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FORORD

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Statens vegvesen i forbindelse med
detaljreguleringsplan E6 Storjord / rv 77, Tjernfjellet. Rapporten omfatter fagtema naturmiljø og
beskriver konsekvenser for naturrniljø av det foreslåtte tiltaket.

Ansvarlig for prosjektet hos oppdragsgiver har vært Roar Andersen ved Statens Vegvesen, Region
Nord.

Ansvarlig for rapportens faglige innhold er Senior planlegger Morten Selnes og Senior rådgiver
Torgeir Isdahl. Biolog Torbjørn Kornstad har bistått under befaring i Junkerdal og i utforming av
deler av rapporten.

Bodø, den 10. oktober 2012

Morten Selnes

Senior planlegger
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Sammendrag

Statens vegvesen planlegger i samarbeid med Saltdal kommune en omlegging av rv. 77 i
en ca 3,2 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet for å erstatte dagens veg som har en svært
dårlig standard.

Oppdragsområdet for denne rapporten ligger ved østre tunnelpåhugg for planlagt tunnel
på rv. 77 gjennom Tjernfjell i Saltdal kommune. Påhugget er ikke endelig fastlagt.
Oppdragsområdet ligger innenfor området til Junkerdalsura naturreservat.

I tillegg til oppdragsområdet gir også denne rapporten en foreløpig vurdering av området
omkring vestre tunnelpåhugg.

Kvaliteten på datagrunnlaget vurderes om tilstrekkelig til å gjøre en konsekvensvurdering.
Det er gjennomført møter med sentrale personer i forbindelse med problemstillingen, og
det er gjennomført befaring i området.

Statusbeskrivelse og verdivurdering
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Oppdragsområdet ligger i sin helhet innenfor et naturreservat, men er preget av betydelige
inngrep;

Riksveg rv.77
Gamle vegfyllinger (nå gjengrodd)
Kraftlinje
Granplanting.

Områdets biologiske mangfold er i oppdragsområdet typiske for distriktet. Utenom
oppdragsområdet, men i tilknytning til dette er det frekvente forekomster av gaupe, jerv,
brunbjørn og kongeørn. Dette er arter med stor aksjonsradius, og det må derfor regnes som
sannsynlig at de av og til er inne i oppdragsområdet. Det er ikke fremkommet indikasjoner på at
det foregår yngling / hekking eller annen stedtilknyttet aktivitet innen eller like i nærheten av
oppdragsområdet.

De rike biotopene er knyttet til / resultat av menneskeskapte vegetasjonstyper. Dette —og den
dokumentasjonen vi har gitt i kapittel 4 - er grunnlaget for vår verdivurdering av dagens
situasjon i oppdragsområdet.

Ut fra dette gir vi oppdragsområdet en liten 1middels verdi for naturmangfold i dagens situasjon.

LtIn Mtri,.r.li?k

Tiltakets omfang for naturmiljø

Vi vil i vår vurdering av tiltakets omfang for naturmiljø, avgrense denne vurderingen til å gjelde
oppdragsområdet ved østre tunnelpåhugg. Vi vil gjøre en to-delt vurdering; en vurdering av
anleggsfasen, og en vurdering av driftsfasen.

Omfang - anleggsfase

Vi legger her til grunn at tunnelen alt vesentlig vil bli drevet fra vestre tunnelpåhugg, og derved
gi en relativt liten / tidsbegrenset aktivitet ved østre tunnelpåhugg. Omfang vurderes her sett i
forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Konsekvens uten avbøtende tiltak vurderes som nøytral / lite negativt.

ø••••

Lite

Mulige avbøtende tiltak vil være å avgrense aktiviteten ved østre tunnelpåhugg / inne i
oppdragsområdet til perioder på året med liten viltaktivitet. Det anbefales at tiltakshaver her tar
kontakt med Saltdal kommunes utmarkskonsulent for å tilpasse anleggsdriften i forhold til
trekkende vilt og hekkende fugl.
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Det bør vurderes å sette opp ledegjerder for hjortevilt ved østre tunnelpåhugg for å lede

hjortevilt over tunneltaket.

Omfang med avbøtende tiltak vil være nøytral / ingen.

Omfang av tiltaket i en driftsfase

Med driftsfase forstår vi her tidsfasen etter at anleggsfasen er over og rv. 77 har normal drift

gjennom den nye tunnelen gjennom Tjernfellet.

Omfang vurderes her sett i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Vi vurderer at driftsfasen vil ha et middels positivt omfang i forhold til Naturrniljø. Dette vurderer

vi ut fra at;

Dagens rv. 77 gjennom naturreservatet vil bli lagt i tunnel over en strekning på ca 3 km.

Dette vil i stor grad styrke den landskapsøkologiske og biologiske sammenhengen i dette

viktige verneområdet.

Dagens rv. 77 vil få endret status og sterkt redusert trafikk. Det vil sannsynligvis ikke bli

vinterbrøyting (se kap 3.3.)

Kritiske arter (rovvilt, rovfugl) er arter med tilhold i regionen. Disse trekker gjennom

området, og vil få en bedre situasjon etter at store deler av dagens rv. 77 er lagt i tunnel.

Konsekvens uten avbøtende tiltak vurderes som middels positiv.

Omfang med avbøtende tiltak vil være middels positiv.
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Konklusjon —samlet konsekvens.

Vi vil i vår vurdering av tiltakets samlede konsekvens (verdiiomfang) for naturmiljø, avgrense
denne vurderingen til å gjelde oppdragsområdet ved østre tunnelpåhugg.

