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1. Formål og utredningskrav. 

Formålet med notatet er å beskrive kunnskapsgrunnlag, planvirkning og videre oppfølging for 
naturmangfoldtemaet. Dette er brukt inn i vegmodellen i reguleringsplanen, som grunnlag for 
planbeskrivelsen, og vi videreføres som bakgrunn for videre prosjektering og miljøoppfølging. Det er 
vurdert at det ikke skal gjennomføres konsekvensanalyse av tema naturmangfold (jf. fastsatt 
planprogram). Planprogrammet nevner følgende om videre utredning: For naturmangfald må det 
visast omsyn ved handsaming av strandsona og minimale inngrep i vann må ha fokus, likedann 
gjenbruk av massar. 

Ingen høringsinnspill nevner utredningskrav, men NVE påpeker viktigheten av hensyn i strandsona:  

Omsyn til Otra med strandlinje og tilhøyrande grønt/naturområde er eit av fleire mål og fokusområde 
for prosjektet. I det vidare reguleringsplanarbeidet vil det være viktig at omsynet til vassdragsmiljøet 
blir teken i vare når linja i den valde korridoren skal plasserast. Der vegen følgjer Otra vil og omsynet 
til kantsona vere viktig. 

Dette notatet er strukturert som en strekningsvis gjennomgang av planområdet (kap. 3-7). Deretter 
(kap. 8) en oppsummering med gjennomgang av miljørettsprinsipper (nml kap II) og oppsummering 
av forholdet til annet relevante lovverk. Kap. 8 er tatt inn i planbeskrivelsens vurdering av 
planvirkning.  

2. Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlag om naturverdier (jf. Nml §8) ble oppsummert i forbindelse med silingsfasen, jf. 
fastsatt planprogram. All kunnskap fra planprogramfasen er videreført og benyttet inn i arbeidet med 
reguleringsplanen. Som del av reguleringsplanen er det dessuten utført ny kunnskapsinnhenting. 
Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for reguleringsplanen kan dermed oppsummeres slik:  

- Eksisterende kilder på nett; www.naturbase.no.Tema arter av stor/svært stor forvaltningsinteresse og 
naturtyper etter DN-håndbok 13 og miljødirektoratets instruks (her under utvalgte naturtyper), 
«kilden» (Nibio) med tema miljøregistrering i skog. 

- Eksisterende rapporter1:  
o Bioforsk rapport Vol. 4 Nr. 112/2009 (Forvaltningsplan for Flateland-Rygnestad). 
o Brandrud, T.E. 2004. Kartlegging av verdifulle naturtyper for biomangfold i Bykle og Valle 

kommuner. 
- Befaring v/biolog (Arne Heggland, Statens vegvesen). 16.08.2019 og 19.09.2019. Befaringene er 

grunnlag for vurderingene av naturmangfold på land i det foreliggende notatet. Alle aktuelle områder 
for terrenginngrep ble gjennomgått med tanke på å avgrense områder som er forvaltningsviktige samt 
å stedfeste artsinformasjon som er viktig for å beskrive planvirkning (bl.a. rødlistearter) eller 
miljøoppfølging (bl.a. arter på fremmedartslista). Alle aktuelle artsfunn er rapportert til 
artsobservasjoner og synlig gjennom innsynsløsningen artskart. 

- Befaring v/biolog (Leif Simonsen, Norconsult) 2019 som grunnlag for notat om vassdragsinngrep og 
konsekvenser ved slike. Norconsults notat Rv.9 Rotemo - Lunden. Inngrep i vassdrag. Hvilke 
forventinger og krav stilles etter særlovverk? Gir en utsjekk av relevant lovverk, og gir dermed aktuelle 
myndigheter grunnlag for behandlingen av reguleringsplanen. Norconsult sitt notat er i sin helhet 
gjengitt som vedlegg 2 til det foreliggende notatet. Konklusjonene er skrevet inn i notatet der det er 
relevant.  

Nye naturtypelokaliteter er beskrevet i vedlegg 1 til notatet.  

 
1 lokaliteter omtalt i disse rapportene er tilgjengelig i naturbase 

http://www.naturbase.no/
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3. Lovverk 

Naturmangfoldloven inneholder en generell aktsomhetsplikt (§ 6). I tillegg inneholder loven 
bestemmelser om ivaretakelse av forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer (§ 4) og arter (§ 5). I 
hht prinsipper for offentlig beslutningstaking (§ 7), skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, 
og ved forvaltning av fast eiendom. Planbeskrivelsen må gjennomgå alle de nevnte prinsippene, og 
derigjennom gi en konkret utsjekk av §§ 8-12. Notatets kapittel 8 går gjennom prinsippene. 

Byggherren skal oppfylle forpliktelsene i fht forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-
716). Det er forbudt å spre fremmede organismer som medfører uheldige følger for naturmang-
foldet. Spredning av planteskadegjørere skal heller ikke skje, jf. FOR-2000-12-01-1333, Forskrift om 
plantehelse.  

En rekke lovverk regulerer forholdet til vann og inngrep i vannforekomster, se vedlegg 2. I tillegg til 
de lover, forskrifter og rikspolitiske retningslinjer nevnt i vedlegget slår Vannressurslovens §11 fast at 
det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for plater og dyr.  

 

 

Figur 1 Kulturlandskapet ved Brokka, nord i planområdet. 
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4. Flateland, fra parsellstart til avkjøring/Rygnestad 

 

4.1. Beskrivelse 
Det var fra før ikke registrert naturtypelokaliteter (jf. DN-håndbok 13 og Miljødirektoratets instruks) 
eller MiS-figurer i dette området. Heller ikke var det kjent forekomster av rødlistearter eller andre 
arter som indikerer områder med høye naturverdier.  

Området langs veien består i starten (etter avkjøring fv 45) av fjellskjæring på innsiden og fylling mot 
Otra på utsiden. Etter hvert går veien inn i sideterreng med løsmasser og triviell lyngdominert skog- 
og kantvegetasjon. Etter hvert går veien inn i Flateland, og kulturpåvirkningen blir sterkere med 
hager, kantsoner og skrotemark, se Figur 3. Det er ikke funnet nye naturtypelokaliteter i området. 
Verdifull eller artsrik vegetasjon ble ikke dokumentert. Rv. 9 passerer Lisleåi i bru sør for avkjøringa til 
Flateland camping. Substratet i Lisleåi i dette partiet er grus og stein med fraksjoner som kan gi 
grunnlag for flere fiskefunksjoner (jf. vedlegg 2).  

I kantsoner og hager i Flateland er det tidligere kartlagt enkelte forekomster av fremmede arter med 
høy/svært høy økologisk risiko. Ytterligere flere ble kartlagt i 2019. Informasjon om dette finnes i 
artskart/artsobservasjoner, se også Figur 2: 

 

  

Figur 2 Flateland. Arter i kategoriene potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko på fremmedartslista – samt enkelte 
andre funn av fremmede arter med uavklart status. Kilde; artskart. 
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Figur 3 Representativt bilde av strekningen gjennom Flateland mot sør. Standpunkt ca fra avkjøring mot Rygnestad. 
Grendehuset sees til venstre for midten av bildet. 

 

4.2. Planvirkning 
En utbygging i valgt korridor beslaglegger lite nytt terreng og oppretter ikke barrierer av betydning 
for vilt. Det er ikke inngrep i viktige forekomster for naturmangfold. Det legges til grunn av Lisleåi 
krysses på dagens bru, og at dette vassdraget ikke påvirkes (se vurdering i vedlegg 2). Denne 
strekningen yter m.a.o. et nær ubetydelig bidrag til prosjektets planvirkning. 

 

4.3. Hensyn i videre arbeid 
Det er viktig at anleggsarbeidet gjennomføres uten at forekomster av fremmede skadelige arter 
spres. Det er god kunnskap om slike. Under prosjektering må det eventuelt gjennomføres 
supplerende kartlegging. Det må gjennomføres risikovurdering og utarbeides arbeidsbeskrivelser 
som sikrer at berørte forekomster håndteres i anleggsperioden uten at de spres. Masser fra 
skogsterreng gjenbrukes i nytt sideterreng.  
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5. Flateland fra avkj. Rygnestad til Hagefoss 

 

 

5.1. Beskrivelse 
Det var fra før ikke registrert naturtypelokaliteter (verken etter DN-håndbok 13 eller Miljø-
direktoratets instruks) eller MiS-figurer i dette området. Heller ikke var det kjent forekomster av 
rødlistearter eller andre arter som indikerer områder med høye naturverdier. 

Området som beskrives her inngår som nederste del av det utvalgte kulturlandskapet «Rygnestad-
Flateland». Naturmangfoldverdiene i det utvalgte kulturlandskapet er sterkt konsentrert i de midte 
og (særlig) øvre delene – særlig omkring Rygnestadtunet. I tillegg til naturverdiene beskrevet i 
Bioforsk sin naturtypekartlegging2 er det senere år også registrert solblom i beitebakkene ved Åsen, 
på innsida av de flate jordbruksområdene på Flateland. Disse skråningene holdes i aktiv hevd, og har 
naturbeitemark med naturverdier. Kulturlandskapet omkring aktuell veikorridor er, til forskjell fra 
dette, vesentlig mer utarma. De inngår i et større flatt, fulldyrka område øst for bebyggelsen langs rv. 
9, se Figur 4. 

 
2 Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 112 2009. Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland, Valle kommune.  
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Figur 4 Her sees en del av det fulldyrka området på Flateland, og overgangen til biologisk mer interessante beitebakker mot 
Åsen (skråningen midt i bildet).  

 

Arealet umiddelbart langs rv. 9 er i hovedsak urbane områder med hager, «skrotemark» og 
kantarealer. Et større område under gjenvoksing med kratt/skog, delvis brukt som lagerplass, ligger 
på østsiden av riksveien i sonen mellom avkjøringen til Rygnestad og det første huset nord for 
krysset, se Figur 5.  

 

Figur 5 Areal under gjenvoksing, på innsiden (østsiden) av rv. 9. 
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I den nordlige delen av kulturlandskapet (de siste 150 meterne før veikorridoren går inn i skog), 
finnes kantsoner mellom jordlappene, hvor en del tidligere fulldyrka mark er under gjengroing. Her 
inngår kraftigvokst vegetasjon med «ugras» og arter som timotei, høymol, bringebær, sløke, 
geitrams, raigras og (i fuktig mark) fredløs. Mot rv 9 i dette området er det noe mer sandig 
jordsmonn. Innimellom skrotemark og kanter med høytvokst ugras og løvkratt under frammarsj er 
det også flekker med innslag av naturengarter som harestarr, grasstjerneblom, gulflatbelg og 
nyseryllik. En rest av en potensielt litt mer artsrik eng ble registrert nær riksveien, og vises i Figur 6 og 
Figur 7. Her er det litt bedre utvikla naturengpreg med rødknapp (Figur 7), blåklokke, harestarr, 
tepperot, engsmelle, stormaure og blåknapp. Skjøtselstilstanden er dårlig, og dette vurderes ikke 
som en naturtypelokalitet – eventuelt kan det registreres som ei potensiell «restaureringseng».  

 

Figur 6 «Flateland, eng mot rv. 9» er under gjenvoksing, men har en del naturengplanter. 

 

Figur 7 «Flateland, eng mot rv. 9» i gjengroingsfase. Her med rødknapp. 
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Det er også en noe artsrik veikant nord i Flatelandsgrenda, se Figur 8. Dette kan registreres som en 
«artsrik veikant» av lokal verdi, selv om kvaliteten er noe lav til å oppfylle kriteriene for en naturtype-
lokalitet.  

