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FORORD 
 
Rambøll utarbeider detaljregulering av gang og sykkelvei ved Grunnreis i Sørreisa kommune. 
I den sammenheng er det gjort en konsekvensvurdering for temaet Naturmangfold med vekt på 
naturtyper for området.  
I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser de uilke tiltakene vil kunne gi for 
naturmangfoldet. Det foreslås tiltak for å minimere påvirkningen på naturmangfoldet.  
Feltarbeidet er gjennomført av Gunnar Kristiansen.  
Nyregistreringer, rapportering og beskrivelse av naturtyper er utført av Gunnar Kristiansen.  
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1. SAMMENDRAG 

 
På oppdrag fra Statens vegvesen har Rambøll utført konsekvensutredning av temaet naturmiljø i 
forbindelse med detaljregulering av gang-og sykkelvei ved Grunnreis i Sørreisa kommune.  
Tiltakene vil ikke påvirke verdifulle naturtyper,  men vil berøre en sandsvalekoloni innenfor 
området. 
 
 
Bakgrunn og formål 
På oppdrag fra Statens vegvsen har Rambøll utført konsekvensutredning av temaet naturmiljø i 
forbindelse med detaljregulering av ny gang og sykkelvei ved Grunnreis i  Sørreisa kommune. 
 
Datagrunnlag 
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 
utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og 
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 
 
Metoder 
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 
av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Det er lagt vekt 
på å avgrense areal med spesiell naturverdi og beskrive forekomster av vilt og leveområder for 
vilt. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. 
Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt 
skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt 
omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av 
verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere 
eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 
 
Registreringer 
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper som vil kunne bli negativt påvirket av utbyggingen. En 
en sandsvalekoloni med oppimot 50 hekkende sandsvaler vil kunne bli berørt av traseen. 
 
Verdivurdering 
Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være middels. Dette på grunnlag av 
at det ikke er registrert verdifulle naturtyper, men at viltverdier i form av en sandsvalekoloni vil 
kunne bli påvirket innenfor området.  
 
Konsekvenser 
En gjennomføring av tiltaket trolig i noen grad påvirke faunaen. Tiltakene vil ikke påvirke sårbare  
naturtyper. Konsekvensene  vil samlet bli middels. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
 



 
6-(24)  
 
 
 
 
 
 

Rambøll 

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og  naturtyper. Registrering 
av vegetasjon og naturtyper er vektlagt  i den sammenheng.. Tidspunktet for feltarbeidet har 
vært tilpasset for kartlegging vegtasjon og naturtyper som kan bli påvirket. 
 
Opplysningene om på hvilken måte fugl eller vilt bruker området er vurdert utfra egne 
undersøkelser, hentet fra lokalfolk og fra fylkesmannens databaser. Spesielt Jann Oscar 
Granheim har gitt opplysninger om sandsvalekolonier i området 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningsvedtak.» 
 
Dette prinsippet kommer til anvendelse i forhold til sandsvalekolonien idet det er usikker hvorvidt 
disse vil kunne finne andre alternative hekkeplasser i området. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 
 
Det er ikke er registrert verdifulle naturtyper innenfor området. De vegetasonstypene som er 
registrert er vanlige innenfor området, regionen og ellers i landet og innehar generelt få sårbare 
arter urfra hevden av området.  
Sandsvale er rødlistet (NT) på grunn av tilbakegang i Norge de siste årene. Det er kjent at 
hekkeplasser har forvunnet i området de siste årene ved inngrep. Det er usikkert hva status er 
for arten regionalt, men en kan anta at hekkeplasser kan være utsatte på grunn av ulike former 
for inngrep eller brukendringer de siste årene. En fjerning av en kolonihekkeplass i dette 
prosjektet kan påvirke bestanden i noen grad regionalt. 
 
  
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Avbøtende tiltak som behandling av veiskuldrer og skjæringer og revegetering med stedlige 
masser samt bruk av naturfrøblandinger til tilsåing synes å være mulig, og innebærer trolig få 
ekstrakostnader. Dette vil gjøre tiltakene mer skånsomme for omgivelsene. Det er vanskelig å 
foreslå avbøtende tiltak i fbm sandsvalekolonien utenom å unngå nedbygging av lokaliteten. Det 
kan tenkes at skjæringen kan utformes på en slik måte at det øker skjansen for reetablering av 
kolonien. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.»  
 