Vi vurderer samlet konsekvens av dette tiltaket —omlegging av rv. 77 over Tjemfjellet —å ha en
liten men positiv konsekvens (grenser mot middels positiv) for tema naturmiljø.
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lnnledning

	

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet i Saltdal kommune, vil traseen for rv. 77
bli lagt om på en strekning av ca 3,2 km lengde. Det østre tunnelpåhugget og omlegging av rv.
77 øst for tunnelpåhugget ligger innenfor grensene av Junkerdalsura naturreservat.

Junkerdalsura naturreservat ble opprettet i år 2000 og dekker et areal på ca 13.725 dekar. I hht
Naturmangfoldloven (tidligere lov om Naturvern) er naturreservat en meget «streng» verneform
der det bare i meget begrenset grad tillates inngrep som kan endre det vernede områdets
naturverdier.

Norconsult AS er engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser denne omleggingen
av rv. 77 vil ha for fagtema naturmiljø.

	

1.2 1NNHOLD OG AVGRENSN1NG

Innhold

Konsekvensutredningen for fagtema naturmiljø av den planlagte omleggingen av rv. 77
inneholder følgende:

I kapittel 2 redegjør vi for metode og datagrunnlag.

I kapittel 3 beskrives tiltaket —omleggingen av rv. 77. Denne beskrivelsen er i hovedsak basert
på Vegvesenets forslag til planprogram (juli 2012)

I kapittel 4 gir vi en beskrivelse av status og verdivurdering av naturmiljø i området. Vi tar her
utgangspunkt i Junkerdalsura naturreservat og oppdragsområdet. Her legger vi også inn rapport
fra egen befaring i området. Vi gir også en verdivurdering i hht Naturmangfoldlovens kap II.

I kapittel 5 gir vi en omfangsvurdering av tiltaket i forhold til 0-alternativet. Vi vurderer omfanget i
forhold til en anleggsfase og en driftsfase. Vi skisserer også avbøtende tiltak.

I kapittel 6 konkluderer vi i forhold til konsekvens av tiltaket.

Avgrensning

I denne rapporten avgrenser vi området slik;

Oppdragsområdet for denne rapporten ligger ved østre tunnelpåhugg for planlagt tunnel på rv. 77
gjennom Tjernfjell i Saltdal kommune. Påhugget er ikke endelig fastlagt. Oppdragsområdet
ligger innenfor området til Junkerdalsura naturreservat.
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I tillegg til oppdragsområdet gir også denne rapporten en foreløpig vurdering av området omkring

vestre tunnelpåhugg.
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Metode og datagrunnlag

	

2.1 METOD1KK

Formålet med en konsekvensutredning er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for miljø,
naturressurser og samfunn slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av
planen og når det tas stilling til om planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Denne konsekvensutredningen for naturmiljø er basert på metodikken beskrevet i Statens
vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) kap 6.5. Naturmiljø.

Metoden i håndbok 140 har følgende hovedelementer:

Beskrivelse av karakteristiske trekk i området.
Verdsetting av områder.
Vurdering av effekt/omfang på verdsatte områder.
Vurdering av konsekvens av tiltaket.

	

2.1.1 Definisjoner

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.

Med biologisk mangfold menes alle levende organismer (mikroorganismer, planter, dyr) og
sammenhengene mellom disse og mellom organismene og deres fysiske omgivelser
(økosystem).

Med naturtype menes et ensartet avgrenset område i naturen, med plante- og dyreliv og
tilhørende miljøfaktorer.

Med geologiske elementer menes forekomster (geotoper), herunder fossiler, av stor betydning
for naturtypers karakter og forståelsen av det geologiske og biologiske mangfoldet.

Med landskapsøkologi menes den del av økologien som tar for seg hvordan endret arealbruk
og barrierer påvirker leveforhold for planter og dyr.

Det vises i denne sammenheng spesielt til Håndbok 13 —2. utgave 2006 —oppdatert 2007:
Kartlegging av naturtyper —verdsetting av biologisk mangfold. Direktoratet for Naturforvaltning.
Håndbok 13 gir nærmere beskrivelser av de begrepene som er gitt foran.
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2.1.2 Datainnsamling

Datainnsamlingen i forbindelse med en konsekvensanalyse innebærer normalt følgende

trinn:

gjennomgang av eksisterende datakilder og eventuelle tidligere fagutredninger
kontakt med relevante myndigheter, lokalkjente, lokallag av naturfaglige foreninger m.fl.
supplerende feltarbeid
kartfesting av naturtyper, funksjonsområder, rødlistearter etc. basert på
registreringskategoriene
beskrivelse av overordnede karakteristiske trekk

	

2.13 Venii&stsetting

Verdiskalaen for naturmiljø er inndelt i en tredelt skala, liten, middels og stor verdi.

Et naturmiljøs verdi kan fastsettes på bakgrunn av ulike kriterier. For enkeltområder er det
utarbeidet ulike kriteriesett knyttet til Direktoratet for naturforvaltnings metoder for kartlegging av
biologisk mangfold. Disse baserer seg både på generelle faglige vurderinger av sjeldenhet,
truethet, økologisk funksjon og betydning, i tillegg til mer konkrete kriterier som rødlistestatus og
viltvekt. For naturhistoriske områder og forekomster er det utarbeidet egne kriterier.