I skjøtselsplanen for det utvalgte kulturlandskapet anbefales det rydding for å unngå gjengroing. 
Potensialet for biologisk rikt kulturlandskap er i hovedsak begrenset i den nedre, flate delen av 
Flateland, som beskrevet over. Rydding og andre skjøtselstiltak vil føre til økt areal lavtvokst 
vegetasjon på fastmark. Dette vil, på generelt grunnlag, åpenbart styrke det biologiske mangfoldet i 
området. Eksempelvis vil den nevnte resten av tørreng med bl.a. rødknapp raskt kunne utvikle seg i 
positiv retning om slik skjøtsel settes i verk.  

 

Figur 8 Lokalisering av noe artsrikt sideareal, Flateland nord.  

 

Arealene i og ved kulturlandskapet med tilhørende kantsoner og skogsterreng har verdi som 
leveområde for vilt. Aktuelle beiteområder i kulturlandskapet veksler med skogsterreng som har skjul 
og andre næringsressurser. 

Den nordlige delen av området, mellom Oveinang og Hagefoss, er skogsterreng. Skogholtet øst for 
dyrka marka (utenfor aktuelt tiltaksområde) består av en grovsteinet ur og produktiv gran/furuskog. 
Skogområdet videre mot nord, innenfor aktuelt tiltaksområde, består av middels gammel og fattig 
furuskog dominert av røsslyng, blokkebær og blåbærlyng, se Figur 9. Viktige elementer som særlig 
grove, gamle trær eller konsentrasjoner av dødt trevirke mangler. Store deler av området er svært 
grunnlendt. I den øverste (østlige) delen av planområdet ligger enkelte store steinblokker, og det er 
hyller og små skrenter. I slike arealer er det flekkvise framspring av kildevann enkelte steder. Dette 
gir opphav til litt rikere vegetasjon med bl.a. blåknapp, hengeaks, gullris. Arealer med litt rikere 
vegetasjon er svært små av utstrekning. Det er ikke grunnlag for å figurere ut viktige 
naturtypelokaliteter i dette skogsterrenget. 
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Figur 9 Representativt bilde av skogsinteriør i korridoren; sør for Hagefoss. 

 

Vilt 

Fallviltregisteret fra de siste 10 årene viser en del påkjørsler fra strekningen Rotemo-Lunden, men 
ikke spesielt mange ved Flateland, se Figur 11. Det er likevel kjent flere viltbevegelser i området 
Flateland-Hagefoss; (i) én bevegelse går i nedkant av Åsstogåsen, hvor dyr passerer rett bak 
bebyggelsen for å vandre sør/nordover og på denne måten unngå det uveisomme terrenget høyt i 
åsen (se Figur 10), (ii) en annen bevegelse går gjennom kulturlandskapet øst for Flateland (SSØ/NNV) 
i det flateste partiet, med en kryssing over rv 9 i området nord for avkjøringen til Rygnestadtunet.  
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Figur 10 stier/tråkk i Åsstogåsen som trolig er i bruk både av mennesker og vilt.  

 

Figur 11 Utklipp fra fallviltregisteret siste 10 årene.  
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Arter på fremmedartslista ble registrert flere steder, i hager og skrotemark på strekningen, se Figur 
12. Flere kan tilkomme dersom hager undersøkes nærmere. 

  

Figur 12 Flateland avkj. Rygnestad – Hagefoss. Arter i kategoriene potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko på 
fremmedartslista – samt enkelte andre funn av fremmede arter med uavklart status. Kilde; artskart. 

 

5.2. Planvirkning 
En utbygging i valgt korridor beslaglegger en hel del nytt terreng. Dette er i hovedsak kantsoner, 
gjenvokst kulturlandskap og kulturlandskap i aktiv drift i første delen, deretter furudominert skog. 
Inngrepet i det utvalgte kulturlandskapet (UKL) påvirker særlig viktige biologiske elementer knytta til 
UKL i ubetydelig grad. Ingen særlig artsrike naturtyper beslaglegges.  

Veien beslaglegger og fører til nærføring til noe leveområde for vilt på Flateland, knyttet til 
overgangen kulturlandskap/skog. I tillegg påvirker tiltaket viltbevegelsen som løper i nedkanten av 
Åsstogåsen negativt. Veien stenger ikke av muligheter for vilttrekk her 100%, men vil smalne inn den 
aktuelle trekk-korridoren i nedkant av åsen. Viltets trekkmuligheter over ny rv. 9 ved Flateland nord 
vil også være dårligere enn i dag, særlig dersom det blir støyskjerm mellom ny rv. 9 og gjenværende 
bebyggelse. Barrierer for vilt ansees som den mest negative planvirkningen for denne strekningen. 
Planvirkningen vurderes som liten-middels negativ.  

 

5.3. Hensyn i videre arbeid 
Det er viktig at anleggsarbeidet gjennomføres uten at forekomster av fremmede skadelige arter 
spres. Det er god kunnskap om slike. Under prosjektering må det eventuelt gjennomføres 
supplerende kartlegging. Det må utarbeides arbeidsbeskrivelser som sikrer at berørte forekomster 
håndteres i anleggsperioden uten de spres. Planteskadegjørere risikovurderes og det tas evt. 
jordprøver for analyse av PCN. 

Gjennom anleggsperioden bør masser med frøbank/røtter av naturengarter som graves opp ivaretas. 
Dette kan sikres gjennom rigg- og marksikringsplan. Hensyn for å ivareta artsrike sideområder er 
ekstra viktig i denne delen av prosjektet, siden det passerer gjennom det utvalgte kulturlandskapet. 
Hensynssoner med bestemmelser som sikrer minimale inngrep i det utvalgte kulturlandskapet 
vurderes.  
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6. Myri, Fodtveit og Lunden 

 

 

6.1. Beskrivelse 
Det var fra før ikke registrert naturtypelokaliteter (verken etter DN-håndbok 13 eller Miljø-
direktoratets instruks) eller MiS-figurer i dette området. To små forekomster av rødlistearten solblom 
(VU) var kjent i området fra før.  

Nytt feltarbeid har gitt grunnlag for å avgrense tre naturtypelokaliteter i området; Fodtveitstjørn, 
Myri og Lunden sør, se Figur 13 og beskrivelse i faktaark (vedlegg 1). Stikkordsmessig kan de tre 
nyregistrerte lokalitetene omtales slik: 

• Fodtveitstjønn (id. 5, se kart) er en (nesten) avsnørt del av Otra. Evja vurderes som en naturtype-
lokalitet av lokal verdi (C) av typen «Evjer, kroksjøer og meandrerende elveløp». Evja kan brukes til 
næringssøk for fisk, men har antagelig ikke noen vesentlig funksjon som gyteområde for ørret (jf. 
vedlegg2 ). Det er lavtvokst vegetasjon på dagens veiskråning mot Fotveitstjørn, se Figur 17. 

• Myri (id. 4, se kart) omfatter tangen, småøyene og kantene mot kulturlandskap og elv ved utløpet av 
Fodtveitstjønn. Dette er en mosaikk uten klar naturtypetilhørighet, og beskrives derfor som 
kulturlandskaps-naturtypen «små-biotoper». Her er vokseplasser for rødlistearten solblom (VU) og 
fuktig elveør/ kulturmarksvegetasjon med store mengder av enkelte naturengarter. Lokaliteten 
verdisettes som viktig (B). 

• Lunden (id. 6, se kart) omfatter en forekomst av rødlistearten solblom (VU). Dette er en liten 
restforekomst, og kunne strengt tatt vært håndtert som en separat artsforekomst (ikke 
naturtypelokalitet). Verdien er lokalt viktig (C).  
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Figur 13 Kart som viser de nyregistrerte naturtypelokalitetene.  

 

Dagens rv. 9 tangerer innerste delen av Fodtveitstjørn. Historiske flyfotos viser at veien ble lagt i 
strandsona til Fodtveitstjørn på slutten av 1950-tallet, se Figur 14.  

 

Figur 14 Historisk flyfoto fra 1957, som viser anleggelse av rv 9. ved Fodtveitstjønn. Kilde: www.finn.no  

http://www.finn.no/
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På nord/vestsiden av Fodtveitstjern ligger en tange med kulturlandskap mot Otras hovedløp. Sonen 
mot Fodtvetstjern er smal i dette partiet, ofte bare 2-3 meter, med ganske artsfattig, blåtopp-
dominert kulturmarksvegetasjon. Deretter går vegetasjonen over i tueeng og etter hvert mot 
kultureng, se Figur 16. Denne enga er gjødsla, men inneholder likevel et innslag av naturengarter. 
Følblom, blåtopp, tepperot, harestarr, blåknapp, finnskjegg, engsyre, svever, blåklokke, ryllik, 
grasstjerneblom, engsoleie, pors, vier og engfrytle ble notert. Partiet som er mest aktuelt for inngrep 
ved vegbygging, d.v.s. nærmest rv 9, er temmelig homogent og artsfattig. Dette gjelder også de åpne 
kulturmarksarealene nordover opp mot Lunden camping og på østsiden av rv. 9. Et skogholt rett sør 
for campingen har fattig feltsjikt og furudominans i tresjiktet. Det tidligere registrerte vokseplassen 
for solblom (se egen beskrivelse i vedlegg og over, samt Figur 13) ligger i tilknytning til en ryddegate 
(ledningstrasé).  

Øst/sørsiden av Fodtveitstjørn: Solblom ble gjenfunnet i dette området, og finnes i flere adskilte 
bestand i kantsonen mellom kulturlandskap og ferskvann – totalt minst 35 tuer/rosetter (trolig en del 
flere). En naturtypelokalitet er avgrenset her, og omfatter kun kantsonen og ørvegetasjonen mot 
Otra og Fodtveitstjørn, se egen beskrivelse i vedlegg 1 og over, samt Figur 13. Det aktivt drevne 
kulturlandskapet på innsiden av kantsonen (altså mot rv. 9) har ubetydelige naturverdier.  

Vegkanter: Det er stedvis noe urterike veikanter med bl.a. skjermsveve, ryllik, engsmelle, blåkoll, 
men også store arealer med fattig preg. Ingen veikanter i denne delen av området er vurdert som 
«artsrik veikant» av forvaltningsmessig betydning. 

Arter på fremmedartslista ble registrert flere steder, i hager langs rv. 9 på strekningen, se Figur 15. 
Flere kan tilkomme dersom hager undersøkes nærmere. 

 

   

Figur 15 Hagefoss-Lunden: Arter i kategoriene potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko på fremmedartslista – 
samt enkelte andre funn av fremmede arter med uavklart status. Kilde; artskart. 
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Figur 16 Kulturlandskapet nord/vestsiden av Fodtveitstjønn, med Brokkås i bakgrunnen.  

 

Figur 17 Dagens rv. 9 forbi Fodtveitstjørn. Bidet viser kantsonen på dagens veiskråning. 

 

Vilt 

Fallviltregisteret fra de siste 10 årene viser en del påkjørsler fra strekningen Rotemo-Lunden, men 
ikke spesielt mange i det aktuelle området, se Figur 11. Kulturlandskapet langs Otra er attraktive 
beiteområder for vilt, slik at bevegelser fra skogområdene, over rv. 9 og ut i kulturlandskapet må 
påregnes over hele strekningen. 

 

6.2. Planvirkning 
Det meste verdifulle kulturlandskapet med solblom og artsrike kantsoner mot Otra ligger ved Myri. 
Dette vil ikke bli berørt av planene. Den andre forekomsten av solblom, rett sør for Lunden camping, 
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berøres heller ikke. Inngrepet i Fodtveitstjønn vil føre til arealtap i denne naturtypen. Strandkanten 
innerst i Fodtveitstjønn er allerede påvirket av veifylling. Inngrepet (fyllingsfoten) vil kunne slå ut 15 
meter ut i vannet her, og det er behov for å masseutskifte en hel del organiske masser som ligger 
over fast grunn (se vedlegg 2 for detaljer). Inngrepet vurderes å ikke påvirke fisk i særlig grad, da det 
ikke er viktige funksjonsområder her (se vedlegg 2).  

