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Utbedring og ny veg ved Tuv
Alternativ 1
Tuv har kun ett alternativ. Strekningen som vurderes innebærer utbedring av eksisterende
veistrekning på Tuv mellom Tuvhaugen og Koddvåg.

Figur 1. Utbedring og ny vei på Tuv. Norcosult AS.
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Konsekvenser for landskapsbilde
I de vestlige delene av området preges landskapet i stor grad av åpenhet med slette jordbruksområder
på hver side av veien. Husene ligger i god avstand fra veien og er orientert innover i gårdstunene.
Landskapet har en slak helning mot sjøen i nord. Den åpne landskapskarakteren fortsetter på
nordsiden av veien hvor veien etter hvert følger kystlinjen i lavereliggende terreng. Her er bebyggelsen
og vegetasjonen tettere inntil veien på sørsiden og terrenget har en bratt stigning opp mot Tuvfjellet.
Forbi svingen ved Kleivan endrer landskapet seg til et innlandslandskap med slake jorder på hver side
av veien, omringet av fjell både i sør, øst og vest.

Figur 2. Bilde 1: Ved Tuvhaugen, Bilde 2: ved Tuvsjøen. Kilde: Google street view. Bilde 3. Ved Koddvåg. Kilde:
Google street view.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på tema landskapsbilde
Den nye vegtraséen slik den er skissert vil få lite å si for opplevelsen av landskapet ettersom den i
hovedtrekk følger den eksisterende veglinjen og terrenget. Nye skjæringer og fyllinger vil i hovedsak
skje på områder hvor det allerede har vært inngrep for eksisterende veg, selv om det noen steder vil
bli større inngrep og tydeligere skjæringer.
Vurdering: Ingen/ubetydelig konsekvens.

Konsekvenser for naturressurser
Hovedtema naturressurser i konsekvensutredninger omfatter georessurser, jordbruk, utmarksbeite,
skogbruk, reindrift, fiskeri/havbruk og vannressurser.

Georessurser
1.3.1.1

Berggrunn

Berggrunn av kalkspatmarmor med enkelte lag av dolomitt, ofte med cm-tykke bånd av kalksilikater, feltspat
o.l (lys blå). Innslag av områder med berggrunn av granitt med gradvise overganger til granodioritt og
monzonitt, ofte med inneslutninger av sedimenter (rosa områder).

Figur 3. Berggrunn. Kilde: NGU

1.3.1.2

Løsmasser

Løsmasser av tykk/tynn marin avsetning (turkis/lys blå) og tykk/tynn morene (grønn). Hoveddelen av
området består av tynt løsmassedekke og bart fjell (rosa).
Ingen viktige georessurser er registrert i området.
Vurdering: Ingen/ubetydelig konsekvens.
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Figur 4. Løsmassekart. Kilde: NGU

Jordbruk, skogbruk og beite
Nordvestlige og østlige deler av området er registrert som fulldyrket jord med innslag av
innmarksbeite. Jordkvalitet er ikke registrert. Noe skogsareal er registrert som løvskog med middels til
høy bonitet. Øvrige arealer består av uproduktiv løvskog eller åpent grunnlent fastmark. Dominerende
treslag er løvskog med innplantinger av gran, men i høyereliggende områder er det også furu.
Hoveddelen av skogsarealene består av eldre skog med alder mellom 41-80 år.
Det er ikke registrert skogbruk i området utenom uttak av egen skog til ved. Generelt preges skogen
av noe gjengroing.
Det er noe spredt innmarksbeite nær bebyggelsen i nordlige deler av området. Innmarksbeitet ved
Kleivan er registrert som en jordressurs som egner seg til oppdyrking til fulldyrka jord.
Det er i NIBIOs database Skog og Landskap ikke registrert utmarksbeite i området.
På denne delstrekningen vil ny trase i all hovedsak følge eksisterende trase. Som følge av forbedret
kurvatur vil det bli etablert noen flere skjæringer og fyllinger. Arealbeslaget regnes som lite og vil i
hovedsak berøre skog med lav bonitet.
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Figur 5. AR5. Kilde: NIBIO/skogoglandskap.no

Reindrift
Tuvområdet inngår i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det er ikke registrert noen reindriftanlegg i dette
området, men hele området er registrert som beiteland for vår- og vinterbeite, hovedsakelig mindre
intenst brukte. Ettersom traseen i stor grad følger eksisterende vei og følger kystsonen i lavere strøk,
regnes omfanget og konsekvensen for reindriften å være liten. Ved Koddvåg er det registrert en
trekklei og en flyttlei tvers over veien og opp mot Tuvfjellet. Dette vil være det området med størst
risiko for konflikt i forhold til rein. Flyttleier er lovbeskyttet gjennom Reindriftsloven §22.
Trasevalget for ny trase innebærer ingen vesentlig endring i forhold til eksisterende trase. En ny og
forbedret vei innebærer erfaringsmessig en høyere gjennomsnittlig kjørehastighet noe som øker risiko
for dyrepåkjørsler. I Koddvåg er veien oversiktlig og lagt inn i et landbruksområde med god oversikt
(figur 1, bilde 3). Vi vurderer det derfor slik at en evt økning i kjørehastigheten på denne strekningen
ikke vil medføre nevneverdig økt risiko for dyrepåkjørsler.
Der veien krysses av flyttlei og trekklei vil det som følge av dette tiltaket ikke bli etablert nye skjæringer
/ fyllinger eller annet som kan hindre kryssing av veien med rein.
Vi vurderer det slik at tiltaket på denne delstrekningen vil ha liten/ingen innvirkning på reindrift.
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Figur 6. Utsnitt av reindriftskart for området Tuv-Koddvåg. Kilde: Fylkesmannen i Nordland.

Fiskeri/havbruk
Det er ikke havbruksanlegg i området, Det antas at tiltaket ikke vil påvirke kommersielt fiske i området.
I Saltstraumen pågår et rikt fritidsfiske, og det er etablert flere anlegg for fisketurisme i området. Ved
Tuvsjyen er det etablert et turismeanlegg. Dette anlegget ligger i tilknytning til Fv 812 i tiltaksområdet.

Vannressurser
Det er ikke registrert drikkevannskilder i området. Det er ikke registrert grunnvannsborehull. Tiltaket
forventes ikke å påvirke drikkevannskilder eller grunnvannsressurser (Kilde NGU-kartdatabase).

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturressurser
Tiltaket vurderes å ha ingen/ubetydelig konsekvens for naturressurser.

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Friluftsområdene som er registrert i området ligger hovedsakelig med god avstand fra veien og vil
derfor ikke å berøres av tiltaket. Tuvfjellet er registrert som et område med særlige kvaliteter som
friluftsområde og vurdert som svært høy verdi (A). Båtutsettet ved Tuvsjøen er registrert som svært
viktig friluftsområde (A) og er det eneste registrerte friluftsområdet som blir direkte berørt av tiltaket.
Den skisserte traséen er her trukket lenger inn i landet, noe som gir større avstand og mer fritt areal
rundt båtutsettet. Dette kan være positivt for brukerne av båtutsettet.
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Figur 7. Kartlagt friluftsområder med verdi på Tuv. Viktige og svært viktige friluftsområder. Mørk farge angir
høyest verdi. Kilde: Naturbase.no

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv
Basert på nåværende datagrunnlag vurderes den planlagte traseen å ha ingen/ubetydelig konsekvens
for nærmiljø og friluftsliv i dette området.

Konsekvenser for naturmiljø
På strekningen blir ingen tidligere registrerte naturtyper berørt. I farvannene utenfor indikerer en rekke
registreringer av fugl i artsdatabanken at området har en betydning som beiteområde for vann- og
sjøfugl som teist (VU), makrellterne (VU), fiskemåke (NT), hettemåke (NT), tyvjo (NT), storspove (NT),
strandsnipe (NT), siland, laksand, ærfugl og stormåker. I kulturlandskapet rundt Tuv er det også
registrert en del typiske kulturlandskapsfugler som sanglerke (VU), stær (NT) og en rekke
spurvefugler. Det later også til å være en gråhegrekoloni i området. Den svartelistede planten
hagenøkleblom (PH) er registrert ved to lokaliteter og den langt mer aggressive arten sibirbjørnekjeks
er registrert ved Tuv. Området er registrert som forvaltningsområde for jerv og gaupe. På nordsiden av
fjorden ligger det svært verdifulle området Saltstraumen, men dette vil ikke kunne bli påvirket av
tiltaket.
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Figur 8. Traseen kommer ikke i konflikt med naturtyper eller andre kjente verdifulle naturområder. Langs kysten er
det derimot registrert en rekke rødlistede fuglearter som beiter i disse farvannene. Kilde: Artsdatabanken.

Vurdering
Datagrunnlaget for naturtyper og vegetasjon er mangelfullt. Det kan dukke opp ukjente verdier i
området. Basert på nåværende datagrunnlag vurderes tiltaket å ha liten konsekvens for naturmiljø.

Konsekvenser for kulturmiljø
Datagrunnlag
Undersøkelsesområdet på Tuv er tett registrert med kulturminner, både med enkeltfunn og i større
sammenhengende kulturmiljøer. Alle de registrerte kulturminnene er automatisk fredete kulturminner
datert til yngre og eldre steinalder og jernalder. Fire av disse lokalitetene ligger inntil veien og blir
direkte berørt av tiltaket.
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Figur 9. Registrerte kulturminner i området. Kilde: Askeladden innsyn.

Lokalitet 1: Funnsted
Bosetnings- og aktivitetsområde datert til yngre steinalder. Funn av spredt kokstein, steinredskaper og
steinavslag i pløyd åker. Funnet tyder på at stedet har vært i bruk til daglig virke og at det kan finnes
flere uregistrerte funn i området. I og med at området brukes aktivt til jordbruk, er det større fare for at
funn kan ha gått tapt eller at funn fremkommer spredt fra opprinnelig lokasjon. Spredte funn vurderes i
denne sammenhengen å ha lavere verdi enn stedbundne funn.
Den skisserte vegen følger eksisterende veg i dette området, men får grøfteskjæringer som vil berøre
kulturminnets sikkerhetssone og kan potensielt være medføre skade eller ødeleggelse av
kulturminner.
Vurdering: Liten negativ konsekvens (-).

