten.
Tiltaket vil ikke påvirke viktige naturkvaliteter som prioriterte eller utvalgte naturtyper og
kulturlandskap, prioriterte arter eller viktige viltområder, verneområder, nærområder til
verneområder eller marint beskyttede områder.
Arealene ved Storelva/Elvetun vies særlig oppmerksomhet på grunn av vassdragets betydning
for sjørøye. Det anbefales iverksatt avbøtende tiltak som skal minimere en mulig negativ effekt
for sjørøyebestanden her. Dette gjelder både beskyttelse mot fysiske inngrep og mot
forurensing.
Det er forurensede sedimenter ved Rypefjord og ved Fuglenes. Ved utfylling i sjø her skal en ha
godkjent tiltaksplan før igangsettelse. Tiltaksplanen skal skissere hvordan utfylling skal
gjennomføres med sikring mot spredning av de sterkt forurensede partiklene i sedimenter.
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1. INNLEDNING
Statens vegvesen utarbeider detaljregulering for rv 94 Saragammen – Jansvannet – Elvetun Fuglenes. Planarbeidet er delt i to parseller.
Parsell 1 Saragammen – Rypefjord – Jansvann.
Parsell 2 Jansvann – Elvetun – Fuglenes.
Reguleringsplanen bygger på vedtatt kommunedelplan for hele strekningen.
Denne rapporten tar for seg naturmiljø for hele strekningen Saragammen – Fuglenes, en
strekning på om lag 8 km. I planen er det tre nye tunneler som dekker det meste av strekningen,
samt daglinje mellom Rypefjord og Jansvatn og daglinje en kort strekning ved Elvetun. Daglinja
Rypefjord – Jansvann følger i hovedtrekk eksisterende veger. Daglinja ved Elvetun krysser
Storelva rett nedenfor Storvatnet og har ei rundkjøring plassert over elva og blir et nytt
vesentlig inngrep. Massene i dette området er delvis forurensede. Kryss ved tunnel Rypefjord og
ved Fuglenes krever utfylling i sjø hvor det er forurensede sedimenter.
Formålet med rapporten er å fremskaffe og sammenstille tilstrekkelig med kunnskap om
naturmangfoldet og tiltakets virkning på dette slik det stilles krav om i naturmangfoldloven. Det
er ikke krav til konsekvensutredning for denne detaljreguleringa.

Figur 1 Kart som viser planområdet med tunneler og daglinjer.