Evja som livsmiljø for andre vanntilknyttede arter påvirkes negativt, da arealet minker. Det aller 
meste av arealet i Fodtveitstjørn berøres imidlertid ikke; det er rikelig med gruntvannsområder igjen. 
Naturlige kantsoner mot aktivt drevet kulturlandskap berøres i svært liten grad, da utfyllingen i 
hovedsak er en utvidelse av eksisterende veifylling. Med vanlige sikringstiltak i anleggsfasen (se kap. 
6.3) vil resten av evja ikke påvirkes negativt. I sum vurderes det at ingen særlig (vegetasjons)rike 
gruntvannsområder eller kantsoner tapes. Virkningene for Fodtveitstjørn og kantsoner vurderes på 
dette grunnlag som negative, men små.  

Generelt er det ønskelig med vegetasjonskledde skråninger mot vann, jf. vannressurslovens § 11, 
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. I dagens situasjon er det 
ingen høyvokst kantvegetasjon i kantsonen mot Fodtveitstjørn. Det er derimot noen lignoser 
(oppslag av vedaktig vegetasjon) i nederste del mot vannet og lavtvokst urtevegetasjon på den 
øverste delen av skråningen, jf. Figur 17 og tekstlig beskrivelse over. Dersom det skal etableres en 
kantsone med høytvokst vegetasjon (trær etc), vil dette kreve en vesentlig større fylling. Dette p.g.a. 
behov for avslaking for sikre bedre rotfeste og dessuten avstand til veien for å hindre trafikkfare ved 
trevelt. En slak skråning vil dessuten medføre større arealbeslag i evja enn vegfyllingen som er 
prosjektert i dag, som bevisst er gjort bratt (1:1,5) for å minimalisere inngrepet. I prosjekteringen har 
Statens vegvesen lagt til grunn at utfyllingen skal minimeres. Statens vegvesen legger derfor til grunn 
at en kantsone på linje med dagens kan reetableres. Vegetasjonsdekke med egnede toppmasser kan 
legges tilbake, og det vil på sikt kunne etableres lavtvokst buskformet vegetasjon nederst på 
skråningen. For øvrig vil skråningen framstå som naturlig vegetasjonsdekket og med innslag av 
lavtvokst naturengflora. Skråningen inngår i sin helhet i veiens kantslåttsone. 

Det flate kulturlandskapet på nordsiden har svakt naturengpreg, men er gjødselspåvirka og i ordinær 
grasproduksjon. Det meste av arealet bevares, men en sone ganske nær dagens vei går tapt. Dette 
vurderes som en ubetydelig til liten negativ planvirkning for naturmangfold. Ny vei med tilhørende 
støyskjerming vil skape barriere og dermed negative virkninger for viltet som krysser fra skog-
områdene og ned i kulturlandskapet ved Otra. Graden av påvirkning kommer an på hvor omfattende 
støyskjerming som bygges. Totalt på delstrekningen vurderes planvirkningen som liten-middels 
negativ.  

 

6.3. Hensyn i videre arbeid 
Det er viktig at naturtypelokalitetene i nærheten ikke påvirkes negativt, heller ikke i anleggsperioden. 
Grensen for verdifull natur markeres med sperrebånd e.l. i felt. 

Det er viktig at anleggsarbeidet gjennomføres uten at forekomster av fremmede skadelige arter 
spres. Det er god kunnskap om slike. Under prosjektering må det eventuelt gjennomføres 
supplerende kartlegging. Det må utarbeides arbeidsbeskrivelser som sikrer at berørte forekomster 
håndteres i anleggsperioden uten de spres. Planteskadegjørere risikovurderes og det tas evt. 
jordprøver for analyse av PCN.  
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Gjennom anleggsperioden bør masser med frøbank/røtter av naturengarter som graves opp ivaretas 
og gjenbrukes på nye veiskråninger. 

Tiltak for å begrense partikkelspredning fra anleggsområdet til Fodtveitstjørn må settes i verk, da det 
bil bli ganske omfattende arbeider knytta til masseutskiftning (mudring og/eller fortrengning) i dette 
området. I dette tilfellet antas det at siltgardin vil være effektivt og enkelt å drifte, se vedlegg 2.  
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7. Brokka 

 

 

7.1. Beskrivelse 
Området omfatter den nordligste delen av strekingen, fra campingplassen på Lunden, forbi gården 
Brokka og videre til traséen spleises inn på eksisterende rv. 9 nord for den sørlige innkjøringen til 
Sanden såre.  

Det var fra før ikke registrert naturtypelokaliteter (verken etter DN-håndbok 13 eller Miljø-
direktoratets instruks) eller MiS-figurer i dette området. Forbi Brokka var det registrert «artsrik 
veikant» i forbindelse med Statens vegvesens kartlegginger til driftskontrakten «0904 Setesdal».  

I tilknytning til gårdene Lunden og Brokka finnes et ganske stort åpent kulturlandskap på østsiden av 
Rv. 9. Kulturlandskapet består av bratte bakker, og beites aktivt av både sau og storfe, se Figur 18. I 
sør (mot Lunden), rundt husene på Brokka, samt i flatere deler av dette kulturlandskapet ved 
avkjøringen til Brokka framstår floraen som gjødselspåvirka, evt. påvirka gjennom husdyr på kraftfôr. 
På flyfoto framstår slike tilsynelatende floristisk utarma deler av kulturlandskapet som «irrgrønne», 
se Figur 19. Her er arter som kvassbunke, hundegras og engsyre vanlig. I den nordlige delen av 
kulturlandskapet, sør for avkjøringen til Brokka er det kraftigvokst, nitrofil vegetasjon, delvis 
forkrattet. 

I kontrast til dette kulturlandskapet finnes en noe mer artsrik flora i den særlig bratte bakken ned 
mot rv. 9. Denne er beskrevet som naturtypelokaliteten «Brokka beitemark» (se egen beskrivelse i 
vedlegg, Figur 20 og Figur 21). Store mengder gulaks og et bra innslag av naturengarter kjennetegner 
denne delen av kulturlandskapet. Lokaliteten er foreløpig kun gitt C-verdi, da grasdekket er ganske 
kompakt og tett og særlig kravfulle arter synes å mangle.  
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Figur 18 Kulturlandskap nord for Lunden, mot Brokka. Legg merke til terskelen i Otra. 

 

 

Figur 19 Flyfoto fra 2010 over kulturlandskapet ved Lunden og Brokka, kilde www.finn.no. Legge merke til de ulike fargene 
på kulturmarkene.   

http://www.finn.no/
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Figur 20 Registrerte naturverdier ved Brokka. 

Det er ganske rik karplanteflora i veikantene forbi Brokka. Veikanten på innsiden (øst for rv. 9) er 
rikest, og vurderes som en naturtypelokalitet (C-lokalitet) av typen artsrik veikant (se egen 
beskrivelse og Figur 20). På utsiden (mot Otra) er det en ganske urterik veikantvegetasjon på 
veifyllingen de første meterne utenfor rekkverket, se Figur 20. Sammenliknet med innsiden er likevel 
floraen mindre artsrik, og veikanten på utsiden er derfor ikke kartlagt som en naturtypelokalitet. 

I brattkanten øst for rv. 9, rett ned for bebyggelsen på Brokka, er det et mindre, skogkledt stykke. 
Dette er trolig en gammel hagemark. Det er lenge siden dette har vært åpen kulturmark. Det er selje, 
hegg, bjørk og gran her, i tillegg til at ett enkelteksemplar av alm (VU) ble observert. Feltsjiktet er 
preget av ganske kraftigvokst urtevegetasjon, og har per 2019 ikke elementer fra artsrikt 
kulturlandskap.  

Eget notat fra Norconsult (vedlegg 2) beskriver naturverdier i aktuell strandsone av Otra – forbi 
Brokka, se Figur 22. Elvestrekningen består i partier av naturlig strandsone, men i hovedsak er dagens 
vei anlagt på en fylling. Denne delen av Otra har en fiskestamme av hovedsakelig stedegen ørret. 
Bleke (relikt laks) går ikke så høyt opp i vassdraget. Strandsonen i det aktuelle nærføringsområdet 
forbi Brokka har lite vegetasjon, og består av større stein med et tynt lag av elvesedimenter oppå. 
Notatet fra Norconsult konkluderer med at elvestrekningen kan ha funksjon i form av nærings- og 
skjulområder for den lokale ørretstammen, men at det ikke er snakk om særlig viktige områder.  
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Figur 21 Strekningen vil venstre for gjerdet inngår i naturtypelokaliteten «Brokka beitebakker». 

 

Figur 22 Elvekanten forbi Brokka, i området der det er aktuelt å utvide dagens veifylling ut i Otra. 

 

Arter på fremmedartslista ble registrert i tilknytning til avkjøringen til Brokka, se Figur 23. 
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Figur 23 Brokka: Arter i kategoriene potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko på fremmedartslista – samt enkelte 
andre funn av fremmede arter med uavklart status. Kilde; artskart. 

 

Vilt 

Fallviltregisteret fra de siste 10 årene viser en del påkjørsler fra strekningen Rotemo-Lunden, og en 
hel del i det aktuelle området Lunden-Brokka, se Figur 11. Det antas at det er en tydelig viltbevegelse 
fra hei/skogområdene, ut i kulturlandskapet og til/over Otra i det aktuelle området.  

 

7.2. Planvirkning 
Ny rv. 9 ligger i traséen for gammel riksvei på strekningen, og representerer i realiteten en utvidelse 
av dagens vei.  

Den regulerte geometrien tar høyde for at det meste av arealbeslaget knyttet til ny veilinje skjer på 
utsiden (vestsiden), i form av en fylling i strandsonen til Otra. Dette representerer i hovedsak en 
utvidelse av eksisterende veifylling, ikke beslag av en urørt strandsone. Utslaget ut i Otra kan bli i 
størrelsesorden 5 meter. Se vedlegg 2 for flere detaljer.  

Bunnområdene som blir overfylt med nye masser vil gå tapt som leveområde for fisk. Det er 
imidlertid store arealer med tilsvarende kvaliteter i elvebassenget tiltaksområdet ligger i. Videre 
forventes det at utfyllingskanten ned i elva vil bli ganske storsteinet med mye hulrom. Selve 
utfyllingskanten vil dermed få omtrent samme funksjon om dagens elvekant. Selv om det blir noe 
arealtap vurderes de negative effektene som små med tanke på fiskeproduksjon. NVE har utført 
foreløpige hydrologiske vurderinger og konkluderer med at utfyllingen kan gi en potensiell 
oppstuving av vann på mellom 5 og 10 cm i oppstrøms område. Dette vil ikke gi effekter av betydning 
på fisk i området. Det er heller ikke få spesiell betydning for annen biologi nær vannkanten. 
Partikkelavrenning og avrenning av andre stoffer fra sprengstein vurderes heller ikke å gi vesentlige 
negative virkninger for livet i Otra på kort eller lang sikt. Se f.ø. om hensyn i anleggsperioden, kap. 
7.3.  
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Generelt er det ønskelig med vegetasjonskledde skråninger mot vann, jf. vannressurslovens § 11, 
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. I dagens situasjon er det 
ingen høyvokst kantvegetasjon på stedet. Det er derimot noen lignoser (oppslag av vedaktig 
vegetasjon) i nederste del mot vannet og forholdsvis artsrik urtevegetasjon på den øverste delen av 
skråningen, jf. Figur 22 og tekstlig beskrivelse over. Dersom det skal etableres en kantsone med 
høytvokst vegetasjon (trær etc), vil dette kreve en vesentlig større fylling. Dette p.g.a. behov for 
avslaking for sikre bedre rotfeste og dessuten avstand til veien for å hindre trafikkfare ved trevelt Det 
er i alle tilfeller krevende å få etablert høytvokst vegetasjon, da skråningen er utsatt for sterk erosjon 
ved høy vannføring. En slak skråning vil dessuten medføre større arealbeslag i Otra enn vegfyllingen 
som er prosjektert i dag, som bevisst er gjort bratt (1:1,5) for å minimalisere inngrepet. I 
prosjekteringen har Statens vegvesen lagt til grunn at utfyllingen i Otra skal minimeres. Statens 
vegvesen legger derfor til grunn at en kantsone på linje med dagens kan reetableres. Vegetasjons-
dekke med egnede toppmasser kan legges tilbake, og det vil på sikt kunne etableres lavtvokst 
buskformet vegetasjon nederst på skråningen. For øvrig vil skråningen framstå som naturlig 
vegetasjonsdekket og med innslag av lavtvokst naturengflora. Skråningen inngår i sin helhet i veiens 
kantslåttsone. 