Figur 10. Kulturminnelokalitet 1 (funnsted). Kilde: Askeladden innsyn/kulturminnesok.no
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Lokalitet 2: Fangstlokalitet
Fangstlokalitet med funn av mulig fangstgrop med murte kanter av bruddstein og avhogde grener.
Funnet dateres til førreformatorisk tid. Ved utgraving på lokaliteten ble ingen andre funn oppdaget.
Den skisserte veien vil i dette området skjære direkte over lokaliteten og vil medføre ødeleggelse av
kulturminnet.
Vurdering: Stor negativ konsekvens (---).

Figur 11. Kulturminnelokalitet 2. Kilde: Askeladden innsyn/kulturminnesok.no

Lokalitet 3: Gravrøyser
Større samling av gravfunn datert til Jernalder. Til sammen er fem gravrøyser registrert i dette
området, muligens også funn av to bautaer i tilknytning til to av gravrøysene. Flere av gravrøysene har
markerte hull eller er omrotet, noe som tyder på at graven tidligere har vært åpnet.
Den skisserte vegen innebærer her å rette opp dagens vegstrekning. Dette vil komme i konflikt med
kulturminnene på sørsiden av veien og medføre ødeleggelse av disse. De som ligger nord for
eksisterende veg vil kunne bevares. Som en del av et sammenhengende miljø vil ødeleggelse av
kulturminnene få særlig negativ konsekvens.
Vurdering: Meget stor negativ konsekvens (----)

Figur 12. Kulturminnelokalitet 3. Kilde: Askeladden innsyn/kulturminnesok.no
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Lokalitet 4: Gravrøyser
Funn av to gravrøyser datert til jernalder. Den ene ca. 7 m i diameter og opptil 0,5 m høy, den andre
ca 5 m i diameter og 0,3 m høy. Begge er godt synlig i terrenget, men er tett overvokst av vegetasjon
og har noe utydelig avgrensning.
Den skisserte vegen vil i dette området bli liggende på nordsiden av eksisterende veg og vil skjære
tett inntil eller innenfor sikkerhetssonen rundt gravrøysene med fare for å gjøre skade på eller
ødeleggelse av kulturminnet. Kulturminnets kontekst vil også påvirkes negativt av at veien skjæres
tett inntil lokaliteten. På den andre siden vil dette gjøre røysa mer synlig, noe som kan være positivt
som allmenn kunnskapsformidling.
Vurdering: Middels negativ konsekvens (--).

Figur 13. Kulturminnelokalitet 4. Kilde: Askeladden innsyn/kulturminnesok.no

Vurdering
Vurdering
Lokalitet 1 – Funnsted

-

Lokalitet 2 – Fangstlokalitet

---

Lokalitet 3 – Gravsted

----

Lokalitet 4 – Gravsted

--

Samlet vurdering

---

Strider mot nasjonale mål

Ja

Norge har et nasjonalt mål for kulturminner om å minimere tapet av verneverdige kulturminner og at
det ikke skal overstige 0,5% innen 2020 (miljøstatus.no). Ødeleggelse av kulturminner kan dermed
være i strid mot nasjonale mål, selv om områdene bør vurderes nærmere i forhold til kulturminnets
lokale, regionale og nasjonale verdi.
Basert på dagens kunnskapsgrunnlag vurderes tiltaket å ha stor negativ konsekvens for de kjente,
berørte kulturminnene i området.
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Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser
Fagtema

Alternativ 0

Utbedring av vei på
strekningen Tuvhaugen Kodvåg

Referanse

Landskapsbilde

0

0

Kap. 1.2

Naturressurs

0

0

Kap. 1.3

Nærmiljø og friluftsliv

0

0

Kap. 1.4

Naturmiljø

0

0

Kap. 1.5

Kulturmiljø

0

---

Kap. 1.6

Samlet vurdering

0

-

Utbedring av veien på strekningen mellom Tuvhaugen og Kodvåg vurderes samlet sett å ha liten
negativ konsekvens for ikke-prissatte konsekvenser.
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Tunnel Hogndalen – Misværfjorden
Alternativene

Figur 14. De alternative traseene. Norconsult AS.

Alternativ 1
Tunnel (ca. 6100 m) mellom Børelv og Oldereid.

Alternativ 2
Tunnel (ca. 3750 m) mellom Hogndalen og Hoset

Alternativ 3
Tunnel (ca. 3850 m) mellom Hogndalen og Bue
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Konsekvenser for landskapsbilde
Alternativ 1: Tunnel Børelv - Oldereid
2.2.1.1

Vestre tunnelportal

Landskapsbildet i dette området preges av det tette og nære landskapet, mens de store
landskapsformene som omgir området blir mer sekundære. Eksisterende vei bidrar her til å bryte opp
det som ellers ville vært et større, sammenhengende skogsområde. Veien blir på den måten et
dominerende og tydelig element i landskapet.
Den nye veien vil her skjære østover i dalen og de skogkledte områdene før terrenget skrår opp mot
fjellsiden. Også dette vil bli et tydelig inngrep i landskapet, men vurderes i liten grad å påvirke
landskapskarakteren i området. Inngrepet vil få størst konsekvens fra elva og videre inn mot
tunnelåpningen. Strekningen frem til tunnelportalen vurderes samlet sett å ha liten konsekvens.

Figur 15. Nord for Børelv. Kilde: Google street view.

2.2.1.2

Sørøstre tunnelportal

Veistrekningen fram mot sørøstre tunnelportal vil gi større skjæringer i fjellet enn det som er i dag.
Fra den nye veien tar av fra eksisterende vei vil veien gå innover et vegetasjonsdekket og ubebygd
område. Veien til hovedsakelig bli liggende på fyllinger innover mot tunnelportalen.
Strekningen frem til tunnelportalen vurderes samlet sett å få liten betydning for landskapsbildet.
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Figur 16. Ny vei vil bli liggende på høyresiden/nedsiden av bebyggelsen som vises på bildet med innhugg i fjellet
bak. Kilde: Google street view 2010.

Figur 17. Tunnelportal øst sett fra sør ved brua over Skredelva på eksisterende fv 812. Kilde: Google street view
2010.

Alternativ 2: Tunnel Hogndalen - Hoset
2.2.2.1

Vestre tunnelportal

Det er de store landskapsformene i dette området som preger landskapsopplevelsen. Det vil si den
brede dalformen med slake fjellstigninger opp mot høye fell på hver side av dalen. I tillegg gir
landskapet muligheten til å se og få oversikt over et stort område, noe som forsterker
landskapsopplevelsen. Den eksisterende veien følger her dalstrøket på langs og er sånn sett godt
tilpasset det naturlige landskapet. Dette gjør at den i liten grad virker forstyrrende eller negativt for
landskapsopplevelsen.
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Figur 18. Planområdet på avstand med tydelige landskapsformer. Sett fra sørvest. Kilde: Google street view
2010.

Området som blir berørt er i dag et vegetasjonsdekt, ubebygd område som fremstår relativt intakt i
forhold til landskapsformen. Bildet under viser området hvor den nye veien tenkes lagt med en slak
bue fram mot tunnelpåhugget i fjellet. Påhugget vil bli litt til venstre for midten av bildet.
Dette vil bli et tydelig inngrep i landskapet og vil få påvirkning for lanskapskarakteren. Men i og med at
terrenget er flatt, unngår man skjæringer før selve tunnelpåhugget, noe som gjør at veien lettere kan
tilpasses landskapet. Den nye veien vurderes ikke å medføre spesielle ulemper i forhold til
landskapsbildet, bortsett fra at den blir synlig. De store landskapsformene vil fortsatt være det som
preger dette området.

2.2.2.2

Østre tunnelportal

Første del og hoveddelen av veien fram mot naustene på Bue vurderes å ha liten/ingen innvirkning på
landskapskarakteren, til tross for en del fjellskjæringer. Like nord for naustene på Bue vil den nye
veien deles, hvor en del vil gå ut mot øst for så å møte på eksisterende vei lenger nord, mens den
andre vil gå mot en slak bue mot vest inn i tunnelportalåpningen. Veien som vil gå mot nordøst vil
delvis gå ut i sjø hvor den vil ligge på fylling. I dette området er det en smal, men tydelig bukt som
veien da vil skjære over og rette ut. Veien som går inn mot tunnelportalen vil på motsatt side av bukta
skjære inn i fjellet og vil gi et tydelig snitt i skråningen.
I dette området vil inngrepet ha middels påvirkning på landskapskarakteren. Den naturlige
landskapsformen i dette området vil bli ødelagt, noe som også vil endre opplevelsen av landskapet.
Det kan imidlertid diskuteres om dette vil være veldig negativt for landskapsbildet. Området preges
ikke av å ha særskilte eller markante landskapstrekk som bør ivaretas. Inngrepet vil også være
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konsentrert på et relativt lite område og vurderes samlet sett å ha liten negativ konsekvens for
landskapskarakteren.

Figur 19. Området rundt den østre portalåpningen og ny vei. Kilde: Google street view 2010.

Figur 20. Området sett imot vest. Bilde fra befaring. Kilde: S.A Knudsen, Norconsult AS.
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Alternativ 3: Tunnel Hogndalen - Bue
2.2.3.1

Vestre tunnelportal

Vestre portal for dette området er det samme som for alternativ 2. Se beskrivelse kap. 2.2.2.1

2.2.3.2

Østre tunnelportal

Området består av spredt bebyggelse i et i skrånende terreng opp mot fjellet i bakkant i vest.
Landskapet er preget av åpenhet, både i form av vegetasjon, natur av avstand mellom husene. Mot
vestlige deler av området blir vegetasjonen gradvis frodigere og tettere rundt veien og bebyggelsen.
Det er to alternative traseer i dette området. Ingen av disse vurderes som spesielt gode alternativer for
landskapsbildet. Begge vil drastisk endre karakteren i området og undergrave mye av åpenheten i
landskapet. Veien vil også komme tett inntil den eksisterende bebyggelsen flere steder.