Det presiseres at lokalisering av riggområder og adkomstveier, utarbedelse av marksikringsplan 
er et tema i denne bestemmelsen. 
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Avbøtende tiltak 
Tiltakene gjennomføres i områder som i stor grad er kulturpåviket og har rask 
vegetasjonsutvikling. Ved revegetering og istandsetting av arealer etter inngrep og tiltak må det 
ikke innføres fremmede arter og i størst mulig grad satses på naturlig revegetering med bruk av 
eksisterende jordsmonn med frøbank. Tilsåing må skje med frø fra gras som er stedstilpasset og 
ikke innehar fremmede sorter.  
Utforming av ny skjæring der sandsvalekolonien er lokalisert kan muligens gjennomføres på en 
slik måte at muligheten for reetablering øker. Dette bør følges opp under detaljprosjekteringen 
videre. Det kan også være mulig å bygge enkelte reir i kasser for å hjelpe på reetablering. Stans 
av anleggsarbeidet nært hekkeplassen i hekkesesongen, mai-juli er også et viktig avbøtende 
tiltak. 
 
 

2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

 
2.1 Bakgrunn og formål 

Statens vegvesen ønsker å bygge ny gang og sykkelvei ved Grunnreis i Sørreisa. Dette er 
nødvendig for traffiksikkerheten, og vil knytte eksisterende gang og sykkelveier mellom 
Tømmervik og Elvelund boligfelt.   
 
 

2.2 Lokalisering 
Eiendommen ligger på nordøstsiden av Reisafjorden omtrent 6 km fra Sørreisa og er markert 
med blå strek på kartet.  
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Figur 1: Oversiktsbilde, Grunnreis i Sørreisa kommune 

 
 

2.3 Planavgrensning 
Planområdet utgjør området som blir berørt av gang og sykkelveien i litt over 1 kilometers 
lengde. Den vil gå langs eksisterende fylkesvei og influensområdet vil være arealene mellom 
Fylkesveien og ny gang/sykkelvei samt terrenget i antatt 10-15 meters bredde på oversiden av 
den gang/sykkelveien. oppe på toppen av halvøya.  
 
 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.1.1 Eksisterende informasjon 

Fylkesmannens miljøvernavdeling er blitt forespurt om aktuell informasjon de har om faunaen i 
området.  
I tillegg er det søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste 
Artskart og DNs Naturbase. Naturbase og Artsdatabankens artskart inneholder ingen  
informasjon om dette området.  
Feltundersøkelsene er utført av Gunnar Kristiansen ved et besøk den 13. juli 2017. Det var fine 
forhold under feltberfaringen.   
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3.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i 
betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke 
vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet 
med bestemmelser for hvordan de skal utføres (Miljøverndepartementet 1999). 
Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er planlagt. 
Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens vegvesen 
(2014). 

3.3 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 
Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 
identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 for kartlegging av 
biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For verdisetting av 
viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet for 
naturforvaltning 1996 – oppdatert i 2000).  

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landskaps-økologiske 
sammenhenger  

Områder uten landskaps-
økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 
regional landskapsøkologisk 
funksjon.  
Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 
verdisatte delområder 
(f.eks. naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig 
på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk  
funksjon.  
Arealer med sentral 
sammen-bindingsfunksjon 
mellom verdisatte delom-
råder (f.eks. naturtyper).  
Grøntstruktur som er viktig 
på regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  
Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-
klasser svært dårlig eller 
dårlig.  
Sterkt modifiserte  
Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-
klassene moderat eller god/ 
lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god.  