Det vil kun bli et lite arealbeslag på østsiden av veien. I forbindelse med utsprengning av grøft og 
sikring av sideområdet til den nye veien kan det bli nødvendig med inngrep i den umiddelbare 
nærhet til veien. Dette vil i liten/svært liten grad berøre de biologisk rikere delene av kultur-
landskapet på innsiden.  

De artsrike veikantene forbi Brokka ligger i sonen som beslaglegges av byggeprosjektet. Dersom 
toppmassene tas vare på og brukes til vegetering av nye vegskråninger kan deler av det øverste 
jordlaget med frøbank og røtter gi opphav til ny artsrik veikantvegetasjon. Planvirkningen av dette 
inngrepet vurderes dermed som liten.  

Veien vil ikke introdusere nye barrierer for vilt på strekningen, og beslaglegger heller ikke verdifulle 
leveområder for viltet. Virkningen for vilt vurderes dermed som ubetydelig.  

Det er arbeidet med flere alternative linjer i reguleringsplanen. Vurderinger knyttet til hydrologi og 
biologi i Otra har spilt inn i endelig valg av geometri i reguleringsplanen. P.g.a. at de planlagte 
fyllingene i Otra ikke vurderes å påvirke biologien i vassdraget negativt vurderes dette alternativet 
som bedre enn en løsning som legger seg tungt inn i kulturlandskap. Planvirkningen for denne 
strekningen vurderes kun som liten negativ.  

 

7.3. Hensyn i videre arbeid 
Det er viktig at det arbeides for å minimere inngrep på innsiden (østsiden) av rv. 9, inn i kultur-
landskapet ved Lunden-Brokka med tilhørende naturtypelokalitet.  

Det er viktig at anleggsarbeidet gjennomføres uten at forekomster av fremmede skadelige arter 
spres. Det er god kunnskap om slike. Under prosjektering må det eventuelt gjennomføres 
supplerende kartlegging. Det må utarbeides arbeidsbeskrivelser som sikrer at berørte forekomster 
håndteres i anleggsperioden uten de spres. Planteskadegjørere risikovurderes og det tas evt. 
jordprøver for analyse av PCN.  

Gjennom anleggsperioden bør masser med frøbank/ røtter av naturengarter – særlig fra de to 
registrerte artsrike veikantene - graves opp, mellomlagres og gjenbrukes på nye veiskråninger. 
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Videre vil det være naturlig å vurdere å benytte en langsgående siltgardin utenfor tiltaksområdet. 
Det er imidlertid noe usikkerhet med denne da det bunnen er storsteinet. Det kan derfor være 
vanskelig å oppnå tetting mot bunn og kant. Selv uten en 100 % fungerende siltgardin vurderes 
påvirkningen av Otra som liten, jf. vurderinger i vedlegg 2.  
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8. Oppsummering og vurdering av miljørettslige prinsipper 

Det er utarbeidet et notat som gjør rede for kunnskap og virkning for naturmangfold. Se dette 
notatet for detaljer.  

Iht. naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplanen. 

Kunnskapen om naturmangfold baserer seg på eksisterende informasjon og befaringer. Det ble gjort 
en gjennomgang av kunnskapsstatus i forbindelse med silingsfasen/planprogramfasen. Denne 
kunnskapen har fått betydelige og viktige supplement i arbeidet med reguleringsplanen, da biolog 
har befart naturtyper både på land og aktuelle strandsoner/gruntvannsområder i Otra og 
Fodtveitstjørn. Kunnskapen om naturmangfold i området vurderes som god. Tiltakets geometri er 
låst innenfor ganske snevre arealformål. Kunnskapen om tiltaket og forventede påvirkninger er 
derfor god. I sum vurderes kunnskapen om verdier og tiltaket som tilstrekkelig, og dermed godt 
egnet som beslutningsgrunnlag, jf. nml § 8.  

Det vurderes å ikke være store konflikter med regionalt eller nasjonalt viktige forekomster eller 
lokaliteter for naturmangfold, verken på land eller i vann/strandsonen. To forekomster er vurdert å 
utløse liten-middels negativ planvirkning: (i) utfylling med et relativt beskjedent arealtap i 
naturtypelokaliteten Fodtveitstjørn og (ii) påvirkning av viltets bevegelsesmuligheter (økt 
barrierevirkning) samt tap av leveområder på Flateland nord. Utfylling i Fodtveitstjørn og Otras 
hovedløp ved Brokka er ikke vurdert å påvirke biologiske funksjoner i vann vesentlig i negativ retning. 
Inngrepene i strandsone og vann er heller ikke vurdert å gi kort- og langvarig påvirkning av 
vannforekomstenes tilstand, jf. vannforskriften.  

Tiltaket vil ikke legge til rette for ny virksomhet som representerer problematiske framtidige 
tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Økosystemene i området har vært utsatt for påvirkning fra 
landbruksdrift og (i stor grad) vassdragstiltak i tidligere tider. Konfliktnivået ved realisering av 
vegtiltaket vurderes i hovedsak som ubetydelig til lite, men med unntak for de to nevnte 
forekomstene, som berører naturverdier av lokal betydning. Særlig sjeldne/viktige forekomster eller 
kjente forekomster av trua eller nær trua arter påvirkes likevel ikke, og elvenaturen får små 
tilleggsbelastninger. Tiltaket vil etter forslagsstillers vurdering ikke kunne påvirke muligheten til å nå 
forvaltningsmål for arter, naturtyper eller økosystemer, jf. nml §§ 4 og 5. Det vurderes totalt ikke å 
være beslutningsrelevant samlet belastning som går ut over den planvirkningen som er beskrevet, jf. 
nml § 10. 

En generell usikkerhet hviler på et hvert datasett av denne typen. Etter Statens vegvesens vurdering 
er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og tiltakets virkninger imidlertid tilstrekkelig, og føre-var 
prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9. 

Det vil lages en plan for Ytre miljø, som sørger for at nødvendige miljøtiltak, som skissert i denne 
planbeskrivelsen, følges opp og nødvendig avklaring etter særlovverk gjøres. Kostnaden for videre 
miljøoppfølging vil dekkes av tiltakshaver, jfr. naturmangfoldloven § 11.  

I nml § 12 står følgende: For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangs-
punkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater. Angående «alternativ lokalisering» gjør planprogrammet rede for fem ulike alternative 
traséer på den aktuelle strekningen. Den valgte traséen var den nest beste for naturmangfold, og var 
vurdert å være på lite-middels konfliktnivå for temaet. Vurderingene av reguleringsplanens virkning 
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for naturmangfold stemmer godt overens med de antakelser som ble gjort i silingsfasen. I 
reguleringsplanfasen har det vært arbeidet flerfaglig for å finne detaljløsninger som minimerer 
miljøskaden innenfor planområdet. Dette har i flere tilfeller ført til klare forbedringer for 
naturmangfold. Blant annet er det lagt opp til et forholdsvis lite inngrep i Fodtveitstjørn. De verdifulle 
kulturmarksarealene ved Brokka berøres nærmest ikke, da det legges opp til utfylling uten 
nevneverdige negative konsekvenser for Otra i dette avsnittet. Det synes på dette grunnlag ikke å 
være alternativer som ville vært vesentlig bedre for temaet.  

Vedlegg 2 til fagnotat om naturmangfold omhandler inngrep i vassdrag og forventinger og krav etter 
særlovverk. Notatet er lagt opp i den hensikt å belyse virkningene av vassdragsinngrep og forholdet 
til relevant lovverk. Det er tenkt at notatet skal kunne fungere som utsjekk for de temaer som kan 
kreve tillatelse etter særlover. SVV forventer at tilbakemeldinger fra myndigheter vil avklare om det 
trengs spesielle tillatelser etter særlovverk eller om planforslaget inkludert dette notatet er 
tilstrekkelig som tillatelsesgrunnlag. Hvis aktuell myndighet vil stille vilkår eller krav til større 
kunnskapsgrunnlag er det ønskelig at disse blir stilt i høringssvaret til reguleringsplanen, slik at den 
videre prosessen blir mest mulig forutsigbar for tiltakshaver. Hovedkonklusjonene i notatet er som 
følger: 

• Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (jf. lov om laksefisk og innlandsfisk): Tiltakshaver mener 
reguleringsplanforslaget inneholder tilstrekkelig informasjon for en utsjekk etter loven. Aktuelle tiltak 
i/ved vann, verdier i vassdraget, planvirkning og planlagt oppfølging er beskrevet.  

• Vannressursloven, konsesjonsplikt: Tiltakshaver mener notatet vil avklare om tiltaket krever konsesjon 
etter vannressursloven eller om vassdragshensyn vist i reguleringsplanen er tilstrekkelig.  

• Forurensningsloven m/»utfyllingstillatelse»: Tiltakshaver ber om at opplysninger i planforslaget brukes 
som utsjekk i reguleringsplanfasen. Videre prosess mot Fylkesmannen må avgjøre om det skal søkes 
særskilt.  

• Vannforskriften: Tiltakshaver beskriver påvirkning fra tiltaket og vurderer det slik at effektene ved 
utfyllingen i Otra ikke er omfattende nok til å gjøre at miljømålene i vannforskriften ikke kan nås. 
Tiltakshaver mener vurderingen i vedlegget er tilstrekkelig for Fylkesmannens eventuelle senere 
vurderinger etter f.eks. §12 i vannforskriften. Vurderingen etter vannforskriften må sees i 
sammenheng med vurdering etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, evt. forurensningsloven.  

• Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag. Tiltaket berører ikke det nærliggende verneområdet 
Njardarheim, som avgrenses mot øst langs Otras vestbredd.  