Figur 21. Bilde like nord for naustene på Bue. Sett fra sør. Bilde tatt på befaring. Kilde: S.A Knudsen, Norconsult
AS.
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Figur 22. Det østre tunnelportalområdet ved Hoset sett mot sørvest. Kilde: Google street view 2010.

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema landskapsbilde
Alternativ 0
Konsekvens
Rangering

0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Liten negativ

Stor negativ

Liten negativ

1

3

2
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Konsekvenser for naturressurser
Hovedtema naturressurser i konsekvensutredninger omfatter georessurser, jordbruk, utmarksbeite,
skogbruk, reindrift, fiskeri/havbruk, og vannressurser.

Georessurser
2.3.1.1

Berggrunn

Berggrunnen kan deles inn i tre hovedtyper som vist på kartet nedenfor:
1. Gult område: «Beiardekket». Glimmerskifer og glimmergneis.
2. Mørk rosa: Granitt, med gradvise overganger til granodioritt og monzonitt, trolig flere
generasjoner.
3. Lys rosa: Tonalitt til kvartsdioritt, vanligvis mørk og sterkt foliert. Vanligvis med inneslutninger
av marmor.

Figur 23. Berggrunn og type. Kilde: NGU.

2.3.1.2

Løsmasser

Hoveddelen av området består av bart fjell med stedvis innslag av tynt løsmassedekke. Områdene på
østsiden av fjellet har løsmasser av tynt morenedekke. Dette er materiale som er plukket opp,
transportert og avsatt av isbreer. Materialet er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan
inneholde alt fra leir til stein og blokk. Området preges for øvrig av partier med grunne
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m,
men den kan helt lokalt være noe mer.
Ved Hoset/Sand er det et område med tykkere, sammenhengende strandavsetning. Dette er marine
strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i
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strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen
varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis
tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.
Tre lokaliteter er registrert som områder med pukk- og grusforekomster; ved Børelv,
Kvikstad/Floghaugen og Oldereid. Alle har glasifluvial avsetning (bresjø-, breelv -eller
innsjøavsetninger). Masseuttaket ved Oldereid og Børelv er registrert som nedlagte masseuttak med
lav verdi som ressurs.
Grusforekomstene i Vika (Misvær) og i Kvikstadvika er i NGUs grus-, pukk,- og steintippdatabase
registrert som regionalt viktige forekomster og derved viktigste grusforekomst i Bodø kommune.

Kommune

Forekomst

Viktighet

Volum mill m3
Totalt

Utnyttbart

Bodø

Vika, Misvær

Regionalt viktig

6.237

3.143

Bodø

Kvikstadvika

Regionalt viktig

1.172

0.844

Bodø

Børelv

Lite viktig

1.403

0.743

Tabell 1. Grusforekomster i Bodø kommune. Kilde: NGU. Grus-, pukk- og steintippdatabase.

Figur 24. Verdivurdering av grusforekomster i sørlige del av Salten. Kilde NGU Grus-, pukk- og
steintippdatabase.
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2.3.1.3

Mulige pukkforekomster

Det er registrert et mulig ressursområde for pukk rett øst for Misvær (fig 16). Denne pukkforekomsten
er ikke verdifastsatt.

Figur 25. Mulig ressursområde for pukk ved Misvær. Kilde NGU Grus-, pukk- og steintippdatabase.

Det er mangel på gode grus- og pukkforekomster i hele landet. Ved en evt oppgradering av Fv812 vil
disse ressursene i Skjerstad og Misvær bli lettere tilgjengelige og derved mer attraktive. En evt
oppgradering av Fv 812 og Fv813 vil kreve grus- og pukkressurser, og nærliggende ressurser er i en
slik sammenheng meget interessante. Tiltaket vil gi et stort overskudd på tunnelmasse som dette
tilfelle vil ha interesse som fyllmasse.
Vi vurderer at tiltaket vil has en stor positiv konsekvens for georessurser.

Arealressurser, jordbruk, skogbruk og beite
Området preges av store områder med uproduktiv skog og åpen fastmark (fjell i dagen).
Høyereliggende områder som Sandfjellet er ikke kategorisert.
Langs Misværfjorden og i Hogndalen finnes områder med fulldyrket jordbruksarealer. I tilknytning til
disse arealene er det også mindre områder med innslag av innmarksbeite og overflatedyrket jord.
Jordkvalitet er ikke registrert. I Hogndalen består mye av det lavereliggende terrenget av myr- og
heivegetasjon.
På den nordlige siden av Fv.812 mellom Hogndalsmyra og øvre Hogndalen er deler av skogsområdet
og myra registrert som areal som er egnet til oppdyrking til fulldyrka jord.
Skogsområdene består av barskog og løvskog med varierende bonitet og alder. Den eldste skogen
finnes i lavereliggende, skånende terreng, mens de brattere skråningene har den yngste skogen.
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Figur 26. Jord og skogressurser Hogndalen – Oldereid. Kilde NIBIO.
Sogoglandskap.no

Store deler av området er registrert som beiteområder for sau, geit og storfe.
Nøkkeltall:




Sau: 0-25 sau per km2, 1500-2500 sluppet årlig, 500-1500 i sørlige deler.
Storfe; 100-200 sluppet årlig.
Geit: over 400 sluppet årlig.
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Figur 27. Registrerte beiteområder for sau, geit og storfe. Her – registreringer for sau. Kilde: NIBIO. Skog og
landskap.no

Reindrift
Området inngår i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det er ingen registrerte anlegg, beitehager eller
oppsamlingsområder i dette området. Det er flere trekkleier i området, mellom Blåfjell/Barfjellet over
Hogndalen og opp og på langs av Sandfjellet/Hosetfjellet. Det er også registrert flyttlei på tvers av
Hogndalen. Hele området brukes til vinterbeite og vårbeite. Høyereliggende deler av Sandfjellet
brukes også til sommerbeite.
I området er det registrert følgende kategorier:
Vårbeite 2: Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida.
Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren.
Vinterbeite 2: Tidlig benyttede og ofte lavere-liggende vinterbeiter, som regel mindre intenst brukte.
Sommerbeite 2: Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.
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Figur 28. Utsnitt av reindriftskart for området Hogndalen – Oldereid. Kilde: Fylkesmannen i Nordland.

En tunnel etter alternativ 2 og 3 (Hogndalen – Bue/ Hogndalen-Hoset ) vil innebære at trafikken over
Kvikstadheia blir sterkt redusert. Tunellpåslaget vil berøre deler av flyttvei i Hogndalen, men dette kan
løses ved at man med ledegjerder leder reinen over tunneltaket. Reinen bør ledes bort fra
tunnelinnslaget.
En ny og forbedret vei innebærer erfaringsmessig en høyere gjennomsnittlig kjørehastighet noe som
øker risiko for dyrepåkjørsler. I Hogndalen er veien oversiktlig og lagt inn i et oversiktlig landskap. Vi
vurderer det derfor slik at en evt økning i kjørehastigheten på denne strekningen ikke vil medføre
nevneverdig økt risiko for dyrepåkjørsler.
Det bør gjennomføres avbøtende tiltak ved tunnelåpningen i Hogndalen. Vi vurderer det slik at tiltaket
på denne delstrekningen vil ha liten negativ innvirkning på reindrift dersom tilstrekkelige avbøtende
tiltak gjennomføres.

Fiskeri og havbruk
Fiskeri og havbruksinteresser vil ikke bli berørt av tiltaket.

Vannressurser
Vi har ingen informasjon om at det er vannverk som blir berørt av tiltaket. Det er
grunnvannsressurser knyttet til marine avsetninger i området, men vi har ingen indikasjoner på at
disse blir berørt av tiltaket.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på hovedtema naturressurser.
Tiltaket forventes å ha positiv innvirkning på grus- og pukkressurser i området.
Tiltaket forventes å ha negativ innvirkning på reindrift i området. Det bør her iverksettes avbøtende
tiltak.
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Konsekvens

--

+

-

-

Eventuelt rangering

4

1

3

2

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Området har flere registrerte turløyper og områder for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.
Sandfjellet er registrert som større turområde uten tilrettelegging og Blåfjellet er registrert som
utfartsområde. Begge er kategorisert som viktige friluftsområder. Ingen registrerte friluftsområder i
lavereliggende strøk, nært veg og bebyggelse.
Ved Oldereid er det inngangsport til marka med løyper opp til blant annet Lurfjelltinden og Børvatnet.
Området er registrert som svært viktig turområde både sommer og vinter.

Figur 29. Registrerte turløper og friluftsaktiviteter. Kilde: Godtur.no
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Figur 30.Kartlagte friluftsområder med verdivurdering. Mørkere farge betyr høyere verdi. Kilde: Naturbase.no

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv
Ingen av tunnelåpningene for de ulike alternativene vil komme i direkte berøring av de kartlagte
friluftsområdene. Alternativ 1 ligger her lengst unna de registrerte friluftsområdene og vil ikke medføre
store trafikale endringer ved inngangsporten til marka ved Oldereid. Konsekvensen for friluftsliv for
alternativ 1 vurderes derfor som ubetydelig (0).
Ved tunnelåpningene for alternativ 2 og 3 i Hogndalen vil påhugget til tunnelene komme tett inntil
grensen for friluftsområdet på Sandfjellet. Dette vil ikke få direkte påvirkning for bruken av
friluftsområdet, men vil medføre mer trafikk, noe som kan gi økt støy i nærheten av det. Dette kan i
verste fall gjøre at friluftsområdet taper verdi. Alternativ 2 og 3 vurderes derfor å gi liten negativ
konsekvens for friluftsliv (-).
På østsiden av Sandfjellet kommer tunnelåpningene og de nye vegtraseene tett inntil eksisterende
boligbebyggelse. Det er ikke registrert friluftverdier i disse områdene, men kunnskapsgrunnlaget for
nærturterreng og lekeområder i nærheten av bebyggelsen er dårlig og må undersøkes nærmere
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dersom disse alternativene tas med videre. Med nåværende datagrunnlag er det derfor ikke være
mulig å sette konsekvens for nærmiljø.