2. METODE
Området ble befart 20. september 2012 og 8. - 9. juli 2013. I forkant av befaring ble det utført
søk i databasene naturbase, artskart og andre relevante og tilgjengelige miljødatabaser. Vi har
også henvendt oss til Fylkesmannen i Finnmark angående informasjon som ikke er gjort offentlig
i databaser. Fylkesmannen hadde ingen slik informasjon i dette området (epost 11.09.2013). På
befaringa ble det fokusert på rødlista eller andre verdifulle arter eller naturtyper i området,
samt områdets landskapsøkologiske funksjoner. Vurdering av verdi og konsekvens følger
Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Befaring, bearbeiding og rapport er utført av naturforvalter
Trond Aalstad i Statens vegvesen.
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3. RESULTATER
3. 1 Naturtyper og vegetasjon
Berggrunnen er variert på strekningen og består hovedsakelig av glimmergneis, glimmerskifer
og sandstein. Sandstein og glimmerskifer forvitrer lett og gir godt grunnlag for plantevekst. Det
er en del morenemasser ved Fuglenes, ved Elvetun og ved Jansvannet. Det er breelvavsetninger
i Indrefjorddalen (Rypefjord). For øvrig består løsmassedekket av et svært tynt lag med
jordmasser (stedvis myr) på fjell. Vegetasjonen er sparsom.
Det ble under befaring ikke registrert vegetasjonstyper eller naturtyper med stor verdi for
naturmangfold i området. Det er i hovedsak bærlyngmark og rabbesamfunn, samt litt myr ved
Jansvannet. Veglinja (i dagen) går nesten utelukkende gjennom tett bebygd område og
vegetasjon langs veien er stedvis preget av dette. Det ble funnet fjellflokk nær vegen før
Jansvann og dette er trolig en forvillet hagevariant. Stedegen, naturlig vegetasjon finnes i
avgrenset areal ved Saragammen, Rypefjord og Jansvannet. Vegetasjonen er relativt artsrik i og
under bergene på alle disse stedene. Følgende ble registrert på de ulike områdene:
Saragammen; Sølvbunke, fjellmarikåpe, einer, blåbær, blokkebær, kvitkløver, blåklokke, gullris,
engsyre, fjelltistel, harerug, gjerdevikke, fuglevikke, gulaks, fjelltimotei, rosenrot, teiebær,
stornesle, småbergknapp, rabbesiv. Ved sjøen var det strandrug, balderbrå og gåsemure.
Rypefjord; Kvitløver, reinfann, ryllik, blåklokke, høymol, hundekjeks, fuglevikke, engsyre,
storengkall, skogsnelle, gullris, svever, sauetelg, sølvbunker og grønnkurle. Grønnkurle er en
relativt vanlig orkide som liker seg på baserik grunn med slåttemark, naturbeitemark og myr.
Strandrug, balderbrå, strandkjeks og østersurt ble funnet på den lille resten av naturlig
strandsone.
Jansvannet; Selje, bjørk, vier, myrhatt, bjønnskjegg, bukkeblad, elvesnelle, sibirgressløk,
bekkeblom, duskmyrull, krekling, blokkebær, kvitlyng, røsslyng, tyttebær, blåbær, skrubbær,
fuglevikke, fjellmarikåpe, skogstorkenebb, smyle, einer, harerug, småengkall, jåblom, gullris,
flaskestarr, svarttopp, teiebær, rosenrot, kvitbladtistel, svever Det er et lite skogbestand (bjørk)
ved Jansvannet med til dels storvokste trær. Dette har lokal verdi. Det er plantet et lite bestand
med gran, men denne er her en fremmed art.
Elvetun; Selje, rogn, vier i elvedalen. Mye av området preget av tipping av hageavfall. Noen
tørrere partier med typiske vegkantplanter. Det ble registrert kvitkløver, ryllik, fuglevikke,
gjerdevikke, blåklokke, svever, fjellmarikåpe, sølvbunke, hundekjeks, høymol, stornesle,
geitrams, hestehov, engsoleie, engsyre, løvetann, timotei, storengkall, marikåpe, gulflatbelg,
reinfann, turt. Mye Tromsøpalme(svartelistet) i elvedalen samt en lokalitet i skrenten ved
bebyggelsen bak barnehagen.
Fuglenes; Utfylt område med vanlige arter etablert. Kvitkløver, ryllik, sølvbunke, hundekjeks,
småengkall, høymol, stornesle, fuglevikke, svever, reinfann, balderbrå. Strandrug, strandarve og
tangmelde på den lille gjenværende stranda.
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Det er ingen registreringer av prioriterte, truede eller utvalgte naturtyper i naturbasen
(miljødirektoratet) eller rødlista plantearter (artsdatabanken) i planområdet. Ett unntak er funn
av smånesle (VU) ved Storvatnet, men dette er et gammelt funn (1934). Det ble ikke gjort funn
av plantearter som er regnet som truede eller sårbare (kategoriene CR, EN og VU i Norsk
Rødliste for arter 2010).

3.2 Fauna
Det er ingen viltregistreringer i naturbasen (miljødirektoratet). I artsdatabanken er det registrert
noen rødlista fuglearter ved Storvannet. Dette er krykkje, fiskemåse og jaktfalk. Jaktfalk (og
vandrefalk som også er observert her) kan nok bruke Storvannet sporadisk for næringssøk/jakt.
Måsefugler bruker Storvannet for vask og hvile.
Det er en god bestand av storvokst sjørøye i Storvannet. Fangststatistikk viser at det ble tatt 117
sjørøyer i 2004 og 90 i 2005 (Lakseregisteret) før fisket ble stoppet på grunn av den kraftige
tilbakegangen av sjørøye i hele landsdelen. I tillegg går det opp noe laks og sjøørret i Storelva.
Storvatnet har også en lokal bestand med stasjonær ørret. I regi av Hammerfest kommune
pågår det et prosjekt med telling, merking og oppfølging av sjørøya i Storvatnet. Det er registert
ål i Storvatnet i 1982 og 1990 (artsdatabanken). Ål er rødlistet som kritisk truet (CR), men det er
ikke kjent kva som er årsak til bestandsnedgangen.
Innerfjordelva (Rypefjord) er preget av inngrep og har bare en sparsom bestand med bekkørret
(Muladal, 2008). Det er også en bestand av ørret i Jansvann, og denne har en viss verdi for
sportsfiske i bynært område, men den har ingen spesiell verdi for naturmiljø. Bekken ved
Saragammen har ingen fiskebestand og er heller ikke egnet som gyte- og oppvekstområde for
anadrom fisk.