Litenverdi

lnngrepsfrie - Områderavorchnær

og sammen- landskapsekologisk
hengende betydning.
naturområder,

samtandre,
landskaps-
skologiske
sammenhenger

Naturtypeom- - Områdermed

råder/vegeta- biologiskmangfold
sjonsområder somerrepresentativt

fordistriktet

Områdermed - Områdermedarts-
arts-/individ- ogindividmangfold

mangfold somerrepresentativt
fordistriktet.

- Vittområderog

vilttrekkmed
viltvekt1

Naturhistoriske- Områdermedgeo-

områder logiskeforekomster

(9e0109i, somervanligefor
fossiler) distriktetsgeologiske

mangfoldogkarakter.

Middelsverdi

- Områderover1kmfra

nærmestetyngreinngrep20.
- Sammenhengendeområder

(over3 km2)med et urert

preg-
- Områdermedlokal

ellerregionallandskaps-
ekologiskbetydning21-

- Naturellervegetasjonstyper

i verdikategoriBellerC
forbiologiskmangfold

- Områdermedstortansmang-
foldi lokalellerregional

målestokk
- leveområderforarteri katego-

riene"hensynskrevende"eller

"berovervåkes"
- Leveområderforartersomstår

somoppfertpådenfylkesvise
redlista22.

- Viltområderogvittrekki
medviltvekt2-3.

- Geologiskeforekomsterog

områder(geotoper)somi stor
gradbidrartil distriktetseller
regionensgeologiskemang-
foldogkarakter

Storverdi

- Områderover3

kmfranærmeste

tyn9reinffirelx
Områdermed

nasjonal,landskapseko-
logiskbetydning.

- Naturellervegetasjons-

typeri verdikategori
A forbiologiskmangfold

- Områdermedstortarts-
mangfoldi nasjonalmåle-

stokk.
- Leveområderforarteri

kategoriene"direkte

truer, *sårbar"eller
*sjelden".Områdermed
forekomstavflerered-
listearteri lavere

kategorier
- Vittområderogviittrekk

medviltvekt4-5.

- Geologiskeforekomsterog

områder(geotoper)somi
storgradbidrartil lands-
delensellerlandetsgeo-
logiskemangfoldog

karakter
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2.1.4 Om&ng

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til alternativ
0.

Stort positivt Middels Lite/intet Middels Stort negativt

omfang positivt omfang negativt omfang

omfang omfang

Viktige Tiltaketvil i stor Tiltaketvil styrkeTiltaketvilstort Tiltaketvil Tiltaketvil Inte

sammen- gradstyrke viktigebiolo- sett ikkeendre svekkeviktige viktigebio-

henger viktigebiolo- giskeellerland- viktigebiologis- biologiskeeller logiskeeller

mellom giskeellerland- skapsøkologiskekeellerland- landskapsøko- landskapsøko-

natur- skapsøkologiskesammenhenger skapsøkologiskelogiskesammen-logiskesammen-

områder sammenhenger. sammenhenger.henger. henger.

Arter Tiltaketvil i stor Tittaketvil øke Tiltaketvil stort Tiltaketvil i Tiltaketvil i stor

(dyr og gradøkearts- artsmangfoklet sett ikkeendre noengradredu- gradredusere

planter) mangfokleteller ellerforekomst artsmangfoldet sereartsmang- artsmangfoldet

forekomstav av artereller ellerforekomst foldetellerfore- ellerfiernefore-

arterellerbedre bedrederes av artereller komstav arter komstav arter

deresvekst-og vekst-og leve- deresvekst-og ellerfordnge ellerødelegge

levevilkår vilkår levevilkår deresvekst-og deresvekst-og

levevilkår levevilkår

Natur- Ikkerelevant Ikkerelevant Tiltaketvil stort Tiltaketvil for- Tiltaketvil øde-

historiske settikkeendre ringegeologiskeleggegeologiske

forekomster geobgiskefore- forekomsterog forekomsterog

komsterog elementer elementer

elementer

2.1.5 Konsekvens

Konsekvensen av et tiltak for et område framkommer ved å sammenholde områdets verdi og
tiltakets omfang. Dette forholdet illustreres gjennom Konsekvensvifta.
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Verdi

Omfang Liten Middels Stor

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite
positivt

Intet omfang

Lite
negativt

Middels
negativt

Stort
negativt

, (44•

Utennegirtiv

Stlitnegetk

figur I. Konsekvensvdia. Handbok 140 (Statens vegvesen 2006).
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2.2 DATAGRUNNLAG

2.2.1 Sentrale datakilder.

De sentrale datakildene i dette arbeidet har vært;

Direktoratet for Naturforvaltning. Naturbase. Artsdatabanken. Rovbase.

Direktoratet for Naturforvaltning. Verneverdige kalkfuruskoger. Rapport nr 10 —1989.

Jørn Erik Bjørndalen og Tor Erik Brandrud.

Direktoratet for naturforvaltning. Viltkartlegging. DN-Håndbok 11

Direktoratet for Naturforvaltning. Håndbok 13 —2. utgave 2006. Oppdatert 2007.

Kartlegging av naturtyper —verdisetting av biologisk mangfold.

Fylkesmannen i Nordland, Miljøstatus i Nordland.

Statens Vegvesen. Forslag til planprogram. Detaljreguleringsplan. E6 Storjord / rv.77

Tjernfjellet. Juli 2012.

Saltdal kommune. Opplysninger fra Utmarkskonsulent Rune Berg.