Vannressurslovens § 11 sier at Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 
planter og dyr. For å begrense omfanget av utfylling og påvirkning av vassdragets hydrologi er det 
lagt opp til en relativt bratt skråningskant mot vann. Det er ikke mulig å etablere en bred kantsone 
med høytvokst vegetasjon her. Tiltakshaver har derfor lagt til grunn at en kantsone på linje med 
dagens kan reetableres. Her vil det være naturlig gras- og engvegetasjon, eventuelt noe lavtvokst 
buskformet vegetasjon nederst mot vannet.  
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Vedlegg 1: Lokalitetsbeskrivelser, nyregistrerte naturtypelokaliteter 

Brokka artsrik veikant østsiden. 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

(foreløpig ingen) 
2 

Naturtype  Artsrik veikant 
Utforming   
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 16.08.2019 og 19.09.2019 i forbindelse med reguleringsplan for Rv. 9 
Rotemo-Lunden. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs rv. 9 nord for Lunden i Valle. Den representerer en smal sone mellom 
asfaltkanten og et bratt terreng (små fjellskjæringer og bratte bakker) på innsiden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av frisk eng i veikanten, som grenser mot kulturlandskapet som stiger bratt på i 
terrenget på innsiden. I skrentene på innsiden er det stedvis fragmenter av grunnlendt mark med 
tørrengvegetasjon, bl.a. med smørbukk. I det vegnære arealer er det god vanntilgang, og langt 
friskere vegetasjon – bl.a. med mye skogstorkenebb. Det er m.ao. flere typer av eng innenfor dette 
begrensede arealet. Vegetasjonen viser ingen tegn til påvirkning av baserike mineraler eller anriket 
sigevann. 

Artsmangfold:  
I området er en ganske tradisjonell veikant/naturengflora med stor tetthet av urter. Prestekrage er 
en «mengdeart» i området. For øvrig ble det notert blåklokke, rødkløver, firkantperikum, fuglevikke, 
rødknapp, skogstorkenebb, markjordbær, engsmelle og smørbukk. Rødknapp forekommer ganske 
rikt i deler av området. Floraen utpeker seg som rikere enn den gjennomsnittlige naturengveikanten i 
denne delen av Setesdal. Dette skyldes ikke forekomst av spesielt sjeldne arter, men høy tetthet av 
naturengplanter innenfor et ganske lite areal.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Veikanten hevdes med slått 1-2 ganger pr. sesong. I overgangen mot skrent og kulturlandskap er det 
så pass bratt av det neppe skjer skjøtsel av betydning.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Veikanten grenser direkte til et stort åpent kulturlandskap med beitebakker av variabel naturkvalitet 
og stedvis naturengpreg. Det er flere ganske artsrike veikanter i nærheten, og kort vei til det utvalgte 
kulturlandskapet på Rygnestad-Flateland.  

Verdivurdering: 
Naturengveikanter er vanlig i denne delen av Setesdal, og kvalifiserer ikke automatisk som 
naturtypelokalitet. Høy tetthet av blomsterengplanter og spesielt den ganske store forekomsten av 
rødknapp gjør at den aktuelle veikanten likevel vurderes som viktig. Det kan være entomologiske 
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verdier i området, noe verdisettingen ikke har tatt høyde for. Grunnlaget for mer sjeldne 
blomsterplanter synes å mangle, og verdien settes foreløpig til lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Anbefalt kanslåttregime er én se kantslått.  

Foto:  
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Brokka naturbeitemark. 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

(foreløpig ingen) 
3 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming   
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 16.08.2019 og 19.09.2019 i forbindelse med reguleringsplan for Rv. 9 
Rotemo-Lunden. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i et vestvendt kulturlandskap ved Brokka i Setesdal. Dette større kulturlandskapet 
er i aktiv drift. Store deler av kulturlandskapet virker temmelig homogent, og med stor dominans av 
vanlige grasarter, bl.a. kvassbunke. Kun den nederste delen ble befart i forbindelse med 
planarbeidet. I deler av dette området har beitemarka litt rikere flora. Grunnen til dette er ukjent, 
men mindre gjødselpåvirkning og lavere beitetrykk kan muligens være to faktorer som spiller inn. 
Naturtypelokaliteten som her er avgrenset representerer en særlig bratt del av kulturlandskapet, 
hvor det gitt et leirskred omkring år 2015. Dette området er tilsynelatende tatt ut av ordinær drift, og 
hadde i alle fall i 2019 lite/intet beitetrykk. Overgangen til gradvis mer ordinær beitemark er ikke 
klar, slik at avgrensningen må vurderes som usikker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Løsmassene er tilsynelatende ganske tykke i området. I bunn ligger en ganske tett matte (til dels 
tuer) av vanlig forekommende grasarter. Det er ikke grunnlendt mark til stede på lokaliteten. I sum 
må forholdene vurderes som lite egnet for særlig konkurransesvake spesialister blant karplanter. 
Enga har overvekt av karakteristiske plantearter fra «frisk fattigeng», men også innslag av arter som 
er typiske for tørrere varianter på noe «bedre mark» (f.eks. rødknapp og gjeldkarve).  

Artsmangfold:  
Det er store mengder gulaks i enga. Blant urter finnes et ganske stort innslag av ryllik, rødknapp og 
gjeldkarve, for øvrig firkantperikum, fuglevikke, natt og dag, bergmjølke, harestarr og blåklokke. 
Kvassbunke, smyle, engsyre og småsyre forekommer også hyppig.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området som en helhet holdes i hevd av både storfe og sau, men det aktuelle området virker pr. 
2019 å ha lav beiteintensitet, kanskje p.g.a. fare for utrasinger/leirskred her. Om det har vært slått 
her fra gammelt av vites ikke, men det er ikke usannsynlig. Vegetasjonen i store deler av 
kulturlandskapet på Brokka er ganske kompakt og «irrgrønn», og antas å være påvirket av gjødsel. 
Imidlertid er beitebakkene innenfor den aktuelle lokaliteten svært bratte og lite egnet for maskinell 
drift. Dette kan være av de mindre gjødselspåvirkede partiene.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Ja, denne lokaliteten inngår i et stort, åpent kulturlandskap på Brokka. 

Verdivurdering: 
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En eksakt verdivurdering vil kreve større undersøkelser. Imidlertid vurderes verdien foreløpig å ligge i 
intervallet «sterkt C» til «svak B». Mens alminnelige arter spiller en svært dominerende rolle, er det 
også et ganske godt innslag av naturengplanter, også arter fra mer middels baserike tørrengmiljøer 
inngår i denne enga.  

Skjøtsel og hensyn:  
Skjøtsel som i dag hindrer gjenvoksing, og holder verdiene ved like.  

Foto:  
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Lunden sør. 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

(foreløpig ingen) 
6 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming   
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 19.09.2019 i forbindelse med reguleringsplanarbeid for rv. 9, strekningen 
Rotemo-Lunden. Kartlegger Arne Heggland. Det er en artsregistrering på lokaliteten fra tidligere 
(2010).  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger rett sør for Lunden camping, på vestsiden av rv. 9. Den ligger sør for en utløe, i en 
linjegate. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Fattig skog/engvegetasjon med lyng og svakt innslag av kulturmarksplanter. 

Artsmangfold:  
Skog/engvegetasjon. Pors, røsslyng, tepperot og engsyre ble registrert, i tillegg til arten som gir 
opphav til lokaliteten; solblom (VU). Det står ca 15 rosetter av arten her. Den er registrert samme 
sted i 2010, og forekomsten virker å være tålig stabil. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Se «skjøtsel og hensyn». 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
En rikere forekomst av solblom finnes sør for Fodtveidstjørn, 500 meter lenger sør. Arten har store 
forekomster i det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad, ca. 1 km lengre øst. 

Verdivurdering: 
Dette er en svært liten forekomst av solblom. Selv om arten er sårbar (VU) på rødlista vurderes 
naturverdien som lokal (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Området ligger i en linjegate. Så lenge denne ryddes vil området holdes åpent, og solblom kan 
fortsette å trives på lokaliteten. 

Foto:  
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Myri. 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

(foreløpig ingen) 
4 

Naturtype  Småbiotoper 
Utforming   
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 16.08.2019 og 19.09.2019 i forbindelse med reguleringsplan for Rv. 9 
Rotemo-Lunden. Det var fra før en artsregistrering (solblom) fra stedet. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter den ytterste delen av landtunga fra Myri og ut mot Hagefoss. Mot vannet er det 
ører, odder og små øyer - inkludert temporært oversvømte «flommarker». Før øvrig består 
lokalitetene av kantsoner mot det ordinært drevne kulturlandskapet som ligger et nivå høyere enn 
elva. Det er en bratt kant ned fra dette nivået. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Miljøet omfatter ulike typer kantsone, og dekker flere vegetasjonselementer. Rester av natureng/ 
slåttemarksvegetasjon finnes typisk i de øverste delene av området – i den smale kantsonen mot 
kulturbeitene. I de lavereliggende delene er det mer fuktighetskrevende vegetasjon, overgangs-
varianter fra elveør-pionervegetasjon til ikke tresatt vegetasjons på fastmark med frisk/fuktig eng 
uten påvirkning av baserike mineraler.  

Artsmangfold:  
Det ble funnet solblom tre steder i området (VU). Solblom er registrert her også i 2010, men 
nyregistreringene viser at det arten finnes i et større området, og med flere individer. Arten står både 
i den ganske tørre vegetasjonen i kantsonen nær kulturmarka, men også på det lavere nivået langs 
vannet. I alt minst 35 tuer, hvorav over 25 blomstrende, ble notert i 2019. Sannsynligvis er antallet 
større. I «strandengene» i de lavereliggende delene er det store mengder blåknapp, 100-vis av 
blomstrende individer. I tillegg ble arter som sløke, hvitbladtistel, gullris, tepperot, nyseryllik og 
skogrørkvein notert.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det beiter hest i området jevnlig. Noe vegetasjonsrydding foregår, slik at det er lite framvekst av 
høytvokst trevegetasjon i området. Det antas at området kan ha stor verdi for insekter, da mange 
insektarter er knyttet til både solblom og blåknapp.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Området henger sammen med Fodtveitstjørn, som er en naturtypelokalitet av typen «Flomdammer, 
kroksjøer og meandrerende elvepartier». En liten forekomst av solblom finnes sør for Lunden 
camping, 500 meter lenger nord. I det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad 1 km lenger øst finnes 
store solblomenger. 

Verdivurdering: 
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Lokaliteten er liten av areal, men framstår som ganske særegen. Den brukbare forekomsten av 
solblom, samt ør-vegetasjon med store mengder blåknapp vurderes som sjeldent regionalt. På dette 
grunnlag vurderes lokaliteten klart som viktig (B), tross liten størrelse.  

Skjøtsel og hensyn:  
Det viktigste er at lokaliteten holdes åpen. Rydding av kratt, sporadisk beite og (aller helst) slått i 
kantsonene er positivt. Solblom må spares ved slått. 

Foto:  
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Fodtveitstjørn. 
Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

(foreløpig ingen) 
5 

Naturtype  Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 
Utforming   
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 16.08.2019 og 19.09.2019 i forbindelse med reguleringsplan for rv. 9 
Rotemo-Lunden. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten representerer en delvis avsnørt del av Otra, og omgis av kantsoner mot kulturlandskap på 
Vest- og sørsiden. Mot øst går rv. 9, med fylling ut i den innerste delen av evja. Dagens vei ble lagt i 
denne traseen sent på 1950-tallet, og er siden utvidet og modernisert. Historisk flyfoto fra 1957 viser 
veien under anleggelse. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det er ukjent hvordan Fodtveitstjørn har blitt til og utviklet seg historisk. Tjernet framstår i dag som 
en nesten avsnørt bukt til Otra. Typen «flomdam» er vel den som passer best av de tre typene som 
har gitt navn til naturtypen, selv om karakteristikken ikke passer helt. Fodtveitstjørn er sterkt 
påvirket av flommer i elva, da terrenget langs dette avsnittet av Otra er ganske flatt. Ved høy 
vannføring renner vannet over den lavestliggende delen av dyrka marka vest for Fodtveidtstjønn og 
inn i tjernet. Det aktuelle elvepartiet inngår i en strekning av Otra som er påvirket av kraftutbygging, 
og karakterisert som en sterkt modifisert vannforekomst med minstevannsføring. Flomdynamikken 
som fantes i systemet opprinnelig må derfor antas å være tapt.  