3.3 Økologiske funksjoner
Det lille arealet med bjørkeskog ved Jansvannet fyller ikke krav til noen egen
naturtyperegistrering som utløser høyere verdi etter metodikken i kartlegging og verdsetting av
naturtyper (DN-håndbok 13 – 2006). Men skogen har en økologisk viktig funksjon og en verdi for
biologisk mangfold da det nesten ikke eksisterer skog i området. Det som er av skog gir økt
artsmangfold av og både insekter, lav og fugl. Skogen har verdi for spurvefugl for å finne mat,
skjul og mulig reirplass. Skogen er refugie for flere arter lav knyttet til skog. I tillegg vil dette
være en kontinuerlig frøspreder som kan sikre oppslag av skog dersom beitepåvirkningen
reduseres eller blir borte i områdene rundt. Fravær av skog (manglende oppslag av ungskog)
skyldes i hovedsak beitepress fra reinsdyr og sau. De klimatiske forholdene spiller også inn, men
er underordnet i forhold til virkning av beite her. Det lille skogholtet bør sikres og inngrep i
skogen som følge av vegtiltaket minimaliseres.
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4. VERDIVURDERING OG EFFEKT AV VEGTILTAKET
Naturen i planområdet er representativt for ytre deler av Vest-Finnmark og det er heller ikke
registrert sårbare eller truede arter med leveområde innenfor planområdet eller
influensområdet. Verdien blir derfor i all hovedsak liten, vurdert etter metodikken i Håndbok
140 Konsekvensanalyser. Et unntak er Storelva som er et viktig sjørøyevassdrag og løftes til
middels verdi og bjørkeskogen ved Jansvannet som gis liten til middels verdi.
Det er tre delområder hvor planen kan gi negativ effekt på naturmiljø. Det er ved kryssing av
Storelva og ved utfylling i sjø ved Rypefjord og Fuglenes.
Storelva
Ny veg skal krysse Storelva, og det blir plassert ei rundkjøring fysisk over elva. En arm går fra
rundkjøring og ned langs Storelva og blir koplet på lokalvegnettet ved dagens bru. Storelva er
svært viktig for sjørøya. Det er registrert forurenset grunn nær elva. Tiltaksplan for håndtering
av forurensede masser er under arbeid (Akvaplan niva) og skal være en premiss for senere
byggeplan med Ytre miljø plan. Inngrepene nær elva kan få uheldig effekt på tilstanden i elva,
både ved fysisk inngrep og fare for utlekking av forurensing. Dette kan imidlertid unngås ved
god tilpassing til forholdene på stedet og miljøprofil på prosjektering og byggeplan, se
avbøtende tiltak.
Rypefjord og Fuglenes
Det er registrert forurensede sedimenter i områdene hvor reguleringsplanen hjemler utfylling i
sjø ved både Rypefjorden og Fuglenes. Tiltaksplanen (Akvaplan niva) legger opp til bruk av duk
og tildekking med sand for å forsegle de forurensede massene og hindre spredning av disse.
Tiltakene følger krav i av forurensingsloven med forskrifter. Se avbøtende tiltak.