Verneområder,  
NML. kap. V  

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 
naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 
Naturtyper på land og i 
ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A.  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B 
og A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder 
(verdi C)  
Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk 
med  
viltvekt 2-3  
Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk 
med  
viltvekt 4-5  
Svært viktige viltområder 
(verdi A)  

Funksjonsområder for 
fisk og andre fersk-
vannsarter  

Ordinære bestander av inn-
landsfisk,  
ferskvannsforekomster uten 
kjente registreringer av rød-
listearter  

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, 
sjørøye, harr m.fl. 
Forekomst av ål  
Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg.  
Mindre viktig områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR  
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  
Nasjonale laksevassdrag  
Vassdrag med gytebe-
standsmål/årlig fangst av 
anadrome fiskearter > 500 
kg.  
Viktig område for elvemus-
ling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 
for distriktets geologiske 
mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
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geologiske mangfold og 
karakter  
Prioriteringsgruppe 2 og 3 
for kvartærgeologi  

stor grad bidrar til landsde-
lens eller landets geologiske 
mangfold og karakter  
Prioriteringsgruppe 1 for 
kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 
arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 
(DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste  
Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomster av truete 
arter, etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste: 
dvs. kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk 
rødliste for 2015 er benyttet i arbeidet. IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir 
benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse 
rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):  
 
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 
 
For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 
lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 
glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.4 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 
verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

3.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 
miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 
konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 
positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 
en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 
konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 
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Figur 2. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.5.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og et 
utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 
Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 
alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.5.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 
utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 
tiltak er beskrevet. 

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

 
Planområdet er lokalisert i en slak sørvestvendt li på nordøstsiden av Reisafjorden.  
Området ligger sørvest i Troms Fylke. Reisafjorden er en sidearm til Solberfjorden som strekker 
seg nordøstover innenfor og sør for Senja. Området ligger inntill eksisterende Fylkesvei og ligger 
like ved fjorden. Det er mye gammel kulturmark langs veien og innenfor planområdet i 
kombinasjon med gammel beiteskog og spredte skoglunder. Det ligger spredt bebyggelse 
ovenfor og dels innenfor planområdet. 
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Figur 4. Området der planområdet starter i sør sett fra fylkesveien. 
 

4.1.1 Landskapet 

 
Området tilhører landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms. Landskapet i denne 
vidstrakte regionen domineres av varierte fjordlandskap, hav og fjell. Generelt binder fjordene og 
kulturlandskapet denne regionen sammen. Høye og rolige fjellmassiv er vanligst. Den smale 
strandflata ligger som en brem mellom sjøen og landskapet ellers.  
Stort sett er bosetningen spredt og konsentrert langs sjøkanten. 
Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite gjør at lauvskogen gradvis 
gjenerobrer nedlagt kulturmark.  
Området er dominert av vei, bebyggelse, hager og ikke minst gamle kulturmarker som holder på 
å gro igjen. 
 
 

4.1.2 Klima, vegetasjonssoner og berggrunn 

 
Området ligger innenfor den mellomboreale vegetasjonssone (Moen 1998). I denne regionen er 
den klimatiske gradienten fra kyst til innland temmelig markant. Sørreisa ligger trolig i svakt 
oseanisk seksjon, selv om en like øst kommer over i svakt kontinental seksjon.  
 
Berggrunn og løsmasser 
 
Berggrunnen i området er dominert av sedimentære bergarter som gir grunnlag for 
basekrevende mer krevende vegetasjon. Sør i traseen dominerer granatglimmerskifer, mens 
kalkspatmarmor kommer inn i nord.  
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Figur 5. NGUs berggrunnskart viser at planområdet er dominert av granatglimmerskifer-grønnfarge). Det 
er ellers et bånd av kalkspatmaror (blått) i nord. (Kilde NGU.no) 

 
Storparten av området består av et tynt løsmasselag. Nedenfor veien i planområdet er det 
marine avsetninger. Humusdekket er så tynt i åsen opp mot toppflaten, som utgjør storparten av 
planområdet, at det er mye bart fjell fremme i dagen. 
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Figur 6. Kartet viser at det er et tynt lag med forvitringsmateriale som dominerer. I Tømmervika er det 
små fjord og havavsetninger som gir et tykkere løsmassedekke Kilde: NGU.no. 

 
 
 

4.2 Oversikt over registrerte naturverdier 

 
Artsregistreringer 
 
Fra før er det lite opplysninger å finne om vegetasjonen i området. Naturbasen viser ingen 
avgrensninger av verdifulle naturtyper. Artskart viser ingen artsobservasjoner av interesse 
innenfor planområdet 
 
På artskart er det registrert en sandsvalekoloni litt nord for området ved fylkesveien. Det kan 
hende at dette er en feilmarkering. At denne skulle ligget innenfor tiltaksområdet. 
 