Datakildene er supplert med eget feltarbeid.

Vi viser for øvrig til Referanser —kapittel 7.

2.2.2 Feltarbeid og be6ringer

Området ble befart den 19. august 2012. Befaringen ble gjennomført av;

Senior planlegger Morten Selnes, Norconsult AS

Biolog Torbjørn Kornstad, Norconsult AS

Utmarkskonsulent Rune Berg, Saltdal kommune

Følgende områder ble befart;

Området omkring østre tunnelpåhugg og langs rv. 77 på begge sider ned mot vegkrysset til

Solvågli.

Området omkring vestre tunnelpåhugg og ned mot skogstjernet vest for tunnelpåhugget.

Befaringen ble dokumentert med notater i felt samt fotos.

2.23 Kontakter

I løpet av prosjektet har det vært telefonisk kontakt med:

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. Gunnar Rofstad og Kristian Bruun
Jensen (fagansvarlig for Junkerdalsura naturreservat)

Fjelltjenesten / Nasjonalparksenteret i Storjord. Jim Tovås Kristensen

Saltdal kommune. Utmarkskonsulent Rune Berg
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Tiltaksbeskrivelse

3.1 HOVEDPLANEN FRA 1989.

Statens vegvesen utarbeidet i 1989 en hovedplan / detaljplan i tre alternativer for ny rv. 77

gjennom Tjernfjellet.

Alternativ 1: Utbedring av dagens veg
Alternativ 2: Omlegging med lang tunnel, tunnellengde 2 430 m
Alternativ 3: Omlegging med kort tunnel, tunnellengde 1 745 m.

Alternativ 2 ble valgt og hovedplanen ble vedtatt den 15.02.1994. Løsningen tilfredsstiller

imidlertid ikke dagens krav til geometrisk standard for tunnel i forhold til stigningsgrad.

Denne hovedplanen anses i dag som uaktuell.

Det er denne planen fra 1989 det refereres til i verneforskriften til Junkerdalsura Naturreservat

(se kap 4.1.1.).

Kartskissen under viser de tre alternativene:
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3.2 BESKR1VELSEAV T1LTAKET

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for E6 forbi Storjord og for N. 77 forbi Tjernfjellet. E6

forbi Storjord angår ikke denne rapporten og omtales derfor ikke videre her.

Utbedring av dagens veg over Tjernfjellet vurderes som uaktuell fordi dette alternativet vil kreve

svært store terrenginngrep i naturreservatet for å oppnå en tilfredsstillende vegstandard.

Løsningen i henhold til godkjent hoved- og detaljplan anses også som uaktuell fordi den ikke

tilfredsstiller dagens vegnormalkrav, og fordi den krever relativt store naturinngrep inne i

naturreservatet.

I dette tiltaket foreslås å flytte det østligste tunellpåhugget ca 500 m mot nord-øst og legge dette
på oversiden av dagens veg. Tunnellengden vil da øke til ca 2 900 m. Naturreservatet blir

fortsatt berørt, men det oppnås følgende fordeler i forhold til vedtatt plan:

Stigningsgraden reduseres og holdes innenfor vegnormalens krav til maksimal stigning.

Naturreservatet antas å bli berørt på en langt mer skånsom måte enn tilfellet ved vedtatt plan.

Det må bygges ca 350 m ny veg innen reservatet i stedet for ca 800 m ny veg slik tilfellet er i

henhold til vedtatt plan. 350 m ny veg vil alt vesentlig vil følge dagens trase med unntak av
vegtilknytning ved østre tunnelpåhugg. Denne vegtilknytningen vil for det aller meste ligge på

en eksisterende vegfylling.
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Prinsippskisse for ny trase for rv. 77 i tunnel gjennom Tjernfjellet. Grensene for Junkerdalsura

naturreservat er angitt med grønn farge.

Foreløpig oversikt over østre tunnelpåhugg
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Denne kartskissen fra Statens vegvesen datert 27.07.2012 viser en foreløpig situasjon ved
østre tunnelpåhugg. Utsnitt av kart:

Rv. 77

•

Foreslått ny

I trase rv. 77

Foreløpig oversikt over vestre tunnelpåhugg

Denne kartskissen fra Statens vegvesen datert 27.07.2012 viser en foreløpig situasjon ved
vestre tunnelpåhugg. Utsnitt av kart:

E6

. Rv: 77.

Foreslått ny

tra4e rv. 77
0

I

Massedeponi
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Tunnelen antas å bli drevet fra Storjordsiden. Behovet for rigg mv ved Østre tunnelpåhugg blir
derved begrenset, og belastningen på naturreservatet i anleggsperioden vil også bli mindre.
Det er foreløpig vurdert å deponere overskuddsmasse i grustaket på Hestbrinken ved Storjord.
Plassering av massedeponiet faller utenfor rammene for denne rapporten.

33 BRUK AV NÅVÆRENDE VEGTRASE ETTER AT TILTAKET ER GJENNOMFØRT.

Det er ikke gjort beslutning om hva som vil skje med nåværende vegtrasé over Tjernfjellet etter
at tunnelen (tiltaket) er gjennomført.

Vegtrasen kan ha en verdi som utsiktspunkt mot Junkerdalsura, og det kan derved bli
opprettholdt en forbindelse fra vestsiden opp mot utsiktspunktet. Vegen blir sannsynligvis
stengt fra østsiden.