Alternativ 0
Konsekvens

Alternativ 1

0

0

Alternativ 2
Liten negativ

Alternativ 3
Liten negativ

Konsekvenser for naturmiljø
Det er foreslått tre ulike tunneltraseer på strekningen fra Hogndalen til Oldereid. Det er på begge sider
av fjellet områder som er verdifulle for naturmangfoldet hvor brakkvannsområdet innerst i Elvefjorden
og vassdragene Børelva og Hogndalselva utmerker seg i vest, mens de fine strandengene og
Landholmen utmerker seg i øst. De tre alternativene og konfliktpotensialet for hver av disse vurderes i
kommende avsnitt.

Figur 1. I kartet vises de tre alternativene Alt 1 (oransje), Alt 2 (lilla) og Alt 3 (blå). Grønnskraverte områder viser
verdifulle naturtyper og oransje prikker forekomster av rødlistede arter.
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Alternativ 1: Tunnel Børelv – Oldereid
På den vestre delen av tunnelen vil veien krysse den sjøørretførende Hogndalselva nedenfor lonen
Hellvaddammen. Hogndalselva er en del av Børelvvassdraget som i lakseregisteret er registrert som
laks- og sjøørretførende. Disse elvene møtes i bunnen av dalen og lager et fint deltaområde. Det
foregår fiske i elva, men ut fra fangststatistikkene er fangstene relativt beskjedne. Elva går i dette
partiet i mindre stryk. Det er tett og frodig bjørkeskog langs kantsonen med et feltsjikt preget av
høystauder og fuktighetskrevende arter, som for eksempel mjødurt og vendelrot. Vegetasjonen i
området veksler ellers mellom partier av fjellbjørkeskog av typen røsslyng- blokkebærskog, samt
partier med fattig fastmattemyr. Disse vegetasjonstypene er svært vanlig forekommende både i
regionen, og i landet for øvrig.

Figur 2. Øvre deler av Hogndalselva med frodig bjørkeskog langs elva som går i kulper og gjel nedover mot
Børelvvassdraget.

Det ble ikke funnet sjeldne eller rødlistede plantearter i området på befaringstidspunktet, men slike
elvestrekninger er ofte gode habitater for sjeldne/rødlistede mosearter.
Lenger ned mot Børelv er det registrert to prioriterte naturtyper. Den ene en liten del av den sterke
tidevannsstrømmen i Elvefjorden, vurdert som viktig (B), samt en intakt lavlandsmyr ved Gillesvåg,
vurdert som lokalt viktig (C). Det foreligger ingen opplysninger om rødlistede fuglearter i de berørte
områdene, men ikke langt unna finnes registreringer av strandsnipe (NT).
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Figur 2. Prioriterte naturtyper og rødlistede arter innenfor undersøkelsesområdet. Kilde: Naturbase.

På tunnelens sørøstlige portal ved Oldereid, vil tunnelportalen og det første stykket av veien berøre et
område med tett skog av bjørk, selje, rogn og noe gråor. Skogen har stedvis høystaudepreg, med
arter som tyrihjelm, hvitbladtistel og skogstorkenebb. Det ble ikke funnet sjeldne eller rødlistede arter
på befaringstidspunktet, men høystaudebjørkeskog er en prioritert naturtype. En høystaudebjørkeskog
vurdert som viktig (B) er registrert i ligger i Tortenakkelia, rett sør for portalområdet.
Veien vil videre krysse Skredelva, som skal være sjøørretførende. På befaringstidspunktet gikk elva
omtrent tør og det er noe usikkert hvor verdifull denne elva egentlig er for anadrom fisk.
Våtmarksområdet Oldereidvatnet/Litlvatnet er hekkeplass for storlom (NT), horndykker og stjertand.
Det er også registrert strandsnipe (NT) her.

Figur 3. Tunnelpåslaget vil være i et område med relativt frodig bjørkeskog, delvis næringskrevende arter og rikt
liv av spurvefugl. Skredelva gikk på befaringstidspunktet nesten tørr.
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Figur 31. Tunnelportalområde sørøst. Oldereid ved Skredelva. Kilde: naturbase

2.5.1.1

Vurdering

Utfordringen ved dette alternativet er knyttet til kryssingen av to sjøørretførende elver, og faren for
avrenning fra masser til elvene i anleggsfasen. Alternativet innebærer også beslag av mindre arealer
med den prioriterte naturtypen høystaudebjørkeskog ved Skredelva i Oldereid. De negative
konsekvensene vurderes som moderate, men løsningen vurderes ikke den beste for naturmiljøet.
På grunnlag av eksisterende datagrunnlag og erfaringer i felt vurderes dette alternativet å ha middels
negativ konsekvens (--) for naturmiljø.

Alternativ 2: Tunnel Hogndalen – Hoset
I dette alternativet vil veien krysse Hogndalselva noe lenger nord, like ved der Middagselva renner ned
fra fjellet. På denne strekningen var elva på befaringstidspunktet smalere og mer stilleflytende, og det
ble observert en del ørret i større kulper med størrelse opp til 25 cm.
Veien og tunnelportalen vil berøre mindre områder med fjellbjørkeskog av typen røsslyngblokkebærskog, større områder med fattig fastmattemyr, samt noen fuktigere partier med fattig
løsbunnmyr. Det ble ikke funnet sjeldne eller rødlistede plantearter i disse områdene under
befaringen. Det var ellers et yrende liv av spurvefugl nær elva, og strandsnipe (NT) er tidligere
registrert på myrene.
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Figur 4. Øvre deler av Hognelva. I kulpene var ble det observert tett med mindre ørret <25 cm.

Figur 32. Veien vil krysse Hogndalselva nordøst for der Middagselva renner ned. Kilde: Naturbase

På sørøstsiden av Sandfjellet vil tunnelen komme ut i et område preget av vegetasjonstypen
blåbærskog, der tresjiktet er dominert av bjørk, med noe innslag av furu. Veien går videre gjennom
gjødslet eng. Det renner en bekk gjennom dette området, men den er lagt i rør og det er ikke fisk i
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den. Vegetasjonen langs bekken og sigene er karakterisert av fuktighetskrevende arter som mjødurt
og hvitbladtistel.
Det ble ikke funnet sjeldne eller rødlistede arter under befaringen, og det er heller ikke registrert
rødlistede arter i området.

Figur 5. Tunnelpåhugget vil ligge i en skogkledt li og traseen vil krysse over en gjødslet eng.

Figur 33. Tunnelportal ved Hoset. Kilde: Naturbase
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2.5.2.1

Vurdering

Alternativet vurderes å ha små konsekvenser for naturmiljøet. Ingen viktige naturtyper vil bli berørt, og
den eneste mulige negative effekten er knyttet til kryssingen av Hogndalselva.
På grunnlag av eksisterende datagrunnlag og erfaringer i felt vurderes dette alternativet å ha liten
negativ konsekvens (-) for naturmiljø.

Alternativ 3: Tunnel Hogndalen – Bue
Den vestre delen av dette alternativet er det samme som alternativ 2, og byr på få utfordringer. Ved
Buestranda vil tunnelportalen og den nye veistrekningen etableres i et område med frodig
blandingsskog av selje, bjørk og plantet gran i veksling med områder preget av tidligere flatehogst.
Vegetasjonstypen er blåbærskog med noe innslag av høye stauder. Disse er vanlig forekommende og
uten spesielle verdier.
Denne løsningen krever derimot en utfylling ut i fjorden for å få plass til veitilkoblingen av eksisterende
fylkesvei. Dette medfører gjenfylling av et verdifullt strandområde som tidligere er avgrenset til å være
en prioritert naturtype. Holmene utenfor fungerer som rasteområder for sjøfugl, og det ble bl. a.
observert gråhegre og flere måkefugler og denne løsningen vil medføre et omfattende
anleggsarbeider i et kystavsnitt med verdier også for sjø- og vadefugl.

Figur 6. I dette området vil det være nødvendig med utfylling i fjorden for å få tilstrekkelig plass til å anlegge
påkobling av eksisterende vei.

n:\515\14\5151419\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bilag 3_vurdering av ikke-prissatte konsekvenser_versjon2.docx

2015-11-20 | Side 40 av 79

Oppdragsnr.: 5151419 Dokumentnr.: 01 Versjon: 2
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser | Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av
fv. 813 og 812

Figur 34. Teknisk plan for utfyllingen ved Buestranda. Fotografi av Landholmen.

2.5.3.1

Vurdering

Etablering av tunnelportal og bygging av den korte veibiten ut mot fjorden vurderes som
uproblematisk, da ingen viktige naturverdier vil bli berørt. Veiutbedringen langs fjorden innebærer
imidlertid at det legges en større fylling ute i selve fjorden, noe som vurderes som et stort inngrep rent
landskapsmessig. Dette vil være ugunstig for fuglelivet knyttet til holmene. Et slikt inngrep vil også ha
konsekvenser for marine organismer.
På grunnlag av eksisterende datagrunnlag og erfaringer i felt vurderes dette alternativet å ha middels
negativ konsekvens (--) for naturmiljø.

Samlet vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturmiljø
Hovedutfordringen ved alternativ 1 er knyttet til kryssingen av to sjøørretførende elver, og faren for
avrenning fra masser til elvene i anleggsfasen. Lakseførende strekninger i anleggsområdet vil kreve
spesiell fokus på akutt forurensning og avrenning fra tipper og tunnelarbeider. Anadrom ørret i
anleggsområdet vil kreve spesiell fokus på akutt forurensning og avrenning fra tipper og
tunnelarbeider. Alternativ 3 medfører utfylling i et verdifullt strandområde og medfører tungt
anleggsarbeid i et verdifullt landskaps- og naturområde. Alternativ to vurderes til å være klart best for
naturmiljøet og vil medføre ubetydelige konsekvenser.

Alternativ 0
Konsekvens
Rangering

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Middels negativ

Liten negativ

Middels negativ

3

1

2
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Konsekvenser for kulturmiljø
Datagrunnlag
Området Hogndalen-Oldereid har relativt få registrerte kulturminner. Disse er lokalisert i
lavereliggende strøk, nært veg og eksisterende bebyggelse. Kulturminnene dateres fra Steinalder til
Jernalder, Middelalder og etterreformatorisk tid (1537-). Området har også kjente kulturminner fra
nyere tid som ikke er underlagt vern, for eksempel naustene ved Bue. Ved befaring i området
(naturmiljø) ble det også observert rester av gammel bosetning ved Skredelva som var overgrodd.
Flere av kulturminnene i Askeladd-databasen baserer seg på enkeltfunn i marka, løsfunn som har blitt
levert inn eller har status som uavklart som følge av at de kan ha blitt ødelagt eller ikke er mulig å
gjenfinne. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor mangelfullt. Det er også få registrerte samiske
kulturminner i området.