Karakteristiske trekk til området 
 
Generelt 
 
Området består overveiende av bebyggelse og hager og gammel kulturmark og beiteskog som 
holder på å gro igjen. Mot nord kommer det inn skogvegetasjon av svak lågurtutforming og noen 
høgstaudelementer. Det er ikke registrert svartelistearter innenfor området. 
 
 



 
 15 (24) 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 
Figur 7. Ortofoto av området som viser kulturpreget. Skogpartiene mot veien har tidligere vært 
kulturmarspreget. Figuren viser også med rød ring og blå strek de naturverdiene som er av 
interesse innenfor området. 
 
 
Kulturmark 
 
Sør i trassen er det en mosaikk av hagevegetasjon og gamle jordlapper i sterk gjengroing 
dominert av arter som engsoleie, hundekjeks og geitrams. Skogsområdene ellers ligger nært 
gamle kulturmarker og har samme preget av gammel hevd elelr beite som ikke forekommer 
lenger. 
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Figur 8. Åpen skog og kulturmark. 
 
Skogvegetasjon 
 
Skogfragmentene mot Tømmervika domineres av svak lågurtskog i kombinasjon med 
bærlyngskog. Det er bare små partier med denne typen på knauser mellom veien og de gamle 
kulturmarkene. Mot nord i planområdet kommer det inn mer høgstaudepreget skog på 
næringsrikere berggrunn. Denne har innslag av arter som skogstorkenebb, enghumleblom, rød 
jonsokblom og hengeaks. Det er sølvbunke og einer jevnt over som viser beite fra gammelt av. 
Trelagssammensetningen er blandingskog av bjørk, rogn, or og selje. Skogen har lite 
kontinuitetspreg med lite død ved.  
 

 
Figur 10. Åpen høgstaudeskog med innslag av kulturmarksarter 
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Skjæringene 
 
Ovenfor veien i nord er det skjæringer i kalkrik berggrunn med innslag av mer krevende arter 
som gulsildre og rødlsildre. I disse skjæringen finnes en sandsvalekoloni (avmerket på figur 7). 
 

 
Figur 11. Bart fjell med mer kalkrevende vegetasjon 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Viktige naturtyper 

På grunnlag av feltarbeid i 2016 ble det ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor området.  
 
 

4.2.2 Viltområder og faunaen i området 

Det ble registrert en sandsvalekoloni i skjæringen mot fylkesveien. Reirene er gravet ut i porøs 
kalkstein. Jann-Oskar Granheim som er en kjent  lokalornitolog i regionen opplyser at dette 
dreier seg om en koloni som han har registrert og fulgt over flere år. Det er omtrent 50 hekkende 
par som årlig hekker i skjæringen. Han har oversendt kart med markering for kolonien som 
samsvarer med funnet fra befaringen. 
 



 
18-(24)  
 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 
Figur. Taksvalereir i skjæringa mot veien. Se figur 2 for lokalisering. 
 

4.2.3 Vannforekomster 

Det krysser en bekk gjennom planområdet helt i begynnelsen av planområdet (mot Sørreisa). 
Denne har et oppganghinder dannet av eksisterende kulvert under Fylkesveien. Det vurderes at 
det ville vært mulighet for oppgang av anadrom fisk dersom vannstandsspranget ble utbedret. 
Ved bygging av gang og sykkelvei er det viktlig å anlegge kulver slik at vandring for fisk blir 
ivaretatt. Dette må en detaljplan ivareta. Det er usikkert hvor lang strekning oppstrøms 
planområdet  fisk vil kunne vandre. Dette bør avklares i forbindelse med videre planlegging og 
prosjektering. 
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Der bekken krysser planområdet. 
 

 
Vannstandsprang 
 

4.2.4 Landskapsøkologiske sammenhenger 

 
Planområdet berører i begrenset grad hekke- og leveområder for vilt, og vil således ikke påvirke 
slike områder i en større sammenheng.  
 
 
 

4.3 Sammenstilling av naturverdier 

 
Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha middels verdi for vilt og naturtyper. 
 