Artsmangfold:  
Vegetasjonen i vannkanten består av arter som myrhatt, blåtopp, sløke, kvassbunke, slåttestarr og 
skogrørkvein, stedvis også noe flaskestarr myrmaure og lyssiv. Det er generelt liten 
vegetasjonsdekning på bunn og flytende i vannet; her er representanter fra alminnelige arter fra 
langskudd-vegetasjon. Vanlig tjønnaks, flotgras, krypsiv og tusenblad ble notert. I kantsonen mot 
dyrka mark er det tuete fukteng med blåtoppdominans og tilsynelatende fattig artsmangfold.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Selve vannspeilet er ikke i bruk. Et aktivt landbruk foregår i sidearealene.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Ytterligere en naturtypelokalitet ligger i dette området. Dette gjelder lokaliteten «Myri», som 
omfatter kantsoner og landtunger ytterst/ved utløpet av Fodtveitstjørn. Det er ikke nærhet til andre 
tilsvarende ferskvannsmiljøer.  

Verdivurdering: 
Evja har naturverdier som et temmelig intakt ferksvanns- og våtmarksmiljø, med grunt vann, 
temporært oversvømte kanter og overgang til dyrka mark på sidene.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er ikke avhengig av en spesiell skjøtsel.  

Foto:  
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 Rv.9 Rotemo - Lunden. Inngrep i vassdrag. Hvilke forventinger og 
krav stilles etter særlovverk? 

Innledning 

Bakgrunn 
Statens vegvesen (SVV) arbeider med en reguleringsplan for utbedring av riksvei 9 på strekningen Rotemo - 
Lunden i Setesdal, Valle kommune.  

Tiltaket vil berøre vassdrag. Over en strekning på ca 250 meter vil det bli utfylling i elva Otra i form av 
utvidelse av eksisterende veifylling i vann. Det vil også bli en utfylling innerst i en liten bukt i Otra 
(Fodtveitstjørn). Videre vil veien krysse Lisleå på allerede eksisterende bru. Endelig løsningsvalg, inkludert 
omfang av fylling i strandsone/vann avhenger bl.a. av virkninger for miljø, som bl.a. dette notatet belyser. For 
det nordligste utfyllingsområdet v/Brokka vil løsningen være en total ulempesvurdering der inngrep i Otra 
nøye må veies mot hensyn til et kulturlandskap på innsiden med verdier for flere ikke-prissatte tema.  
Det foreliggende notatet er et vedlegg til reguleringsplanforslaget. 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har NVE påpekt at planen kan berøre store allmenne 
interesser og at slike tiltak kan kreve konsesjon etter vannressursloven. Videre påpeker NVE at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon etter vannressursloven dersom vassdragsressursene er godt nok 
ivaretatt i reguleringsplanen. 

Det er ikke kommet andre innspill knyttet til vannmiljø til varselet om planoppstart.   

Norconsult er engasjert for å gjøre vurderinger av inngrep i vassdrag og avklare om det er behov for 
tillatelser gitt etter særlovverk. 

Dette notatet er utarbeidet av Norconsult i samarbeid med SVV.  

Om dette notatet 
Dette notatet er lagt opp i den hensikt å belyse virkningene av vassdragsinngrep. Videre at notatet skal 
kunne fungere som utsjekk for de temaer som kan kreve tillatelse etter særlover.  

SVV forventer at tilbakemeldinger fra myndigheter vil avklare om det trengs spesielle tillatelser etter 
særlovverk eller om planforslaget inkludert dette notatet er tilstrekkelig som tillatelsesgrunnlag. Hvis aktuell 
myndighet vil stille vilkår eller krav til større kunnskapsgrunnlag er det ønskelig at disse blir stilt i 
høringssvaret til reguleringsplanen, slik at den videre prosessen blir mest mulig forutsigbar for tiltakshaver.  

Under følger en opplisting av de til nå identifisert temaer/særlover som kan være aktuelle å vurdere i 
forbindelse med tiltaket. For hvert tema gis SVVs vurdering og forventning til aktuelle myndigheter med 
tanke på den videre saksbehandling: 

• Forskrift om fysiske inngrep i vassdrag og lov om laksefisk og innlandsfisk (Fylkesmannen eller 
Fylkeskommunen) 
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o SVV tar utgangspunkt i at tiltaket er søknadspliktig og ber om at dette dokumentet legges til 
grunn som utsjekk etter loven. Det er ønskelig at Fylkesmannen så raskt som mulig, gjerne 
som del av høringa, gir en tilbakemelding om eget søknadsskjema må benyttes eller om det 
er manglende momenter i dette notatet som må svares ut. 
 

• Vannressursloven (NVE) 
o SVV legger til grunn at NVE på bakgrunn av dette notatet vil avklare om tiltaket krever 

konsesjon etter vannressursloven eller om vassdragshensyn vist i reguleringsplanen er 
tilstrekkelig.  
 

• Forurensningsloven (Fylkesmannen) - eventuell «utfyllingstillatelse» og eventuelle krav til 
undersøkelse av sediment 

o SVV tar utgangspunkt i at tiltaket er søknadspliktig og ber om at dette dokumentet legges til 
grunn som utsjekk etter loven. Det er ønskelig at Fylkesmannen så raskt som mulig, gjerne 
som del av høringa, gir en tilbakemelding om eventuell manglede informasjon eller om eget 
søknadsskjema må benyttes.  
 

• Vannforskriften (Fylkesmannen) – vurdering av om tiltaket påvirker muligheten for å oppnå 
miljømålet 

o SVV beskriver i dette notatet tilstand, midlertidig påvirkning av tiltaket og fremtidig mulighet 
til å nå miljømålene som følge av tiltaket.  

o SVV legger til grunn at dette er tilstrekkelig for Fylkesmannens eventuelle senere 
vurderinger etter f.eks. §12 i vannforskriften. 

o Hvis det er behov for behandling/vurdering etter vannforskriften legger SVV til grunn at dette 
gjøres i samme omgang som tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag eller ifm 
tillatelse etter forurensingsloven.  
 

• Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag (kommunen) 
o Planområdet ligger i kanten av området for verneplan Njardarheim ved at østgrensen av 

planen går langs Otras vestbredd. Tiltaket berører teknisk sett dermed ikke verneområdet.   
Det gjøres derfor ikke ytterligere vurderinger av RPR for vernede vassdrag i dette notatet.  

I det følgende gis en kort tiltaksbeskrivelse med fokus på de deler som berører vassdrag. Deretter beskrives 
kort den generelle miljøoppfølgingen SVV ser for seg. Til slutt gis det en kort vurdering av hvert enkelt tema.  
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Tiltaksbeskrivelse 
Følgende tiltaksbeskrivelse er basert på de tegninger og utklipp fra terrengmodell som har vært tilgjengelig 
ved utredningstidspunktet. Detaljer kan avvike noe fra løsningen i det endelige reguleringsplanforslaget.  

Strekningen som skal utbedres følger østsiden av Otra fra Rotemo til Lunden (figur 1). Det er særlig tre 
områder der tiltaket kan føre til fysiske inngrep i vassdrag (figur 2). Dette er kryssing i bru over Lisleå (figur 
3), utfylling i Fodtveitstjørn (figur 4) og utfylling i Otra ved Brekka (figur 5).  

 

Figur 1. Kart som viser meldt planområde i forbindelse med reguleringsplanen 
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Figur 2. Røde piler viser de tre stedene der tiltaket vil komme i direkte berøring med Otra eller sideelva Lisleå. 
Kartgrunnlag: Norgeskart.no.   
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Figur 3. Utsnitt fra der oppgradert vei vil krysse Lisleå. Arbeidsgeometri pr. primo desember 2019.  

 

Figur 4. Utsnitt fra der rv.9 vil legges lenger ut i Fodtveitstjørn.  Arbeidsgeometri pr. primo desember 2019. 
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Figur 5. Utsnitt fra Brekka ved den nordre del av det lange utfyllingsområdet i Otra. Fyllingen er ca. 250 meter lang og 
går fra omlag profil 2760 til 3010. Arbeidsgeometri pr. primo desember 2019. 

 

Generelle miljøoppfølging 
Etter at reguleringsplanen er vedtatt og før byggearbeidet starter vil SVV lage en YM-plan for tiltaket. Denne 
vil risikovurdere aktiviteter som kan påvirke bl.a. vann og definerer tiltak. Foruten de tiltakene som nevnes 
videre i dette notatet vil bl.a. krav til å ikke oppbevare eller fylle drivstoff nært vann, krav til sikker avhending 
av borekaks fra ev. peleboring v/brofundamenter og tiltak for å sikre åpne byggegroper fra avrenning bli 
vurdert.  
 
Ang. overvåking må dette avklares i en dialog med relevant myndighet. SVV ser for seg at det kan være 
relevant å ta vannprøver i et antall prøvepunkter, samt logging av pH og turbiditet i relevante punkter før 
tiltaket settes i gang. Dette som en referanse for tilsvarende overvåkning i anleggsfasen.   
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Våre vurderinger 
Under følger Norconsults vurderinger av tiltaket. Vurderingene er forsøkt delt opp etter tema for aktuelle 
særlover. Beskrivelsene bør likevel sees i sammenheng. 

Fysiske tiltak i vassdrag 

Otra – ved nordligste utfyllingsområde 
Om elva generelt 

Følgende beskrivelse gjelder i hovedsak Otra i tiltaksområdet for den nordligste utfyllingen, men det gis også 
en beskrivelse av andre elementer av interesse i saken i nærliggende deler av Otra.  

På strekningen Rotemo - Lunden er Otra kraftig berørt av tiltak i forbindelse med kraftutbygging. Like syd for 
Rotemo er det bygget en terskel for å gi vanndekket areal i elva av estetiske grunner. Det samme er gjort 
ved Hagefoss og like syd for planlagt utfyllingsområde nord for Lunden (figur 6). 

 

Figur 6. Terskel nord for Lunden fotografert mot syd. Utfylling i Otra vil starte omtrent her og gå videre nordover. Foto: 
10. september 2019.  

Det er ingen mulighet til å regulere vannstanden i terskelbassengene i form av tappeluker eller liknende, og 
vannføringen bestemmes av konsesjonspålegg som sikrer en viss minstevannføring.  

Det er til dels massive bestander av krypsiv på strekningen (se bl.a. «Tiltaksplan for fjerning av krypsiv i Otra 
gjennom Valle kommune, NIVA rapport LNR 4579-2002 mfl.).  

Fiskefaunaen i elva består av ørret, bleke (relikt laks), ørekyt og restbestander av kanadisk bekkerøye innført 
på 1980-talet (se bl.a. «Fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget; Aure i øvre Otra. Prøvefiske i Otra 
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på strekningen Hartevatn-Ose 2010-2015» Rapport 12/2015»). Ørret er dominerende. Nevnte rapport har 
ikke mer detaljer om fisk på den nordligste strekningen som skal fylles ut.  

Før reguleringen av Otra gikk bleke helt opp til Hallandsfossen i Valle, ca. 9 kilometer nedstrøms 
tiltaksområdet. Senere års målretta innsats for bleke viser at arten igjen er i ferd med å etablere seg i øvre 
Otra som følge av rognplanting. Generelt er sidebekkene til Otra preget av surt vann. Otra tilbyr et overskudd 
av gyteplasser, og dominerer med andre ord fiskeproduksjonen knyttet til vassdraget. 

Både rett nedstrøms, gjennom og oppstrøms tiltaksområdet er det flere inngrep knyttet til 
vassdragsreguleringen som i dag hindrer fiskens frie vandring på aktuell elvestrekning. Bleke fra 
Besteland/Åraksfjorden har ikke tilgang til elvestrekningene som er relevante for dette oppdraget. 