Figur 35. Oversiktsbilde over registrerte kulturminner i områder. Naustene på Bue er markert for hånd. Kilde:
Askeladden innsyn.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på tema kulturmiljø
Hverken alternativ 1, 2 eller 3 kommer i berøring av registrerte automatisk fredete kulturminner.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes imidlertid som mangelfullt og det kan dukke opp ukjente kulturminner.
Med nåværende kunnskapsgrunnlag vurderes alternativ 1 og 2 å ha ingen/ubetydelig konsekvens for
kulturmiljø.
Portalåpningen ved Bue (alternativ 3) kommer nært inntil naustene som står der og innebærer endring
av naustenes naturlige kontekst/omgivelser. Dette vurderes å ha liten negativ konsekvens.

Figur 36. Naustene på Bue. Bilde tatt på befaring. Kilde: S.A Knudsen, Norconsult

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser
Fagtema

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Alternativ 3

Referanse

Landskapsbilde

0

-

---

-

Kap. 2.2

Naturressurs

--

+

-

-

Kap. 2.3

Friluftsliv

0

0

-

-

Kap. 2.4

Naturmiljø

0

--

-

--

Kap. 2.5

Kulturmiljø

0

0

0

-

Kap. 2.6

Samlet vurdering

0

-

-

-
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Fv.812 Utbedring /tunnel Saltdalslia
Alternativene

Figur 37. Alternativene for utbedring av vei og tunnel. Norconsult AS.

Alternativ 1
Vei i dagen og tunnel 850m

Alternativ 2
Vei i dagen og tunnel 800m

Alternativ 3
Vei i dagen og tunnel 5000m
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Konsekvenser for landskapsbilde
Alternativ 1: Vei i dagen + tunnel 850m
Veien vil i dette området bli liggende på fyllinger store deler av strekninger, med noen mindre partier
med skjæringer. Skjæringene blir ikke like kraftige som alternativ 2 og vil på grunn av
landskapsformene bli liggende mer skjult i terrenget. Alternativet vurderes som lite negativt for
landskapsbildet.

Figur 38. Sett i fra tunnelportalområdet for alternativ 2 i retning mot vest. I fjellskråningen til venstre vil
tunnelåpningen på østre del av alternativ 1 gå. Bilde tatt på befaring. Foto: S. A Knudsen, Norconsult AS.

Alternativ 2: Vei i dagen + tunnel 800m
Den vestre delen av strekningen fram mot tunnelportalen går i gjennom et varierende, kupert og
kontrastrikt landskap. Dette alternativet innebærer ganske store skjæringer som vil få stor påvirkning
for landskapsbilde. Veien vil bli et godt synlig inngrep i landskapet og vurderes som stor negativ
konsekvens for landskapsbilde. Selve tunnelpåhugget vil i liten grad påvirke lanskapsopplevelsen.
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Figur 39. 3.2.3

Figur 8. Tunnelportalområde vest sett imot øst. Kilde: Google street view 2010.

Figur 40. Bilde tatt lenger opp i veien. Bilde tatt på befaring. Foto: S. A Knudsen, Norconsult AS.
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Alternativ 3: Tunnel 5000m
Veistrekningen fra mot tunnelportalene vil i hovedsak bli liggende på fyllinger, noen ganske store, men
ellers udramatiske. I noen begrensede områder og ved tunnelportalene vil det bli skjæringer, men ikke
de største. Tunnelportalene vurderes å ha liten konsekvens for landskapet.
Samlet sett vurderes dette som det beste alternativet for landskapsbildet fordi de synlige
terrenginngrepene og de største skjæringene unngås. I tillegg følger alternativet i stor grad områder
hvor eksisterende vei i dag er en synlig og stor del av landskapskarakteren.

Figur 41. Ved Ljøsenhammeren. Bilde tatt på befaring. Foto: S. A Knudsen, Norconsult AS.

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema landskapsbilde
Alternativ 0
Konsekvens
Rangering

0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Liten negativ

Stor negativ

Liten negativ

2

3

1
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Konsekvenser for naturressurser
Hovedtema naturressurser omfatter georessurser, arealressurser (jordbruk, skogbruk, utmarksbeite),
reindrift, fiskeri/havbruk og vannressurser.

Georessurser
3.3.1.1

Berggrunn

Området domineres av kalkstein med innslag av dolomitt, amfibolitt og glimmergneis. Det er søkt om
driftskonsesjon for uttak av inntil ca 11 mill m3 masse fra dolomittforekomsten ved Ljøsenhammeren
(Kvitberget dolomittbrudd).

Figur 42. Berggrunn i området. Kilde NGU.

3.3.1.2

Løsmasser

Løsmasseavsetningene i området domineres av forvitringsmasser i øst og tynne morenemasser mot
vest. Det er ingen kjente utnyttbare løsmasseavsetninger i området.

Figur 43. Løsmasseavsetninger. Kilde: NGU.
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En forbedret veiforbindelse mellom Saltdal og Misvær over Ljøsenhammeren vil gi en forbedring av
driftsforholdene i forhold til en evt drift av Kvitberget dolomittbrud.
Ut fra dette vil gjennomføring av tiltaket ha en positiv effekt for utnyttelse av georessurser i området.

Arealressurser (jordbruk, skogbruk, utmarksbeite)
Tiltaket vil bare i liten grad påvirke områder med dyrket mark. Det er dyrket mark på strekningen
Kykkelvatnet – Svartvatnet og omkring Skar (Saltdal). Trasevalget (alternativ 2) vil ikke berøre dyrket
mark på disse lokalitetene.
På østsiden (ned mot Saltdal) er det skogressurser av høg/meget høg bonitet. Vi finner også
høgbonitets skog ned mot Kykkelvatnet.

Figur 44. Dyrket mark og skogressurser. Kilde: NiBio. Skogogmark.no

Det er betydelige beiteressurser i området for Sau, geit og storfe.
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Figur 45. Beiteressurser. Sleppt sau med lam. Kilde: NiBIo. Skogoglandskap.no

Etter vår kjennskap til området vil tiltaket vil tiltaket ha liten/ingen konsekvens for arealressursene.

Reindrift
Området inngår i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Fra oppsamlingsområdet på Beiarfjellet går det en flyttlei
over Ljøsenhammersætera.

Figur 46. Oppsamlingsområde, flyttlei og trekkleier i området. Kilde: Fylkesmannen i Nordland.

n:\515\14\5151419\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bilag 3_vurdering av ikke-prissatte konsekvenser_versjon2.docx

2015-11-20 | Side 50 av 79

Oppdragsnr.: 5151419 Dokumentnr.: 01 Versjon: 2
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser | Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av
fv. 813 og 812

De foreslåtte tiltakene (etter alternativ 2) vil ikke berøre flyttleia gjennom området. Alternativ 3 med
tunnel opp til Ljøsenhammersætera vil berøre flyttleia ved at vestre tunnelåpning vil komme midt i
flyttleia. Dette kan innebære en stor negativ konsekvens for reindrift.

3.3.3.1

Beite:

Området brukes til reinbeite gjennom hele året.
Vårbeite (Vårbeite 2 langs eksisterende vei, Vårbeite 1 lenger nord og sør).
Vårbeite 2: Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida.
Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren. 1: Kalvingsland og tidlig vårland, de deler av
vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings- og
pregningsperioden. Reservekalvingsland inkludert.
Høstbeite (2) hele området. Tidlig høstland, partier der reinen bygger seg opp etter insektplagen og
spres på leting etter sopp.
Høstvinterbeite (2) store deler av området, avsluttes ved ca. ved Skar. Spredt brukte områder for
samme periode som I.
Vinterbeite (2) hele området. Tidlig benyttede og ofte lavere-liggende vinterbeiter, som regel mindre
intenst brukte.

Figur 47. Årstidsbeiter reindrift. Kilde Fylkesmannen i Nordland. )

Fiskeri/havbruk
Det er ingen kjente fiskeri- og havbruksinteresser i området.

Vannressurs
Det er ingen kjente drikkevannsanlegg i området.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturressurs
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Konsekvens

--

+/-

+/-

--

Rangering

4

2

1

3

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Datagrunnlag

Figur 48. Kartlagte friluftsområder i området. Alle de viste er gitt verdi svært viktige friluftsområder (A).
Eksisterende vegtrase som vurderes er markert for referanse. Kilde: Salten kartdata.