Eksisterende vegtrase vil bli nedklassifisert fra Riksveg, men det er ikke avklart med Saltdal
kommune om kommunen vil overta ansvaret for vegen. Det er lite aktuelt å igangsette nye tiltak
på denne vegtraseen ut over nødvendig sikring.

Det blir sannsynligvis ikke aktuelt å holde trasen åpen om vinteren. En mulig løsning kan
være å opprettholde en mulighet for biltrafikk fra vestsiden opp til utsiktspunktet, og beholde
resten av traseen mot østre tunnelpåhugg som en gang/sykkelveg med muligheter for å kunne
komme inn med maskiner for vedlikeholdsarbeid.

Dette er foreløpige tanker, og det er ikke gjort beslutninger om en framtidig bruk av vegtraseen
over Tjernfjellet. Uansett vil det bli en betydelig reduksjon i trafikken i sommerhalvåret og
tilnærmet ingen trafikk i vinterhalvåret.
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Statusbeskrivelse og verdivurdering

	

4.1 STATUSBESKR1VELSE

	

4.1.1 Junkerdalsura Naturreservat

Områclebeskrivelse:

Lokaliteten strekker seg fra Raufjell øst for Stornes i øvre Saltdal, via Storjordlia, på begge sider
av de nedre deler av Junkerdaleselva med Tjernfjellranten, Bibeldalen, Tuva og
Gamheilægdan, selve Junkerdalsura, Trekta, Sneliflåget og til Solvågbekken. Det meste er
meget brattlendt terreng med mange flåg og rasmarker, særlig på nordsiden av Junkerdalselva.

Berggrunnen er uvanlig mangfoldig da flere ulike "skyvedekker" blottlegges i de bratte
dalsidene. Nordsiden av Junkerdalen domineres av næringsrike bergarter som kalkspatmarmor
og ulike glimmerskifre og grafittskifre. Dessuten finnes betydelige innslag med amfibolitt. På
sørsida av elva er berggrunnen fattigere og består av gneiser og granitter, men også et bredt
bånd med glimmerskifre.

Naturfaglige verdier:

Vegetasjonen er svært variert, og her finnes bl.a. bærlyng-furuskog, kalkfuruskog, lågurt-
furuskog, kalkbjørkeskog med marisko, høgstaude-bjørkeskog, lågurt-bjørkeskog med osp,
småbregne-bjørkeskog og gråor-heggeskog. De rike skogstyper dominerer: spesielt viktig er
kalkfuruskog og kalkbjørkeskog oppbrutt av store topografiske kontraster og stor variasjon i
berggrunn, eksponering, fuktighet, m.m. Det er stor botanisk artsrikdom med floristisk og
plantegeografisk interessante arter og varmekjære innslag, og sjeldne, krevende og
sårbare/truede arter.

Den store økologiske variasjonen tilsier også levemuligheter for krevende arter av lavere planter
og evertebrater, men dette er ikke undersøkt. Kalkbjørkeskogen her er, ved siden av lokaliteten
Rolla i Sør-Troms, den største forekomst i Norden og således en minst like viktig begrunnelse
for vern som kalkfuruskogen. Vernegrensa for naturreservatet går opp til 1100 m i Solvågfjellet
blant annet for å få med et område hvor grønlandsstarr vokser. Dette er en av tre kjente
lokaliteter i Europa.

Påvirkning og inngrep:

Den gamle kjerreveien mellom Storjord og Junkerdal på Junkerdalselvas nordside ble bygget i
1870-årene. Mellomriksveien over Graddis, Rv 77, ble ferdigstilt i 1958 og går igjennom
området på sørsiden av elva. Omlegging i tunnel for den vestre del av strekningen er aktuelt.

Det går kraftlinje og telefonlinje igjennom området på sørsiden av elva, og det er et overbygd
drikkevannsinntak et stykke oppi Solvåglibekken. Det er en større antenne/mast på kote ca 390
i Boaranten, og tilhørende ledninger til bygda.

2012 - 00 - 20 Side10 ev 43



Norconsult "•

Det finnes betydelige granplantefelter omkring Storhågen og østover mot Trektelva (over selve
Junkerdalsura) i høydenivå ca 375-475 m.o.h., på sørsiden ved munningen av Junkerdalen, og
et stykke oppover Bibeldalen, og spredt enkelte andre steder.

Fredningsforskriften.

Junkerdalsura naturreservat ble opprettet ved Forskrift om fredning av Junkerdalsura
naturreservat, Saltdal kommune, Nordland. FOR 2000-12-21 nr 1508.

Formålet med denne fredningen er gitt i forskriftens pkt III:

Formålet med fredningen er å bevare en skogsli fra dalbunn til snaufjell med alt naturlig plante-
og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at
området:

- domineres av rike barskogs- og lauvskogstyper og rike vegetasjonstyper,

- har stor botanisk artsrikdom med floristisk og plantegeografisk interessante arter, varmekjære
innslag, sjeldne, krevende, og sårbare/truede arter,

har en av Nordens største kalkbjørkeskoger, og

utgjør en viktig del av en av Norges mest kjente plantelokaliteter.

I forbindelse med dette veiprosjektet er forskriftens pkt VI —7 relevant. Dette punktet lyder:

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

7. Omlegging av traseen for Rv 77 fra Storjord til Junkerdal i henhold til vedtatt veiplan, samt
anleggelse av massedeponi fra tunneldriften ifølge samme plan.

Kart over verneområdet:
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41.2 Oppdragsomddet

Oppdragsområdet er området fra og med det østre tunnelpåhugget og langs nåværende rv. 77

østover mot vegkrysset mot Solvåg.