5. AVBØTENDE TILTAK
Moment for ivaretakelse av naturmiljø ved avbøtende tiltak:
• Storelva
o Alle fundament til veg og rundkjøring må plasseres slik at de ikke kommer i direkte
kontakt med elva.
o En må vurdere overvåking av effekter på oppvandring av sjørøye som følge av
rundkjøringa som en stor, skyggeskapende konstruksjon over elva.
o Ved all graving i området skal en ha oversikt over forekomst og utbredelse av
forurensa grunn, jamfør tiltakplan. Dersom det er usikkerhet rundt dette skal alle
massene betraktes som forurensede og håndteres forskriftsmessig.
o En skal vurdere muligheten for å forsegle all potensielt forurenset masse inne i den
planlagte støyvollen på Elvetun. Dette må gjøres i samsvar med tiltaksplanen.
o Tromsøpalme må fjernes i henhold til vegvesenets handlingsplan.
• Rypefjord og Fuglenes
o Utfylling i sjø skal utføres i samsvar med tiltaksplan godkjent av Fylkesmannen.
• Berørt terreng/sideareal til bakeføres med naturlig revegetering der vegen går gjennom
naturterreng.
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6. TEKST TIL PLANBESKRIVELSEN
6.1 Kap 5.7 i planbeskrivelsen – naturmangfold
Berggrunnen er variert på strekningen og består hovedsakelig av glimmergneis, glimmerskifer
og sandstein. Sandstein og glimmerskifer forvitrer lett og gir godt grunnlag for plantevekst. Det
er en del morenemasser ved Fuglenes, ved Elvetun og ved Jansvannet. Det er breelvavsetninger
i Indrefjorddalen (Rypefjord). For øvrig består løsmassedekket av et svært tynt lag med
jordmasser (stedvis myr) på fjell. Vegetasjonen er sparsom.
Flora

Det ble under befaring ikke registrert vegetasjonstyper eller naturtyper med stor verdi for
naturmangfold i området (prioriterte naturtyper eller utvalgte naturtyper). Det er i hovedsak
bærlyngmark og rabbesamfunn, samt litt myr ved Jansvannet. Ved Elvetun er det rikere
jordsmonn og delvis påvirket av tipp fra hageavfall. Her er også mye tromsøpalme. Stedegen,
naturlig vegetasjon finnes i avgrenset areal ved Saragammen, Rypefjord og Jansvannet.
Vegetasjonen er relativt artsrik i og under bergene på alle disse stedene. Det er et bestand med
bjørkeskog ved Jansvannet.
Ved synfaring ble bare vanlige arter registrert, men noe av arealene var relativt artsrike. Det
gjelder spesielt berget ved Jansvann. Følgende arter ble registrert i med stor utstrekning/antall:
Sølvbunke, smyle, fjellmarikåpe, kvitkløver, blåbær, blokkebær, kvitkløver, blåklokke, gullris,
engsyre, fjelltistel, harerug, gjerdevikke, fuglevikke, gulaks, fjelltimotei, rosenrot, teiebær,
svarttopp, kvitbladtistel, småengkall, jåblom, reinfann, ryllik, høymol, hundekjeks, hestehov,
geitrams, engsoleie, engsyre, svever og løvetann. Ved selve Jansvann og kantsonen til vannet
var det også myrhatt, bjønnskjegg, bukkeblad, elvesnelle, sibirgressløk, bekkeblom, duskmyrull
og flaskestarr. Orkideen grønnkurle ble registrert ved område for tunnelinnslag ved Rypefjord.
Grønnkurle er en relativt vanlig orkide som liker seg på baserik grunn med slåttemark,
naturbeitemark og myr. På de små lokalitetene med noe tilnærmet naturlig fjæresone
(Saragammen, Rypefjord og Fuglenes) var det strandrug, strandarve, tangmelde, balderbrå,
strandkjeks, østersurt og gåsemure.
Det lille arealet med bjørkeskog ved Jansvannet har en økologisk viktig funksjon og en verdi for
biologisk mangfold da det nesten ikke eksisterer skog i området. Det som er av skog gir økt
artsmangfold av og både insekter, lav og fugl. Skogen har verdi for spurvefugl for å finne mat,
skjul og mulig reirplass. Skogen er refugie for flere arter lav knyttet til skog. I tillegg vil dette
være en kontinuerlig frøspreder som kan sikre oppslag av skog dersom beitepåvirkningen
reduseres eller blir borte i områdene rundt.
Det er ingen registreringer av prioriterte, truede eller utvalgte naturtyper i naturbasen
(miljødirektoratet) eller rødlista plantearter (artsdatabanken) i planområdet. Ett unntak er funn
av smånesle (VU) ved Storvatnet, men dette er et gammelt funn (1934). Det ble ikke gjort funn
av plantearter som er regnet som truede eller sårbare (kategoriene CR, EN og VU i Norsk
Rødliste for arter 2010).
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Fauna