3.4.1.1

Område 1: Nydalsheia

Stort turområde uten tilrettelegging. Området er mye brukt til tur sommer som vinter, mye småviltjakt
og fine fiskevatn.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

n:\515\14\5151419\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bilag 3_vurdering av ikke-prissatte konsekvenser_versjon2.docx

2015-11-20 | Side 52 av 79

Oppdragsnr.: 5151419 Dokumentnr.: 01 Versjon: 2
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser | Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av
fv. 813 og 812

3.4.1.2

Område 2: Sarbotnheia

Utfartsområde. Populært dagsturområde til Storbotnheia fra parkeringsplass ved Trollhauan eller
Ljøsenhammeren, eller fra hyttene ved Krokvatn, Jarbruvatn, Ingeborgvatn, Vikfjell. Fisketur til
Nydalsvatn og Holmvatn, Bjørnhivatnet og andre fiskevann.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

3.4.1.3

Område 3: Hytteområde Ingeborgvatn, Svartvatn og Jarbruvatn

Markaområde og nærturterreng for lokalbefolkning på Rognan, Høyarfall.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

3.4.1.4

Område 4: Sørdalen

Stort turområde uten tilrettelegging. Viktig atkomst til Saltfjellet og Gåsvatnområdet. Mye brukt både
sommer og vinter. Fine fiskevatn, overnattingsmuligheter i naust, gamme ved Oksvatnan. Fint
turterreng for unger.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

Figur 49. Bilde tatt på befaring. Kilde: S.A Knudsen, Norconsult
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3.4.1.5

Område 5: Skjevelfjellet

Stort turområde uten tilrettelegging. Viktig vinterutfartsområde og turområde for hyttefolket i
Trollhauan. Mye småviltjakt.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

3.4.1.6

Område 6: Trollhauan – Skjevlfjell

Området Trollhauan - Tverråvatn et av de største hytteområdene i Saltdal kommune. Området er
kategorisert som et utfartsområde. Ikke merkede turløyper, men oppkjørt løype ved påsketider til
Gohøla. Populære vinterturer til Reinosthellern, Familiedalen og Gohøla. Brukt i skolesammenheng
ved blant annet skiturer. Fisketurer sommer/vinter til Kjerrelvatn og Kvitdalsvatn, gjerne med
Ljøsenhammeren som utgangspunkt.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv
En del av friluftsinteressene i området ser ut til å være knyttet opp mot Ljøsenhammeren som
utgangspunkt for turer. Tunnelportalen for alternativ 1 kommer her ut i dette området, noe som kan
skape konflikt med friluftsinteresser. Konfliktpotensialet vil i hovedsak være knyttet til anleggsperioden,
hvor arbeidet ved tunnelportalen kan medføre dårligere tilgjengelighet og tap av parkeringsplasser i
området. Ved ferdigstillelse av veien vurderes alternativet samlet sett å ha lite eller ingen konsekvens
for friluftslivet i området.
Alternativ 2 og 3 er konsentrert sør for eksisterende vei ved Skar/Tverramoen. Dette området er ikke
registrert som friluftsområde og er så langt vi kjenner til i liten grad i bruk til turer. Turer herfra går i
hovedsakelig nordover mot hytteområdene ved Ingeborgvatn, Svartvatn og Jarbruvatn. Alternativene
vurderes derfor å ha ingen eller ubetydelig konsekvenser for friluftslivet i dette området.

Alternativ 0
Konsekvens

0

Alternativ 1

Alternativ 2

0
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Konsekvenser for naturmiljø
Det er foreslått tre ulike traseer for utbedring av strekningen over Saltdalslia hvorav alternativ 3 er en
lang tunnel, mens alternativ 1 og 2 er ulike alternativer for omlegging og utretting av dagens
veistrekning.

Figur 7. I kartet vises de tre alternativene Alt 1 (rød), Alt 2 (oransje) og Alt 3 (lilla). Grønnskraverte områder viser
verdifulle naturtyper og oransje prikker forekomster av rødlistede arter.

Alternativ 1: Veg i dagen + tunnel 850m
Dette alternativet planlegges med tunnel på deler av strekningen og to brokrysninger av vassdraget.
Traseen unngår tidligere registrerte naturtyper. Skallebekkelva og Tverrelva krysses flere ganger også
i dette alternativet, men da veien skal gå på bro et godt stykke over elva, vil det være mulig å løse
dette uten å forringe vassdragsnaturen for mye.

Figur 50. Alternativ 1 vil kombinere tunnel med bro på to elvekryssinger.
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3.5.1.1

Vurdering

Ingen direkte konflikt med kjente naturverdier. Traseen unngår kulturlandskapsområdene hvor
potensialet for verdifulle planter og sopparter er størst. Kryssing av vassdragene med bro vil trolig
medføre akseptable effekter for naturmiljøet.

Alternativ 2: Veg i dagen + tunnel 800m
Dette alternativet kombinerer utretting av eksisterende vei med tunnel på en 800 meter lang strekning.
Traseen unngår tidligere registrerte naturtyper, men flere kryssinger og utfyllinger mot Skallbakkelva i
et område hvor det tidligere er registrert flere sjeldne moser og lav, bla annet knattmose (NT) gjør at
dette alternativet vurderes som uheldig for naturverdiene i området.

Figur 51. Alternativ 2 vil kombinere omlegging av eksisterende vei med tunnel på en del av strekningen. Særlig
problemstrekning med kryssing av verdifulle naturtyper knyttet til elv- og bekkekløft markert med grønn sirkel.

3.5.2.1

Vurdering

Ingen direkte konflikt med kjente naturverdier. Traseen medfører inngrep i kulturlandskapsområdene
hvor potensialet for verdifulle planter og sopparter er størst. Fylling og legging av Skallebekkelva i rør i
området med kjente forekomster av vassdragstilknyttede lav og mosearter, også rødlistede, gjør at
alternativet vurderes som uheldig for naturmiljøet.

Alternativ 3: Tunnel 5000m
På Ljøsenhammar vil omleggingen av veien frem til tunnelportal berøre et område som grenser til en
lokalitet som er registrert som rikmyr med verdien B (viktig). Dette området er en naturlig forlengelse
av rikmyrlokaliteten, og kan karakteriseres som en fuktig eng som stedvis går over i myr, med
forekomst av flere av de kalkkrevende artene som er typiske for rikmyr, bl. a. fjellfrøstjerne,
dvergjamne, bjønnbrodd og rødmakkmose. Myrområdet som den fuktige engen henger sammen med
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er også en del av et viktig leveområde for bl. a. dobbeltbekkasin (NT), strandsnipe (NT) og storlom
(NT).
Tunnelportalen er planlagt i et område som ligger nær en lokalitet registrert som naturbeitemark med
verdien A (svært viktig), og har mange av de samme kvalitetene som denne, både når det gjelder
utforming og artssammensetning. Området benyttes regelmessig av sauer og geiter.

Figur 8. Områdene ved foreslått tunnelpåhugg ved Ljøsenhammaren er svært verdifulle områder for naturmiljøet.

Figur 52. Ved Ljøsenhammaren finnes en rekke prioriterte naturtyper knyttet til myr og naturbeitemarker. Kilde:
Naturbase.
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På Tverramoen vil traseen slå ut på tvers av eksisterende vei i en skogkledt li og krysse i ytterkanten
av et gammelt seterområde. Selve det berørte området besto av gjødslet beitemark i relativt dårlig
hevd preget av en del høye, nitrofile stauder som f. eks. skogstorkenebb, stornesle og geitrams, men
som også hadde innslag av noe klakkrevende arter som f. eks. jåblom og harerug. Området er dog en
del av et større sammenhengende kulturlandskapsområde og det er utvilsomt botaniske verdier
knyttet til deler av dette området. Området bør kartlegges grundigere i en senere detaljeringsfase. Den
rødlistede rovfuglarten hønsehauk (NT), jerv (EN) og gaupe (NT) er tidligere registrert i nær dette
området. Tverråga er registrert som et lakse- og sjøørretførende vassdrag.

Figur 9. Foreslått område for tunnelpåhugg i Tverramoen.

Figur 10. Fra tunnelpåhugget (sort) går traseen gjennom kantsoner og utkanten av beitemarker i et gammelt
kulturlandskap.
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3.5.3.1

Vurdering

Naturverdiene på Ljøsenhammar vurderes som store, og nye inngrep i dette området som forringer
disse verdiene anbefales ikke. På Tverramoen kommer traseen ikke i konflikt med kjente naturverdier,
men det er et potensial for sjeldne planter og beitemarkssopp i dette gamle kulturlandskapet.

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturmiljø
Alternativ 1 unngår kulturlandskapsområdene hvor potensialet for verdifulle planter og sopparter er
størst og kryssing av vassdragene med bro vil trolig medføre akseptable effekter for naturmiljøet.
Alternativ 2 vurderes som dårligere da dette medfører større inngrep i bekkekløfta i Skallebekkelva.
Alternativ 3 vurderes som dårligere da tiltaket medfører inngrep i de verdifulle områdene ved
Ljøsenhammaren.

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Konsekvens

0

Liten

Middels

Middels

Rangering

0

1

3

2

Konsekvenser for kulturmiljø
Datagrunnlaget i området er svært sparsomt og kun knyttet til enkeltfunn og lokaliteter rundt
Ljøsenhammarsæter. Alle bortsett fra ett funn har samisk opphav.

Figur 53. Oversiktsbilde over registrerte kulturminner i områder. Kilde: Askeladden innsyn.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på tema kulturmiljø
Ingen av traseene kommer i konflikt med de registrerte kulturminnene i området. Området er imidlertid
aktivt i bruk til reindrift og samisk virke og har mange kjente samiske kulturminner i nærheten.
Samiske kulturminner kan være vanskelig å oppdage rent fysisk ettersom det kan være knyttet til
hverdagslige aktiviteter som for eksempel bålsplasser eller gammelokaliteter. Kulturminnene kan også
være områder eller spesielle formasjoner/elementer i naturen som knyttes til tro og overtro.
Sannsynligheten for at det kan dukke opp ukjente samiske kulturminner anses derfor som svært stor.
Etter dagens kunnskapsgrunnlag vurderer vi alternativene til å ha ingen/ubetydelig konsekvens (0) for
kulturmiljø. Nærmere undersøkelser i området bør gjennomføres.

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser
Fagtema

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Referanse

Landskapsbilde
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-

---

-

Kap. 3.2

Naturressurs

--

+/-

+/-

--

Kap. 3.3

Nærmiljø og friluftsliv

0

0

0

0

Kap. 3.4

Naturmiljø

0

-

--

--

Kap. 3.5

Kulturmiljø

0

0

0

0

Kap. 3.6

Samlet vurdering

-

-

-

-
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Fv.813 Utbedring / tunnel over Beiarfjellet
Alternativene

Alternativ 1 nedre
Utbedring og ny vei i av nedre deler av fv.813 fra Storjord til Rishågen

Alternativ 1 øvre
Utbedring og ny vei ved øvre deler av Rishågen

Alternativ 2
Tunnel (ca 6500m) fra Rishågen
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Konsekvenser for landskapsbilde
Alternativ 1 nedre
Landskapsbildet i dette området preges i stor grad av hvordan veien følger landskapet og terrenget
oppigjennom fjellstigningen. Stedvis tett vegetasjon nært inntil veien og stedvis skjæringer i fjell gjør at
landskapet oppleves tett og nært. Noen steder åpner det seg gløtt i mellom vegetasjonen og gir utsikt
utover Beiardalen. Særlig på ett punkt åpner landskapet seg til et storslagent landskapsrom med utsikt
utover hele Beiardalen.