Området domineres av nåværende rv.77 og en kraftlinje som løper langs vegen sør for

vegtraseen. Ved tunnelpåhugget er det en gammel vegfylling som skyldes av rv. 77 ble rettet ut

gjennom området. Øst for denne vegfyllingen —langs vegens sørside er det plantet en del gran.

il
I
I
I
Itil

I
Il
Il

ti

Vi har antydet oppdragsområdet på dette bildet. Det befarte området strakk seg ned til

vegkrysset mot Solvågli.

Vi også har angitt omtrent lokaliseringen av østre tunnelpåhugg (grønn pil). Kraftlinjetraseen

sees tydelig sør for rv. 77. Gammel vegfylling (nå igjengrodd ) sees tydelig øst for

tunnelpåhugget. Influensområdet strekker seg på begge sider langs rv. 77 fra og med
tunnelpåhugget og østover ned mot vegkrysset mot Solvåg.

Vi har i tillegg gjort en foreløpig vurdering av området omkring det vestre tunnelpåhugget. Dette

er ikke en del av oppdraget, men er gjort som en tilleggsleveranse innen rammene av dette

oppdraget.

Vi har angitt vestre tunnelpåhugg (grønn pil) og angitt det befarte området. Dette området

ligger i sin helhet utenfor Junkerdalsura naturreservat.
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Område omkring vestre tunnelpåhugg. Vestre tunnelpåhugg er angitt (grønn pil). Grunnlag:
Norge i bilder.

4.2 BEFAR1NG1 OMRÅDET 19.AUGUST 2012.

Befaringen ble gjennomført av Morten Selnes, Torbjørn Kornstad og Rune Berg. Rune Berg

deltok ikke ved befaringen omkring vestre tunnelpåhugg.

Til befaringen var også Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen og Fjelltjenesten invitert

til å delta. Dessverre hadde disse ikke anledning.

4.2.1 lite&ing i oppdragsområdet (estre tunneWhogg)

Det kartlagte området omfatter en ca 350 meter lang trasé der det skal bygges ny riksveg 77,
fra der den tar av fra nåværende trasé og fram til det østre tunnelinnslaget. I tillegg er floraen i
vegkanten langs nåværende trasé kartlagt der det blir aktuelt å utvide vegen gjennom det
nåværende Junkerdalsura naturreservat.
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Ny trase fra østre tunnelpåhugg

Området omkring østre tunnelpåhugg er preget av en nokså artsrik bjørkeskog, som etter
Fremstad (1997) kan føres til C2c Høgstaudebjørkeskog, lavurt-utforrning med spredte
høgstauder. I feltsjiktet finnes blant annet arter som hengeaks, kranskonvall, teiebær, jåblom,
fjelltistel, mjødurt, sumphaukeskjegg, fjell-lok, kvitbladtistel, skogstorkenebb og firblad.
Tresjiktet består foruten bjørk av rogn og gråor. Lenger mot sør, oppover i lia, gir bjørkeskogen
et noe mer fattig preg med færre og mindre krevende arter som blåbær, tyttebær, krekling,
gullris, tepperot, linnea, smyle, skrubbær og hårfrytle. Denne utforminga kan føres til A2c,
blåbærskog av blåbær-krekling-utforming. Gjennom skogen, stort sett fra nord til sør, strekker
det seg en del kildesig. Disse er dominert av arter som fjell-lok, gulsildre, svarttopp, hårstarr og
fjellfrøstjerne, og kan trolig ses på som en mellomting mellom N2 Rikkilde og N3 Sig-
vegetasjon.

Høgstaudebjørkeskog ved østre tunnelpåhugg. Foto M. Selnes

I området omkring østre tunnelpåhugg er det flere tydelige elgtråkk som løper på tvers av
kraftlinje og vegtraseen.

I følge Utmarkskonsulent Berg er det i dette området et tydelig trekk av vilt fra Junkerdalen og
vestover mot Storjord.

Det er også trekk av gaupe og jerv i dette området, men spesielt jerv trekker lenger oppe mot
tregrensen.
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Kraftlinjegate ved østre tunnelpåhugg. Varierende lyngrik bjørkeskog med små fragmenter av
kalkbjørkeskog. Overgang mot fattig blandingsskog med furu i bakgrunnen. Foto M Selnes.

En spesielt artsrik flekk ble funnet, på kalkrik grus i en brattlendt vegskråning. Her fantes
dvergsnelle, rødflangre, dvergjamne, norsk vintergrønn og tettegras. Denne er spesielt angitt
på kartet (GPS-koordinat: N 66,822900 E 15,48602°).

z'r<

Dvergsnelle i vegskråning. Foto M Selnes
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Fram mot nåværende trasé for rv. 77 vil ny trasé i hovedsak gå over en gammel vegfylling.
Denne vegfyllingen er preget av et busksjikt som i hovedsak består av bjørk, rogn, gråor og

vierarter. Feltsjiktet er glissent og består av mindre krevende arter.

Gammel vegfylling. Østre tunnelpåhugg i bakgrunnen.

Øst for den gamle vegfyllingen er sørsiden av
nåværende rv. 77 preget av en lyngrik
blandingsskog med innslag av furu.
Skogbunnen er preget av krekling og tyttebær.

Langs fuktsigene er det noe frodigere —j.fr.
foran.