Det er ingen viltregistreringer i naturbasen (miljødirektoratet). I artsdatabanken er det registrert
noen rødlista fuglearter ved Storvannet. Dette er krykkje, fiskemåse og jaktfalk. Også vandrefalk
er observert her.
Det er en god bestand av storvokst sjørøye i Storvannet. Fangststatistikk viser at det ble tatt 117
sjørøyer i 2004 og 90 i 2005 (Lakseregisteret) før fisket ble stoppet på grunn av den kraftige
tilbakegangen av sjørøye i hele landsdelen. I tillegg går det opp noe laks og sjøørret i Storelva.
Storvatnet har også en lokal bestand med stasjonær ørret. I regi av Hammerfest kommune
pågår det et prosjekt med telling, merking og oppfølging av sjørøya i Storvatnet. Det er registert
ål i Storvatnet i 1982 og 1990 (artsdatabanken). Ål er rødlistet som kritisk truet (CR), men det er
ikke kjent kva som er årsak til bestandsnedgangen.
Indrefjordelva (Rypefjord) er preget av inngrep og har bare en sparsom bestand med bekkørret
(Muladal, 2008). Det er også en bestand av ørret i Jansvann, og denne har en viss verdi for
sportsfiske i bynært område, men den har ingen spesiell verdi for naturmiljø. Bekken ved
Saragammen har ingen fiskebestand og er heller ikke egnet som gyte- og oppvekstområde for
anadrom fisk.