Figur 54. Ved øverste knappsving åpner landskapet seg med utsikt over Beiarfjorden sørover.

Figur 55. Bilde tatt på befaring. Foto: S. A Knudsen, Norconsult AS.
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Den planlagte veien vil innebære store terrenginngrep i form av fjellskjæringer flere steder. Dette som
følge av at veien retter ut mange av de mindre svingene som eksisterende vei har. Noen steder vil
skjæringene bli høye og oppleves som vertikale brudd eller vegger i et ellers småkupert og variert
terreng. Dette vil påvirke opplevelsen av landskapet og vil understreke den tette landskapskarakteren.
Landskapskarakteren vil med andre ord påvirkes og forsterkes av dette, men i liten grad endres. Dette
vurderes samlet sett å ha liten negativ konsekvens for landskapet.
Opplevelsen av det storskala landskapet vurderes å påvirkes i ubetydelig eller liten positiv retning.
Dette fordi landskapet i dette området hovedsakelig oppleves fra veien og man vil kunne få bedre
opplevelse av det dersom framkommeligheten blir bedre.
Samlet sett vurderes alternativ 1 nedre å ha ubetydelig konsekvens for landskapsbilde.

Alternativ 1 øvre
Veien vil i dette alternativet gå ut fra eksisterende vei mot nordvest og inn i en slak dal. Området som
blir berørt av inngrepet har sparsom vegetasjon og er preget av åpenhet og vidt utsyn til landskapet
rundt. Veien vil her oppleves som en markant endring av landskapskarakteren ved at veien blir lagt i et
område som i dag oppleves relativt uberørt. Opplevelsen av landskapsrommet vil også svekkes ved
at veien blir liggende på en lengre fylling gjennom nordlige deler av området. Alternativet vurderes
som middels negativt for landskapsbilde.

Figur 56. Oversikt over området som påvirkes av alternativ 1 øvre. Her sett imot sørvest. Kilde: Google street
view 2010.
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Alternativ 2
4.2.3.1

Tunnelportal nordøst

Tunnelportalen i dette området vil i gå rett frem i stedet for å svinge mot venstre slik det er vist på
bildet nedenfor. Dette vurderes i liten grad å få ha betydning for landskapsopplevelsen.
Den nye påkoblingen på eksisterende vei vil her svinge ut mot venstre på bildet og gi skjæringer i
terrenget. Dette vil få større konsekvens for landskapsbildet, men vil bli lite nylig på avstand ettersom
området ligger på en høyde i terrenget. Konsekvensen vurderes som liten negativ.

Figur 57. Innkjøringen mot det vestre portalområdet. Sett i mot sørvest fra eksisterende fv.813. Kilde: Google
street view 2010.

4.2.3.2

Tunnelportal vest

Nedre deler av veien fram til der veien skjærer av fra eksisterende vei vurderes å få liten konsekvens
for landskapet. På strekningen inn mot tunnelåpningen vil veien gå over et relativt flatt område med
sparsom vegetasjon. Veien vil her bli et godt synlig og markant inngrep i landskapet.
Alternativ 2 vurderes samlet sett å gi liten negativ konsekvens for landskap.
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Figur 58. Bilde tatt på befaring. Foto: S. A Knudsen, Norconsult AS.

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema landskap
Alternativ 0
Konsekvens
Rangering

0

Alternativ 1 nedre

Alternativ 1 øvre

Alternativ 2

0

Middels negativ

Liten negativ

(Kan kombineres)

2

1

Konsekvenser for naturressurser
Hovedtema naturressurser i konsekvensutredninger omfatter georessurser, jordbruk, utmarksbeite,
skogbruk, reindrift, fiskeri/havbruk, og vannressurser.

Georessurser
Tiltaket følger i hovedsak strøkretningen gjennom et område dominert av glimmergneis, kalkstein og
granitt. Løsmassedekket i området består i hovedsak av tynt morenedekke og forvitringsmateriale.
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Figur 59. Berggrunn i området. Beiarfjellet. Kilde; NGU.

Figur 60. Løsmasser i området. Kilde NGU.

Arealressurser. Jordbruk, skogbruk og utmarksbeite.
Det er ikke jordbruk i området som berøres av tiltaket på denne delstrekningen. Det er noe lauvskog
på begge sider av fjellet. Denne ressursen utnyttes i hovedsak til lokal vedproduksjon. Området
brukes som beiteland for sau, geit og storfe.
Det angis at det slippes mellom 3.500 – 5.000 sau og lam i området. Tapsprosenten errelativt høy
13-20%.
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Figur 61. Beiteområder. Kilde NIBIO. Skogoglandskap.no

Reindrift
Området inngår i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette er et område med relativt mye aktivitet i forhold til
reindrift. Det er registrert oppsamlingsområder for rein, flyttleier, trekkleier og gjerdeanlegg for rein i
området.
To sentrale oppsamlingsområder ligger på hver side av Fv 813. Flyttleier krysser Fv 813 i NV-SØ
retning på tvers av veien og fjellet.
Området er i bruk hele året til beite.
Vinterbeite: Tidlig benyttede og ofte lavere-liggende vinterbeiter, som regel mindre intenst brukte.
Høst: 1: Intensivt brukte områder, som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover
vinteren. 2: Spredt brukte områder for samme periode som I.
Vår: 1: Kalvingsland og tidlig vårland, de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen
av simleflokken oppholder seg i kalvings- og pregningsperioden. Reservekalvingsland inkludert. 2:
Rundt Kykkelvann. Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i
kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren.
Sommer: Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.
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Figur 62. Oppsamlingsplasser, flyttleier og trekkleier. Kilde: Fylkesmannen i Nordland.
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Figur 63. Beitearealer for rein. Kide: Fylkesmannen i Nordland.

Området må karakteriseres som meget verdifullt for reindriftsnæringen.
Tiltaket innebærer (etter alternativ 1) en omlegging av Fv 813 i Larsoslia. Ny trase vil i hovedtrekk
følge dagens trase. Tiltaket innebærer ingen inngrep i forhold til flytte- og trekkleier og til
oppsamlingsplasser for rein på Beiarfjellet.
Tiltaket innebærer en endring av traseen i Larsoslia. Dette vil beslaglegge noe beiteareal. Vi
vurderer konsekvensen av tiltaket som liten negativ for reindrift.

Fiskeri/havbruk
Det er ingen kjente fiskeri- og havbruksinteresser i området som kan bli berørt av tiltaket. Interessene
i området er knyttet til fritidsfiske i Beiarelva og i fjellvannene i området.

Vannressurs
Det er ingen kjente drikkevannsanlegg eller vannressurser av betydning i området.
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Vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturressurs
Alternativ 0
Konsekvens

0

Alternativ 1 nedre Alternativ 1 øvre
-

-

Alternativ 2
+

Rangering

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
Datagrunnlag

Figur 64. Kartlagte friluftsområder i området klassifisert etter
verdivurdering. Eksisterende vegtrase som vurderes er
markert for referanse. Kilde: Salten kartdata.
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4.4.1.1

Område 1: Beiarfjellet

Stort turområde med tilrettelegging. Området har oppkjørt skiløype på vinterstid til Kobbåvatn og
Stabbursdalen. Området er vurdert som et særs viktig friluftsområde (A+).

4.4.1.2

Område 2: Lysløypa i Larsoslia

Utfartsområde med orienteringsløype på sommertid og lysløype for skigåing på vinterstid.
Salten Kartdata har vurdert området som et svært viktig friluftsområde (4/5), mens Miljødirektoratet
(naturbase.no) har vurdert området som høyeste verdi for friluftsområder (svært høy).

4.4.1.3

Område 3: Sti til Langvatn og Lurfjellheiene

Utfartsområde med en godt synlig sti fra parkeringsplassen ved «øverste storsving». Mye brukt trase
både sommer og vinter. Viktig område for grottere.
Lenger inn i Lurfjellet er området kategorisert som» et stort turområde uten tilrettelegging». Området
er i bruk til fiske og jakt.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

4.4.1.4

Område 4: Børvasstindan - Lurfjellet

Stort turområde med tilrettelegging. Viktig som turområde både sommer og vinter.
Et mindre avgrenset område (Beiarskaret) er klassifisert som et «særlig kvalitetsområde». Området
har friluftsgudstjeneste en gang i året og er et besøkspunkt på en gammel ferdselsvei mellom Beiarn
og Misvær.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

4.4.1.5

Område 5: Gjømmervatn – Børnupvatn

Utfartsområde for turer på sommer- og vinterstid med gode fiskevann og noe småviltjakt. Området
brukes som utgangspunkt for turer mot Beiarskaret, Gjømmervatn, Lurfjellhytta og Lurfjelltinden.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).

4.4.1.6

Område 6: Gåsvatnan

Stort turområde med tilrettelegging. Viktig atkomst til Saltfjellet og vinterutfartsområde. Skitraseer til
Saltfjellet, fine fiskevann og mye småviltjakt.
Området er vurdert som et svært viktig friluftsområde (A).
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4.4.1.7

Område 7: Stabbursdalen

Stort turområde med tilrettelegging. Området er mye brukt av lokalbefolkningen og grunneiere. Hytter
langs dalføret, fiskevatn, bærmark. Viktig område for grottere.
Salten Kartdata har vurdert dette som viktig friluftsområde (B). Området er ikke verdivurdert på
Naturbase.no (Miljødirektoratet).