Ved utfyllingsstedet 

Strekningen som skal breddeutvides er vist i figur 5. Dagens veifylling går allerede ned i elva på deler av 
strekningen. Fyllingskanten er tilgrodd med vegetasjon, men det utføres kantslått. Dermed er det en del 
gras, men også temmelig urterik flora med bra innslag av naturengarter de første par meterne utenfor 
rekkverket. Nede ved vannkanten er det enkelte mindre trær og busker (figur 7). Der fyllingsfoten går ned i 
elva består den i hovedsak av større stein.  

Vanndybden like utenfor dagens fyllingsfot er varierende og på det dypeste ca. to meter. Bunnsubstratet like 
utenfor fyllingsfoten ser i hovedsak ut til å være dominert av stor stein. Det ble observert lite vannvegetasjon 
under befaringen. 

 

Figur 7. Bildet viser det meste av strekningen som skal breddeutvides. Utfyllingen går ut i vannet omtrent rett mot den 
røde låven og kommer på land like utenfor nedre bildekant. Foto: 10. september 2019. 

Bunnområdene der veifyllingen er planlagt har generell verdi som leveområde for fisk, trolig primært 
stasjonær ørret. Det er lite trolig at tiltaksområdet innehar viktige gyteområder. Til dette er bunnen for 
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storsteinet. Den storsteinete bunnen kan imidlertid gi mye skjul for fisk og derav være viktige 
oppvekstområder for ungfisk.  

 

Om utfyllingen 

Ny veilinje er planlagt omtrent på samme sted som dagens vei, men den kan noen steder blir forskjøvet ut 
mot Otra. I tillegg vil det bli behov for en større veifylling på utsiden av ny vei. Breddeutvidelsen på 
fyllingsfoten der den møter vannflaten i Otra kan bli fra om lag 0 meter der det er naturlig utstikkende 
strandlinje i dag til om lag 5 meter der dagens veifylling ender bratt ned i elva. Der fyllingen går ut i elva vil 
den strekke seg ytterligere ut i elva. Lengden ut i elva avgjøres av vanndybden på stedet.  

Basert på foreløpige tegninger vist i figur 5 kan det bli utfylling i Otra over en strekning på til sammen om lag 
250 meter med en estimert gjennomsnittlig bredde på 5 meter. Dette kan gi et utfylt areal på noe over 1000 
m2.  Massene som tenkes benyttet er i hovedsak sprengstein fra veilinja eller fra massetak. Mengden 
prosjekterte anbrakte kubikkmeter (pam) steinmasser som tenkes brukt fra bunn frostsikringslag og nedover 
til faste masser blir om lag   6 100 m3 (ca. 4 400 m3 målt som faste kubikk). Av dette utgjøres ca. 1 700 m3 
(pam)/ 1200 m3 (faste kubikk) av steinfylling under vann. I tillegg kommer masser til frostsikringslag og 
forsterkningslag. 

SVV antar at stabiliteten i massene der det skal fylles ut er god og at det bare ligger et tynnere lag med 
elvesediment i området. Foreløpig plan er derfor at det ikke tas opp bunnmasser, men at det heller legges 
opp til belastning fra utlagt fylling og fortrengning av de eventuelle bløtere massene som måtte finnes.  

Effekter på natur og elvemiljøet 

Bunnområdene som blir overfylt med nye masser vil gå tapt som leveområde for fisk. Det er imidlertid store 
arealer med tilsvarende kvaliteter i elvebassenget tiltaksområdet ligger i. Videre forventes det at 
utfyllingskanten ned i elva vil bli ganske storsteinet med mye hulrom. Selve utfyllingskanten vil dermed få 
omtrent samme funksjon om dagens elvekant. Selv om det blir noe arealtap vurderes de negative effektene 
som små med tanke på fiskeproduksjon.  

NVE har utført foreløpige hydrologiske vurderinger og konkluderer med en potensiell oppstuving av vann på 
mellom 5 og 10 cm oppstrøms utfyllingen. Dette vil ikke gi effekter av betydning på fisk i området. Det er 
heller ikke få spesiell betydning for annen biologi nær vannkanten i området.  

Utfylling i vann vil gi utvasking av finpartikler som følger med utfyllingsmassene. I tillegg vil det følge med 
sprengstoffrester og antagelig litt rester av plast fra lunter m.m. fra sprengningen. Mengden plast avhenger 
av hvilke tennsystemer m.m. som benyttes. Det er kjent at spisse og skarpe partikler kan gi skade på gjeller 
hos fisk. Forskjellige bergarters potensiale for skade er omtalt i Statens vegvesens rapport 389. Det gås ikke 
nærmere inn på bergarter m.m. her da resipienten er stor og det antas at mengden partikler i vannet i form 
av suspendert stoff vil bli liten. Dermed vil konsentrasjonsøkningen av suspendert stoff i Otra bli svært liten.  
Videre vil det være naturlig å vurdere å benytte en langsgående siltgardin utenfor tiltaksområdet. Det er 
imidlertid noe usikkerhet med denne da det bunnen er storsteinet. Det kan derfor være vanskelig å oppnå 
tetting mot bunn og kant. Hvis man får siltgardinen til å fungere vil mengden partikler som slipper ut til 
hovedvannmassene bli svært små og effekten om mulig enda mindre.  

Eventuelle plastrester fra sprengstein som flyter opp vil kunne fanges i siltgardina. Det bør være en rutine for 
oppsamling av plast som fanges av siltgardina.  

Sprengstoffrester vil føre til at det blir vasket ut nitrogenholdige stoffer. Disse vil raskt fortynnes i den store 
resipienten Otra, men det kan forventes en svak økning like nedstrøms utfyllingsområdet når utfyllingen 
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skjer. Den midlertidige økningen vil ikke føre til negative økologiske konsekvenser. Det forventes ikke 
utfordringer med utvikling av ammoniakk fra sprengstoffrestene. Til det vil mengdene ammonium være for 
små, fortynningen i resipienten for stor og temperaturen og pH i elva for lav.   

Utfylling direkte på de bunnmassene som ligger i elva vurderes å ikke gi særlig oppvirvling av finere 
bunnsedimenter da bunnsubstratet i hovedsak består av stein. Bruk av siltgardin (se omtale over og lenger 
ned) kan redusere påvirkningen.  

Samlet sett vurderes dermed påvirkningen av utfyllingen på fisk eller andre biologiske verdier som liten 
negativ.  

 

Avbøtende tiltak 

Det anbefales bruk av siltgardin som legges ut langs tiltaket dersom bunn- og strømforhold tillater å sette 
opp en fungerende siltgarding. Dette vil redusere avrenningen av suspendert stoff og eventuelle plastrester 
til Otra. Selv om siltgardina legges på langs av strømretningen kan det bli en utfordring å få denne til å 
fungere godt ved flom, eller dersom strømmen i elva er sterk. Dersom man ikke skulle få montere en 
fungerende siltgardin, er Norconsults vurdering at dette likevel ikke vil føre til vesentlig negativ belastning på 
Otra. Hovedårsaken er at resipienten er svært stor i forhold til mulig påvirkning av tiltaket.   

Fyllingsfoten under vann bør være variert og helst storsteinet. Dette skaper viktige hulrom mellom steinene 
som kan utnyttes av fisk. Kantet sprengstein er godt egnet. Det trenger ikke være naturlig avrundet stein her, 
men visuelt kan det være fordelaktig at stein helt i vannflaten har omtrent samme form som naturlig 
forekommende stein i området.  

Har man tilgang til større naturlig avrundete stein kan disse legges ut like på utsiden av fyllingsfoten. 
Steinene kan gjerne stikke opp over vannoverflaten. Dette vil skape litt større variasjon, noe som generelt er 
en fordel for fisk. Dersom vanndypet er for stort antas det at oppstikkende stein er utfordrende. Utlegging av 
noen større stein på elvebunnen er dermed tilstrekkelig dersom det ikke allerede er slikt steinbunnsubstrat 
utenfor den nye fyllingsfoten.  

Annen informasjon 

Det er ikke registeringer av fremmede arter på strekningen der det skal fylles ut i Otra.  
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Fodtveitstjørn 
Fodtveitstjørn er en smal grunn evje som går inn mot dagens vei (se figur 2, figur 4 og figur 8).  

Vannvegetasjonen i lokaliteten er ikke spesielt undersøkt, men ser ut til å være ganske artsfattig med bl.a. 
forekomster av tjønnaks (dette er nærmere omtalt i naturmangfoldnotat fra SVV). Fiskefaunaen i Otra består 
av ørret, bleke (relikt laks), ørekyt og restbestander av kanadisk bekkerøye innført på 1980-tallet. Ørret er 
dominerende i tiltaksområdet. Bleke har sin hovedutbredelse lenger ned i vassdraget og oppgangshinderet 
er Tjurmodammen 20 km lenger ned i vassdraget.  Det er ikke funnet opplysninger om at det er abbor i dette 
området. Fodtveitstjørn er forbundet er hovedelva og kan ha de samme fiskeslagene. Lokalkjente forteller at 
det alltid er vann i tjørna. 

 

Figur 8. Indre deler av Fodtveitstjørn. Fyllingsfoten til dagens vei ligger allerede ut i vannet. Ny vei kan bli liggende 
parallelt med dages vei, men forskjøvet slik at hele veibanen ligger til venstre for dagens veibane. Ny fyllingskant mot 
vann kan komme ca.15 meter lenger til venstre (vestover). Foto: 10. september 2019.  

 

Om utfyllingen 

Bredden på utfyllingen kan bli inntil ca. 15 meter ut i evja med en lengde på mellom 100 og 150 meter. Dette 
kan gi et utfylt areal på inntil ca. 2000 m2.  

Foreløpig geotekniske undersøkelser viser at det er en usikkerhet knyttet til løsmassemektighet i 
Fodtveitstjørn. Det kan ikke sees bort fra at det er del muddermasser/organisk materiale over fastere 
masser. I utregningen av utfyllingsbehov er det derfor tatt høyde for en gjennomsnittstykkelse på 1,8 meter 
organiske masser. Det kan være aktuelt med mudring i dette området.  

Massene som tenkes benyttet er i hovedsak sprengstein fra veilinja eller fra massetak. Mengden 
steinmasser som tenkes brukt fra bunn frostsikringslag og ned til faste masser er foreløpig beregnet til ca. 
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5500 prosjekterte anbrakte kubikkmeter (pam). Dette tilsvarer ca. 3900 m3 faste kubikk. Av dette utgjøres ca. 
3 800 m3 (pam)/2 700 m3 faste kubikk av steinfylling under vann. I tillegg kommer masser til frostsikringslag 
og forsterkningslag. Mengden organiske masser som må fortrenges eller tas opp/mudres er ca. 2 350 m3. 

 

Effekter på natur- og elvemiljøet 

Evja kan brukes til næringssøk for fisk, men har antagelig ikke noen vesentlig funksjon som gyteområde for 
ørret. Bekkerøye og ørekyte er uønskede arter så eventuelle tap av leveområder for disse er ikke av 
betydning. Inngrepet i dette området vurderes derfor ikke å påvirke fisk i særlig grad, men evja som livsmiljø 
for andre vanntilknyttede arter kan bli påvirket, i første rekke gjennom arealreduksjon. Området vurderes å 
ha generelle verdier for vanntilknyttede arter. Effektene av utfyllingen vurderes dermed å bli begrenset. 

Hydrologisk vil tiltaket ikke få noe å si for Otra.  