Det er også plantet en del gran i dette området.
Granplantingen sees i bakgrunnen på dette
bildet. I områdene med granplanting er
feltsjiktet artsfattig og preget av skyggetolerante
planter og bregner som fugletelg, sauetelg mv.
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Vegkantvegetasjon langs nåværende RV77

Vegetasjonen viste seg å være svært rik i vegskjæringene langsmed den nåværende trasen til
RV77, trolig på grunn av blottlegging av kalkrike bergarter. Muligens kan strøing om vinteren
med kalkrik grus også være med på å bidra til å legge grunnlaget for stor artsrikdom. Det var
særlig sørsida av vegen som var artsrik. Arter som ble funnet var blant annet reinrose,
gulsildre, rødsildre, rødflangre, rynkevier, bakkestjerne, ullvier, fjellrapp, fjell-lok, jåblom,
setermjelt, brudespore, bjønnbrodd og fjellbakkestjerne. Vegetasjonsmessig kan dette minne
om T6a Rynkevier-polarvier-snøleie av rynkevier-utforming. Av dette kan en slutte at
vegutbygging ikke nødvendigvis er negativt for det botaniske mangfoldet, så lenge det
blottlegges kalkrike bergarter som kan gi grobunn for artsrike vegkanter.

Til venstre;

Rik vegskjæring langs nåværende rv 77 med

artsinnslag av gulsildre, rødsildre, reinrose, fjell-lok,
brudespore, rødflangre mv.

Under:

Rik vegetasjon på gammel vegfylling på nordsida av

nåværende rv. 77 med innslag av reinrose,
rødflangre, brudespore, setermjelt, fjellbakkestjerne

Foto: M. Selnes
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42.2 Artsliste oppdragsområdet

Denne artslisten ble tatt opp under befaringen den 19. august.

Norsk namn Latinsknamn
Bakkestjerne Erigeron acer

Baliblom Trollius europaeus

Bjønnbrodd Tofieldia pusilla

Bjørk Betula pubescens

Blåbær Vaccinium myrtillus

Blåklokke Campanula rotundifolia
Brudespore Gymnadenia conopsea

Dvergjamne Selaginella selaginoides

Dvergsnelle Equisetum scirpoides

Einer Juniperus communis
Engsnelle Equisetum pratense

Engsyre Rumex acetosa

Firblad Paris quadrifolia

Fjellbakkestjerne Erigeron borealis

Fjellburkne Athyrium distentifolium

Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum

Fjell-lok Cystopteris montana

Fjellrapp Poa alpina
Fjelltistel Saussurea alpina

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris
Furu Pinus sylvestris

Geitrams Chamerion angustifolium

Gråor Alnus incana

Gullris Solidago virgaurea

Gulsildre Saxifraga aizoides

Hengeaks Melica nutans

Hengeving Phegopteris connectilis

Hundekveke Elymus caninus

Hvitbladtistel Cirsium heterophyllum

Hårfrytle Luzula pilosa

Hårstarr Carex capillaris

Jåblom Parnassia palustris

Kranskonvall Polygonatum verticiHatum
Krekling Empetrum nigrum

Linnea Linnaea borealis

Lusegras Huperzia selago

Marikåpeslekta Alchemilla sp.

Melbær Arctostaphylos uva-ursi

Mjødurt Filipendula ulmaria

Nikkevintergrønn Orthilia secunda

Norsk vintergrønn Pyrola norvegica

Reinrose Dryas octopetala
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Rogn Sorbus aucuparia

Ryllik Achillea millefolium

Rynkevier Salix reticulata

Rødflangre Epipactis atrorubens

Rødsildre Saxifraga oppositifolia

Sauesvingel Festuca ovina

Sauetelg Dryopteris expansa

Selje Salix caprea

Setermjelt Astragalus alpinus

Skavgras Equisetum hyemale

Skogfiol Viola riviniana

Skogrørkvein Calamagrostis phragmitoides

Skogstjerne Trientalis europaea

Skogstorkenebb Geranium sylvaticum

Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum

Sløke Angelica sylvestris

Smyle Avenella flexuosa

Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum

Småtveblad Listera cordata

Stormarimjelle Melampyrum pratense

Stri kråkefot Lycopodium annotinum

Sumphaukeskjegg Crepis paludosa

Svarttopp Bartsia alpina

Sølvbunke Deschampsia cespitosa

Teiebær Rubus saxatilis

Tepperot Potentilla erecta

Tettegras Pinguicula vulgaris

Tiriltunge Lotus corniculatus

Tyrihjelm Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea

Ugrasarve Cerastium fontanum ssp. vulgare

Ullvier Salix lanata ssp lanata

Øyentrøstslekta Euphrasia sp.

Åkersnelle Equisetum arvense
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42.3 Oppsummering av oppdragsområdet

Området er preget av vegetasjonstyper som man kan forvente i denne regionen. Dert er

enkelte innslag av rike vegetasjonstyper, men alt overveiende gir vegetasjonen et fattig /

intermediært preg.

De rikeste utformingene fant vi i de menneskeskapte vegetasjonstypene:

Vegskjæringene på sørsiden av rv. 77

Vegfyllingen på nordsiden av rv. 77

Vegkantene / vegskuldrene på rv. 77.

Det er ikke påvist rødlistearter eller truede vegetasjonstyper i området.

Store deler av disse rike utformingene vil gå tapt ved gjennomføring av tiltaket. Dette er
imidlertid menneskeskapte vegetasjonstyper som over tid vil gjenskape seg selv i området.