Vurdering av tiltakets innvirkning på tema nærmiljø og friluftsliv
Friluftverdiene i området med betydning for alternativene ser i stor grad ut til å være knyttet til vestre
og sentrale deler av Beiarfjellet.
Vestre tunnelportal munner ut i et område som ikke er kategorisert som et friluftsområde og er så vidt
vi kjenner til ikke et mye brukt område. I anleggsperioden kan arbeidet med tunnelen medføre at
parkeringsområdet like sør for tunnelportalen (starten på lysløypa) beslaglegges. Utover dette
vurderes alternativet å ha ubetydelig konsekvens i dette området.
På nordøstsiden av tunnelen går tunnelen ut i et område hvor det ikke er tilrettelagt for stopp eller
parkering. Konfliktpotensialet vurderes derfor å være lite også i dette området selv om området som
helhet har verdien «særs viktig friluftsområde». Alternativ 2 vurderes samlet sett å ha ingen/ubetydelig
konsekvens for friluftsliv.
Alternativ 1 nedre grenser inntil friluftsområde 2 på nordøstsiden og delvis til område 3 i nordvest.
Vestre og lavere deler av området er ikke registrert som friluftsområder. Den nye veien vil her bli
liggende nært inntil eksisterende vei og vurderes i liten grad å gi negative konsekvenser for bruken av
områdene. Konfliktpotensialet i disse områdene vurderes som lav. Bedre tilgjengelighet i form av
bedre veiforbindelse vurderes som positivt. Alternativ 1 nedre vurderes samlet sett å ha
ingen/ubetydelig konsekvens for friluftslivet i dette området.
Alternativ 1 øvre vil gå inn i område 3. Her er det tilrettelagt for parkering både i nedre og øvre deler
av området, samt oppmerket løpe. Løypene i dette området går hovedsakelig nordover mot
Langvatnet eller mot sør (lysløypa). Den nye veien vil ikke komme i konflikt med disse områdene, men
kan skape konflikter i anleggsperioden dersom tilgjengeligheten til marka reduseres. Alternativet
vurderes samlet sett å ha ingen/ubetydelig konsekvens for friluftslivet i dette området.

Alternativ 0
Konsekvens

Alternativ 1 nedre

0

0

Alternativ 1 øvre
0

Alternativ 2
0

Konsekvenser for naturmiljø
De foreligger to ulike planer for utbedring av veien over Beiarnfjellet: Ett alternativ hvor det etableres
en 6.5 km lang tunnel med påslag ved Rishågen. Det vil frem til tunnelpåhugget være nødvendig med
utretting av veien. Det andre alternativet er å rette ut hele veistrekningen opp til fjellet fra vest og
unngå tunnel.
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Figure 11. Alternativet med tunnel (lilla) og alternativet med utretting opp til fjellet fra vest (oransje).

Alternativ 1 nedre del
Utrettingen av veien vil medføre utfylling og inngrep i et område Nord for Fønshågen med
høgstaudebjørkeskog. Dette er en prioritert naturtype om området er i kommunenes
naturtypekartlegging vurdert til å være lokalt viktig.
Øvrige områder som blir berørt av utrettingen består av fattig fastmattemyr og røsslyngblokkebærskog. Det er stedvis svært tette forekomster av orkideen flekkmarihånd, men denne er ikke
å regne som sjelden i denne landsdelen.
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Figur 12. Utrettingen av veien i nedre deler av lia vil komme i konflikt med et område med høgstaudebjørkeskog
som vurderes til å være lokalt viktig. Naturtypen angitt med grønn skravur.

4.5.1.1

Vurdering

Alternativet medfører inngrep i et område med høgstaudebjørkeskog. Ellers begrenset konflikt med
naturverdier.

Alternativ 1 nedre del
I øvre deler vil utrettingen i liten grad komme i konflikt med verdifulle naturverdier. Øvrige områder
som blir berørt av utrettingen består av fattig fastmattemyr og røsslyng-blokkebærskog. Det er stedvis
svært tette forekomster av orkideen flekkmarihånd, men denne er ikke å regne som sjelden i denne
landsdelen.

Figure 13. Utrettingen av øvre deler av traseen vil ikke komme i konflikt med spesielt verdifulle naturverdier.

4.5.2.1

Vurdering

Alternativet berører ingen kjente naturverdier.

Alternativ 2: Tunnel 6500 meter
Befaringen av det østre portalområdet viste at det i dette området vokste bjørkeskog med et feltsjikt av
store bregner og høye stauder, blant annet representert av artene tyrihjelm, hvitbladtistel,
skogstorkenebb og skogburkne. Store deler av området vurderes å ha høystaudebjørkeskog, som er
en prioritert naturtype. Ned mot veien ble det registrert flere rike sig, hvor en rekke kalkkrevende arter
var representert, blant annet gulsildre, dvergjamne, bjønnbrodd og kongsspir. De kalkkrevende artene
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var også å finne langs veikanten, som i dette området ble vurdert som artsrik. Artsrike veikanter er
også en prioritert naturtype.

Figure 14. Ved påhugget i øst er det i dag vegetasjonsmessig verdifulle områder med en rekke kalkkrevende
arter. Dette kommer særlig til uttrykk i bekker og sig og langs de fuktige veikantene.

Tunnelportalen i Larsoslia (vestre portalområde) vil etableres i et område dominert av fattig
fastmattemyr og røsslyng-blokkebærskog, og det meste av veitraseen frem til portalen vil også berøre
disse naturtypene. Langs eksisterende vei er det i dag noen partier med kalkkrevende arter, men
veikantene er temmelig gjengrodd av lignoser, og kan ikke klassifiseres som artsrike. På en gammel
selje nær veien ble det funnet grynvrenge og skrubbenever. I hele det aktuelle området ble det
imidlertid ikke funnet rødlistede arter, og det foreligger heller ingen slike registreringer fra før.

Figur 15. Skrubbenever på en gammel selje som står i traseen frem til tunnelpåhugget. Masseforekomster av den
relativt vanlige orkidearten flekkmarihånd.
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Figur 16. Ved påhugget i øst vokser det flere verdifulle vegetasjonstyper knyttet til rik berggrunn og rikelig med
sigevann.

4.5.3.1

Vurdering

I det østre portalområdet vil tiltaket medføre inngrep i områder med prioriterte naturtyper knyttet til
artsrike vegkanter og høgstaudebjørkeskog. Konsekvensene av inngrepene vurderes dog til å være
begrenset da det er små arealer som blir berørt av store sammenhengende vegetasjonsområder.

Samlet vurdering av tiltakets innvirkning på tema naturmiljø

De ulike alternativene medfører alle begrensede konsekvenser for naturmiljøet. Alternativ 1 nedre
medfører inngrep i et område med lokalt viktig bjørkeskog, mens alternativ 2 medfører inngrep i en
stor sammenhengende li med rik bjørkeskog, rike sig og artsrike vegkanter. Alternativ 1 øvre berører
ingen kjente verdier.

Alternativ 0
Konsekvens
Eventuelt rangering

Ingen

Alternativ 1 nedre Alternativ 1 øvre

Alternativ 2

Liten/middels

Liten

Liten/middels

2

1

3
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Konsekvenser for kulturmiljø
Datagrunnlag
De registrerte kulturminnene i Beiarn- og Misværområdet finnes hovedsakelig i lavereliggende strøk
og/eller i tilknytning til vann og elveløp. Kartleggingen av kulturminner i fjellet og grislende strøk er
mindre gjennomgående, så her er datagrunnlaget mangelfullt. Hoveddelen av de registrerte
kulturminnene er nyere tids kulturminner knyttet til samisk virke (<100år). Det er også registrert
kulturminner i området datert til før-reformatorisk tid, Jernalder og Middelalder, mange knyttet til
enkeltfunn.
Innenfor undersøkelsesområdet er det relativt få registrerte kulturminner. Disse er vist i oversikten
under.

Figur 65. Oversiktsbilde over registrerte kulturminner i områder. Kilde: Askeladden innsyn.

Vurdering
Området er imidlertid aktivt i bruk til reindrift og samisk virke, og har mange kjente samiske
kulturminner i nærheten. Samiske kulturminner kan være vanskelig å oppdage rent fysisk ettersom det
kan være knyttet til hverdagslige aktiviteter som for eksempel bålsplasser eller gammelokaliteter.
Kulturminnene kan også være områder eller spesielle formasjoner/elementer i naturen som knyttes til
tro og overtro. Sannsynligheten for at det kan dukke opp ukjente samiske kulturminner anses derfor
som svært stor.

n:\515\14\5151419\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bilag 3_vurdering av ikke-prissatte konsekvenser_versjon2.docx

2015-11-20 | Side 77 av 79

Oppdragsnr.: 5151419 Dokumentnr.: 01 Versjon: 2
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser | Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av
fv. 813 og 812

Etter dagens kunnskapsgrunnlag vurderer vi alternativene til å gi ingen/ubetydelig konsekvens for
kulturmiljø.

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser

Fagtema

Alternativ 0

Alternativ 1
nedre

Alternativ 1
øvre

Alternativ 2

Referanse

Landskapsbilde

0

0

--

-

Kap. 4.2

Naturressurs

0

-

-

+

Kap. 4.3

Nærmiljø og friluftsliv

0

0

0

0

Kap. 4.4

Naturmiljø

0

-/--

-

-/--

Kap. 4.5

Kulturmiljø

0

0

0

0

Kap. 4.6

Samlet vurdering

0

-

-

-
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Avsluttende betraktninger
Vi har i denne rapporten beskrevet og gjort vurderinger av de ulike traseene basert på overordnet
kunnskap om verdiene i området for de ulike temaene.
Sammenstillingen av alternativene på hver av strekningene viser at det ikke er mulig å skille eller
spesifikt peke ut noen av alternativene i særlig negativ eller positiv retning. Dette skyldes delvis
metoden for sammenstillingen, som krever at positive konsekvenser i ett fagtema vurderes opp imot
negative konsekvenser i et annet fagtema. I mange tilfeller også uten at disse nødvendigvis er
sammenlignbare i seg selv.
De udifferensierte resultatene i sammenstillingen skyldes også at alternativene fortsatt er på
skissestadiet og at det ikke har blitt gjort feltbefaringer er detaljerte vurderinger (bortsett fra
naturmiljø). Dette betyr at datagrunnlaget blir generelt og vurderingene også deretter. For å tydeligere
skille eller vekte/rangere alternativene mot hverandre, trengs det mer kunnskap om hvert enkelt
alternativ og mer kunnskap om verdiene de berører. Rapporten gir imidlertid en god pekepinn på
hvilke verdier som må tas hensyn til i de ulike områdene og hva som kan bli utslagsgivende for
vurderinger i den videre prosessen.

n:\515\14\5151419\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bilag 3_vurdering av ikke-prissatte konsekvenser_versjon2.docx

2015-11-20 | Side 79 av 79