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 
situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og 
sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes uansett pr definisjon 
til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet for naturmangfoldet 
bli ubetydelig. 
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5.2 Utbyggingsalternativet 

 
Verdi: 
 

 Verdi: Liten Middels Stor  

           

 

 
 
 
 
Omfang 
 
Anleggsfasen:  
Under utbygging gang og sykkelveien vil enkelte arealer bli bygget ned og påvirket. 
 
Driftsfasen:  
Når området er ferdig etablert vil arealer være nedbygget og enkelte områder berørt av inngrep. 
Etter en tid med riktig istandsetting vil inngrepene  i størst grad være knyttet til nedbyggete 
arealer.  
 
 
 
Området vil bli berørt i relativt stor grad. Sandsvalekolonien vil i stor grad bli berørt.Det er bare 
begrensete arealer som likevel blir berørt.  
Omfanget av vil være middels negativt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Omfang: Middels negativ (--) 
 
Konsekvens 
 
Verdien av området er middekls og konsekvensen middels. Dette gir en samlet middels 
konsekvens for utbygging av området. 
 

5.3 Usikkerhet 

Det knyttes liten usikkerhet til verdisettingen av naturtypene som er registrert i dette området, 
og begrenset usikkerhet til områdets verdi og funksjon for vilt. 
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5.4 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
 
Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og litt  lavere for 
vilt. Det har vært fokus på områdets verdi for sårbare naturtyper denne sammenheng og at 
aktiviteten i området hovedsaklig vil kunne påvirke naturtypene. Områdets utforming og 
topografi tilsier at det har liten verdi i viltsammenheng. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningsvedtak.» 
 
Føre var prinsippet kommer i liten grad til anvendelse i dette prosjektet. Det antas at 
vurderingene av områdets betydning for vilt og naturtyper er forsvarlig og faglig basert, uten at 
det er gjort spesielle registreringer eller gjennomført spesifikt feltarbeid utenom berfaringen i 
denne sammenheng. 
Prinsippet kommer til anvendelse i forhold til sandsvalekolonien idet det er usikker hvorvidt disse 
vil kunne finne andre alternative hekkeplasser i området. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 
 Det er ikke er registrert verdifulle naturtyper innenfor området. De vegetasonstypene som er 
registrert er vanlige innenfor området, regionen og ellers i landet og innehar generelt få sårbare 
arter utfra hevden av området.  
Sandsvale er rødlistet (NT) på grunn av tilbakegang i Norge de siste årene. Det er kjent at 
hekkeplasser har forvunnet i området de siste årene ved inngrep. Det er usikkert hva status er 
for arten regionalt, men en kan anta at hekkeplasser kan være utsatte på grunn av ulike former 
for inngrep eller brukendringer de siste årene. En fjerning av en kolonihekkeplass i dette 
prosjektet kan påvirke bestanden i noen grad regionalt. 
 
  
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Avbøtende tiltak som behandling av veiskuldrer og skjæringer og revegetering med stedlige 
masser samt bruk av naturfrøblandinger til tilsåing synes å være mulig, og innebærer trolig få 
ekstrakostnader. Dette vil gjøre tiltaken mer skånsomme for omgivelsene. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.»  



 
22-(24)  
 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 
Det presiseres at lokalisering av riggområder og adkomstveier, utarbedelse av marksikringsplan 
er et tema i denne bestemmelsen,. Alternativer/endringer av veier og hyttefelt er en naturlig 
vurdering om tiltaket fører til skade på naturmiljøet. 
 
 
 

6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende tiltak 

 
Tiltakene gjennomføres i områder som i stor grad er kulturpåviket og har rask 
vegetasjonsutvikling. Ved revegetering og istandsetting av arealer etter inngrep og tiltak må det 
ikke innføres fremmede arter og i størst mulig grad satses på naturlig revegetering med bruk av 
eksisterende jordsmonn med frøbank. Tilsåing må skje med frø fra gras som er stedstilpasset og 
ikke innehar fremmede sorter. 
 
Utforming av ny skjæring der sandsvalekolonien er lokalisert kan muligens gjennomføres på en 
slik måte at muligheten for reetablering øker. Dette bør følges opp under detaljprosjekteringen 
videre. Det kan også være mulig å bygge enkelte reir i kasser for å hjelpe på reetablering. Stans 
av anleggsarbeidet nært hekkeplassen i hekkesesongen, mai-juli er også et viktig avbøtende 
tiltak. 
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