6.2 Kap. 7.10 i planbeskrivelsen. Virkning på naturmangfoldet,
naturmangfoldlovens §§ 8-12
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et
sett miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig
myndighet i Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Utbedring vegen vil berøre naturareal og
kommer inn under dette kravet.
§8 Kunnskap om naturmangfold i området
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og eget
feltarbeid. Eksisterende naturinformasjon er hentet fra naturbase og lakseregisteret
(Miljødirektoratet.no) og artskart (Artsdatabanken.no), samt at Fylkesmannen er kontaktet for
eventuelle supplerende informasjon. Naturforvalter har befart planområdet med tanke på
naturverdier. Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i forhold
til sakens karakter og potensiale for skade på naturmiljø. Naturmangfoldlovens § 8 om
kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet
Det er ikke spesielt verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Et bestand med bjørkeskog ved
Jansvann anses å være lokalt viktig. Det ble registrert mye Tromsøpalme(skadelig fremmed art)
ved Elvetun, særlig langs elva. Når det gjelder truete eller sårbare arter er det registrert noen
rødlista fuglearter i området (artsdatabanken). Krykkje (EN), fiskemåse (NT) og jaktfalk (NT) er
registrert ved Storvatnet men ingen av disse har sitt leveområde her. Jaktfalk (og vandrefalk
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som også er observert her) kan nok bruke Storvannet sporadisk for næringssøk/jakt. Måsefugler
bruker Storvannet for vask og hvile. Det er en god bestand av sjørøye i Storvatnet.
Statens vegvesen anser kunnskapen om effekter av tiltaket i planområdet som god. Det legges
opp til at tromsøpalme som fremmed, skadelig art bekjempes på berørt areal. Tiltak for å hindre
spredning av forurensning blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og beskrevet i egen
tiltaksplan. Rundkjøring over Storelva og øvrig vegtiltak her skal prosjekteres og bygges slik at en
unngår å komme i fysisk konflikt med elva samt unngå forurensing av elva. Med disse tiltakene
er det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på naturmiljøet.
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
Storvatnet og Storelva er allerede sterkt påvirket av inngrep og forurensing. Belastningen på
sjørøyebestanden er i dag negativ. Vegvesenet jobber sammen med Hammerfest kommune om
en turveg rundt Storvatnet. I den forbindelse legges det opp til å gjenskape naturlig strandsone
ved en fornuftig bruk av tunnelmasser. Naturlig strandsone er i dag nærmest ikke eksisterende
rundt vatnet. Tiltaket vil gi en forbedret økologisk tilstand. Om en samtidig ved hjelp av duk
klarer å redusere tilførsel av forurensing vil det gi ytterligere forbedring. Med de avbøtende
tiltak som knyttes til prosjektet anser en ikke at vegtiltaket gir en økt økologisk belastning.
§ 11 kostnader ved miljøforringelse
Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og moment som skal sikre dette er
skissert under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan. Vegvesenet er part i et tilknyttet
prosjekt om å forbedre miljøtilstanden i Storvatnet, jf § 10.
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre miljøplan ( eventuelt også en rigg
og marksikringsplan) hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for
byggeplan og gjennomføring.
Moment til Ytre miljøplan og rigg- og marksikringsplan:
Storelva
• Alle fundament til veg og rundkjøring må plasseres slik at de ikke kommer i direkte kontakt
med elva.
• En må vurdere overvåking av effekter på oppvandring av sjørøye som følge av rundkjøringa
som en stor, skyggeskapende konstruksjon over elva.
• Ved all graving i området skal en ha oversikt over forekomst og utbredelse av forurensa
grunn, jamfør tiltakplan. Dersom det er usikkerhet rundt dette skal alle massene betraktes
som forurensede og håndteres forskriftsmessig.
• En skal vurdere muligheten for å forsegle all potensielt forurenset masse inne i den
planlagte støyvollen på Elvetun. Dette må gjøres i samsvar med tiltaksplanen.
• Tromsøpalme må fjernes i henhold til vegvesenets handlingsplan.
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Rypefjord og Fuglenes
• Utfylling i sjø skal utføres i samsvar med tiltaksplan godkjent av fylkesmannen.
Generelt
• Berørt terreng/sideareal tilbakeføres med naturlig revegetering der vegen går gjennom
naturterreng.

7. KILDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artsdatabanken, Nasjonal database for arter, www.artsdatabanken.no.
Naturbase, Nasjonal database for naturinformasjon, Miljødirektoratet.no
Lakseregisteret, Miljødirektoratet.no
Fylkesmannen i Finnmark, e-post 11.09.2013.
DN-håndbok 13 – 2006 (revidert utgave 2007): Kartlegging av naturtyper. Direktoratet
for naturforvaltning, 2007.
Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, 2006.
Landskapsøkologi, NINA temahefte 32, 2005.
Norges geologiske undersøkelse, berggrunnskart og løsmassekart;
http://geo.ngu.no/kart
Norsk rødliste for arter 2010, Artsdatabanken.
Norsk rødliste for naturtyper 2011, Artsdatabanken.
Fremmede arter i Norge, med norsk svarteliste, Artsdatabanken 2012.
Vegetasjonstyper i Norge, NINA temahefte 12, E. Fremstad, 1996.
Muladal, 2008; Dokumentasjon av naturmiljø i forbindelse med rv. 94, Hammerfest
kommune, Naturtjenester i Nord, Rapport 3 – 2009.
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8. VEDLEGG, BILDER

Bilde 1 Saragammen med område for tunnelpåhogg

Bilde 2 Indrefjordelva (Rypefjord) er forbygd og delvis lukket i nedre deler
11

Bilde 3 Strandkjeks og sveve, fjæra i Rypefjord

Bilde 4 Østersurt, fjæra i Rypefjord

12

Bilde 5 Bukta ved Jansvann som blir fylt ut i

Bilde 6 Bjørkeskogen ved Jansvann

13

Bilde 7 Mye måker som vasker seg i Storvannet

Bilde 8 Mye Tromsøpalme langs Storelva
14

Bilde 9 Fuglenesfjæra som blir fylt igjen, mye strandrug

Bilde 10 Utfylt område ved Fuglenes, mot eiendommen til Bunker Oil
15

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
vegvesen.no
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