Effektene i Fodtveitstjørn knyttet til partikler fra utfylling og avrenning av sprengstoffrester med mer er de 
samme som for utfyllingen lenger nord, men påvirkningsgraden kan bli større på grunn av liten 
vannutskifting. På den annen side vil bruk av siltgardin (se lenger ned under avbøtende tiltak) kunne gi god 
kontroll på suspendert stoff, også om det blir aktuelt med mudring. Det kommer en liten bekk gjennom et rør i 
dagens veifylling, men det er nok svært liten vannføring her utenom i våte perioder (figur 9). Dette vil derfor 
ikke være et vesentlig bidrag til vannutskifting.  

 

Figur 9. Lite rørutløp under eksisterende veifylling ved Fodtveitstjørn. Foto: 10. september 2019.  

Siden vannet er ganske stillestående vil antagelig større deler av utvaskede partikler sedimentere i evja. 
Nitrogenrester vi gradvis fortynnes og etter hvert komme ned i normale konsentrasjoner for området. Noe 
kan også tas opp i planter og planteplankton hvis slik vekst er nitrogenbegrenset i evja. Det finnes imidlertid 
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ikke analyser av aktuelle parametere til å bestemme dette. Påvirkningen på selve Otra vurderes dermed å bli 
svært liten.  

 

Avbøtende tiltak 

Det vurderes bruk av siltgardin. Den vil antagelig ha god effekt ved å hindre suspendert stoff å trekke videre 
ut i evja.   
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Lisleå 
Om elva ved tiltaksstedet 

Lisleå er ifølge NVE-atlas (atlas.nve.no) ikke påvirket av vannkraftutbygging. Lisleå skal krysses med 
eksisterende bru og det planlegges ikke ytterligere tiltak som kan gi inngrep i elva. Plassering er vist i figur 3.  

Situasjonen der brua skal krysse er vist figur 10 og figur 11. Brua krysser over et område der hele 
bunnsubstratet er dominert av grus og stein. Det er påstøpt en fot på brokaret mot syd for å redusere 
undergraving av brofundamentet. Denne kan også fungere som en faunapassasje for mindre dyr.  

 

 

Figur 10. Vestsiden av brua over Lisleå fotografert mot syd. Foto: 10. september 2019.  
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Figur 11. Substratet i Lisleå under brua består i all hovedsak av grus og stein. På høyre side sees en påstøpt fot som 
mindre dyr kan benytte som faunapassasje undFoto: 10. september 2019. 

 

Effekter på natur og elvemiljøet 

Siden eksisterende bru skal videreføres, og det ikke er planlagt tiltak i Lisleå, gjøres det ikke nærmere 
vurderinger av denne. I driftsfase antas påvirkningen å bli den samme som i dag da utbedringen av veien i 
seg selv ikke vil gi vesentlig endring i trafikkmengde.  

Eventuelle påvirkninger i anleggsfase vil håndteres gjennom risikovurdering og tiltak fastsatt i YM-planen 
SVV skal utarbeide.  

  



Notat 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Oppdragsnr.: 5195575   Dokumentnr.: 01 

2020-03-31  |  Side 16 av 18 o:\prof\arendal\09r0009k_005\04_fag\naturmiljø\konsulentrapport_norconsult\not_rv.9 rotemo - lunden inngrep i 
vassdrag vurdering særlovverk j04_riktige mengder_endelig.docx 
 

 

Utfylling og forurensning 
I dette kapittelet benyttes fylkesmannen i Agder sitt søknadsskjema for mudring og dumping i vassdrag som 
stikkord for hva som beskrives. Forholdene omtales stikkordsmessig. Se også andre steder i notatet for mer 
detaljert informasjon. 

Tiltaket 
Tiltaket i nord er utfylling i Otra v/Brokka over en strekning på til sammen om lag 250 meter med en estimert 
gjennomsnittlig bredde på 5 meter. Dette kan gi et utfylt areal på noe over 1000 m2. Mengden prosjekterte 
anbrakte kubikkmeter (pam) steinmasser som tenkes brukt fra bunn frostsikringslag og nedover blir om lag 
6100 m3 (ca. 4 400 m3 målt som faste kubikk). Av dette utgjør ca. 1 700 m3 (pam)/1 200 m3 (faste kubikk) 
steinfylling under vann. SVV antar at stabiliteten i massene der det skal fylles ut ved Brokka er god og at det 
eventuelt bare ligger et tynnere lag med elvesediment i området. Foreløpig plan er derfor at det ikke tas opp 
særlig med bunnmasser, men at det heller legges opp til belastning fra utlagt fylling og fortrengning av 
eventuelle løsmasser uten mudring. Arealet er vist på kart i figur 5. 

Ved Fodtveitstjønn kan bredden på utfyllingen bli inntil ca. 15 meter ut i evja med en lengde på mellom 100 
og 150 meter. Arealet utgjør ca. 2000 m2. Foreløpig geotekniske undersøkelser viser at det er en usikkerhet 
knyttet til løsmassemektighet i Fodtveitstjørn. Med en antakett gjennomsnittstykkelse på 1,8 meter organiske 
masser kan det være aktuelt å fylle ca. 5500 prosjekterte anbrakte kubikkmeter (pam). Dette tilsvarer ca. 
4400 m3 faste kubikk. Dette er mengden steinmasser som tenkes brukt fra bunn frostsikringslag og ned til 
fast grunn. Av dette utgjøres ca. 3 800 m3 (pam)/2 700 m3 faste masser av steinfylling under vann. Mengden 
organiske masser som må fortrenges eller tas opp/mudres er ca. 2 350 m3. Arealet er vist på kart i figur 4. 

Massene som skal legges ut begge steder er sprengstein fra veilinja eller fra massetak. For begge 
fyllingsområdene kommer masser til frostsikringslag og forsterkningslag i tillegg til de volumene som er 
omtalt i de foregående avsnittene.  

Det planlegges å benytte siltgardin som avbøtende tiltak for å redusere avrenning av finstoff og eventuelle 
oppvirvlede masser til Otra. Dette forutsetter at det er mulig å montere en godt fungerende siltgardin ved 
Brokka. I Fodtveitstjørn bør dette være enkelt.  

Lokale forhold 
Naturforholdene er beskrevet lenger opp og vist i bilder i figur 6 til figur 9. 

Mulig fare for forurensning 
Det er ikke kjent at det kan være kilder eller tidligere aktiviteter som har gitt spesiell grunnforurensning. Det 
fremkommer ingen informasjon om slike områder i Miljødirektoratets kartinnsyn om grunnforurensning.  

Bunnsedimentene som skal fylles over forventes dermed kun å være påvirket av lokale forhold. Dette er 
avrenning fra vei (enkelte metaller som sink og kobber samt PAHer) og eventuell avrenning fra 
husholdninger og landbruksaktivitet i nærområdet.  

Prøver av bunnsedimentene i elver hvor det periodevis er høy vannhastighet og sedimentflukt vil gi et 
øyeblikksbilde av forurensningskonsentrasjonen i motsetning til prøver som tas i bunnen av rolige innsjøer 
eller i marine områder med lang sedimenteringstid. Sedimentprøvetaking i elver anbefales normalt sett ikke 
(pers.med., S. Rannekleiv, NIVA) ved miljøundersøkelser som har til hensikt å kartlegge kjemisk tilstand i en 
elveforekomst. Hovedfyllinga i Otra er et sted med jevn vannhastighet, der sedimentering ikke skjer under 
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rolige forhold. SVV har utført en sedimentundersøkelse for rv. 9 Besteland – Helle. Her ble alle elementer 
funnet i svært og eller god tilstand bortsett fra en prøve for arsen. SVV mener det rimelig å anta at det også 
er svært god eller god tilstand i sedimentene ved Brokka. SVV mener det derfor er lite formålstjenlig med 
prøvetaking av eventuelle sedimenter som skal fylles over i Otra, men vil utføre dette dersom det er et ønske 
fra forurensningsmyndigheten.  

I Fodtveitstjørn kan det være litt annerledes da det er lavere vannhastighet og vannutskifting her. Veiarealet 
som drenerer til evja er imidlertid svært lite og trafikken på veien moderat med ÅDT på ca. 2000.  

Behandling fra andre myndigheter 
Eventuelle andre tillatelser fra andre myndigheter er ennå ikke avklart da reguleringsplanen inkludert dette 
notatet er et første steg i avklaringen. Avklaring vil imidlertid skje mot de myndigheter og det lovverk som er 
nevnt innledningsvis i dette notatet.  

Vannressursloven 

Generelt 
Hele dette notatet beskriver hovedtrekkene i tiltaket og inneholder etter vår vurdering det meste som er 
nødvendig for at NVE kan vurdere om det må søkes konsesjon etter §8 i vannressursloven. I neste kapittel 
gis det et kort sammendrag eller henvisning til hvor aktuell informasjon finnes.  

NVE har skjema for vurdering av konsesjonsplikt, men dette ligger på Altinn og man må logge seg inn for å 
få tilgang til dette. Vi har ikke gjort dette og har dermed ikke oversikt over alle elementer NVE krever for å 
avgjøre konsesjonsplikt.  

Om tiltaket – grunnlag for vurdering om behov for konsesjon 
Tiltakene som omtales i dette notatet er bygging av vei/utvidelse av eksisterende vei med utfylling i Otra i 
forbindelse med breddeutvidelse av rv. 9. Det kan bli utfylling i Otra over en strekning på ca. 250 meter 
innenfor en strekning på 310 meter ved Brokka. I tillegg kan det bli utfylling over en strekning på mellom 100 
og 150 meter i Fodtveitstjørn. Berørte arealer er vist i kart og bilder lenger opp i notatet.  

Påvirkning av naturforhold er vurdert lenger opp i dette notatet. Det samme gjelder omtale av hydrologiske 
virkninger av tiltakene.  

De samfunnsmessige fordelene og ulempene vil bli beskrevet i reguleringsplanen. Alternative traseer for vei 
og utfylling med siling er vurdert i arbeidet med planprogrammet. I reguleringsplanen vil det heller dreie seg 
om løsningsvalg innenfor valgt korridor.   

 

Vannforskriften 

Generelt 
Vannforskriften har som målsetting av alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.  

Vannforekomstene som blir berørt i dette tiltaket er: 

• Otra - utfyllingsområde 021-1219-R Otra – Bykil til Flåren.  
o Vannforekomsten er karakterisert som sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) i Vann-nett. 
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o Økologisk potensial er vurdert som moderat der den fiskefaglige vurderingen er 
bestemmende for tilstanden. Kjemisk tilstand er ukjent.  

• Lisleå. Del av 021-1226-R Otra - Bykil til Flåren bekkefelt.  
o Vannforekomsten er karakterisert som naturlig.  
o Økologisk tilstanden er satt til svært god. 
o Kjemisk tilstand er ukjent.  

Det vises til vurderinger lenger opp i dette notatet der effekter av tiltaket på vannforekomstene omtales mer 
detaljert.  

Utfylling i Otra og Fodtveitstjørn 
Utfyllingen i Otra på tidligere nevnte steder vurderes ikke å gi effekter i Otra som gjør at miljømålene i 
vannforskriften ikke kan nås. Dette gjelder både økologisk tilstand og kjemisk tilstand.  

Den hydromorfologiske påvirkningen av utfyllingen vurderes som liten og nær ubetydelig i seg selv når man 
ser på andre hydromorfologiske endringer i Otra. Utfyllingen vil derfor alene ikke være grunn nok til å 
karakterisere vannforekomsten som sterkt modifisert (SMVF).  

Kryssing av Lisleå 
Det planlegges ikke inngrep i Lisleå. Trafikken på veien vil ikke føre til ytterligere belastning på Lisleå ut over 
den belastningen som allerede er i dag. Tiltaket vil derfor ikke komme i konflikt ved miljømålene i 
vannforskriften.  
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