Det er tydelige elgtråkk gjennom området.

42.4 Bering i området omkring vestre tunneWhugg

Området er stort sett dekket av furuskog, med unntak av der nåværende RV77 krysser den
planlagte trasen. Feltsjiktet er stort sett artsfattig, og dominert av arter som blåbær, tyttebær,
gullris, skogsnelle, molte, krekling, stormarimjelle og smyle. Vegetasjonen kan føres til A4
blåbærskog / A3 Røsslyng-blokkebær-furuskog.

Omkring vestre tunnelinnslag viser vegetasjonen overgang mot lågurtutforming av bjørkeskog /
blandingsskog (type C2c), med arter som hengeaks, teiebær, skogfiol, firblad, fjellfiol og
skogstorkenebb.

".« •

Ved vestre tunnelpåhugg. Lyngrik / lågurtutforming av bjørkeskog med innslag av furu. Foto M

Selnes
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Det er tydelige elgtråkk gjennom dette området som løper øst —vest langs fjellfoten —krysser rv.
77 og videre ned mot skogstjernet rett nord for dagens veikryss E6/rv.77. Dette kan også være
tråkk etter rein som oppgis å trekke gjennom området, men ekskrementer i tråkket og spor var
etter elg.

Vest for vestre tunnelpåhugg. Fattig furuskog av røsslyng —blokkebærtypen. Merk tydelig
elgtråkk sentralt i bildet. Foto M. Selnes

.•"'41.44.r

Fattig myrtjern vest for vestre tunnelpåhugg. Fattig kantvegetasjon med innslag av flaskestarr.
Foto M Selnes.
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42.5 Artsliste vestre tunnelpåhugg

Norsk namn Latinsk namn

Blåbær Vaccinium myrtillus

Bringebær Rubus idaeus

Einer Juniperus communis

Enghumleblom Geum rivale

Firblad Paris quadrifolia

Fjellfiol Viola biflora

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris

Furu Pinus sylvestris

Geitrams Chamerion angustifolium

Gråor Alnus incana

Gullris Solidago virgaurea

Hengeaks Melica nutans

Hengeving Phegopteris connectilis

Hvitbladtistel Cirsium heterophyllum

Krekling Empetrum nigrum

Linnea Linnaea borealis

Molte Rubus chamaemorus

Osp Populus tremula

Rogn Sorbus aucuparia

Sisselrot Polypodium vulgare

Skogburkne Athyrium filix-femina

Skogfiol Viola riviniana

Skogrørkvein Calamagrostis phragmitoides

Skogsnelle Equisetum sylvaticum

Skogstorkenebb Geranium sylvaticum

Smyle Avenella flexuosa

Småtveblad Listera cordata

Stormarimjelle Melampyrum pratense

Stri kråkefot Lycopodium annotinum

Sveveslekta Hieracium sp.

Teiebær Rubus saxatilis

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea
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4.3 REG1STRERINGER1ARTSDATABANKEN

Følgende kartutsnittviser forekomster registrerti artsdatabanken i området omkring
oppdragsområdet.

LO
GCORCril,likC

Vi ser av dette at det er ikke registrerttruede eller sårbare arter (rødlistearter) innen
oppdragsområdet. Sør for nåværende rv. 77 er det registrerttruede arter opp mot skogbandet.
Dette er i hovedsak registreringerav gaupe som oppgiså trekke gjennom området. Nord for
nåværende rv. 77 er det angitt to registreringerav arter som er karakterisertsom NT nær truet:

FossekallCincluscinclus.

Miriquidicagarovaglii

Kilde; htt ://www.stridvall.se/lichens/ alle /Miri uidica/NIKA6140

Ingen av disse forekomstenevil bli berørt av tiltaket.
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4-3-1 Andre relevante registreringer i artsdatabanken

Kartutsnittet under viser andre relevante registreringer i artsdatabanken. Det framgår av dette
kartet at det ikke er gjort spesielle registreringer innen oppgaveområdet.

1.1,m 1,n.hrr
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Registreringene sør for nåværende rv. 77 oppgis å være gaupe og delvis jerv som trekker
gjennom området. Det er også et tydelig elgtrekk mellom Junkerdal og Storjord i Saltdal som
følger nåværende rv. 77 og områdene opp mot fjellbandet.

4.32 Registreringer i rvvbase.no

Kartutsnittet under fra www.rovbase.no viser dokumenterte funn av kadaver av sau, rein eller
hund (alle aldre) der dødsårsaken er dokumentert ulv, bjørn, jerv, gaupe, kongeørn eller annet
fredet rovvilt. Perioden er valgt fra 01.01.2000 og fram til 31.08.2012.
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Vi ser av dette kartet at jerv, gaupe og kongeørn opptrer frekvent i området. Det er også
observert kadaver som skyldes bjørn i området.

2012-09-20 Skie 33 a4 43



Norconsult

Kartet under www.rovbase.no viser funn av ekskrementer og/eller hårrester som er bekreftet
gjennom DNA-analyse. Perioden er valgt fra 01.01.2000 og fram til 31.08.2012.
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Vi ser av dette kartet at jerv og bjørn opptrer frekvent i dette området. Det er ikke dokumentert
spor eller kadaver etter ulv i området.

4.3.3 Andre observasjoner

Utmarkskonsulenten i Saltdal kommune opplyser at det er tre reirplasser for kongeørn i
Junkerdalsura på nordsida av Junkerdalselva. Disse tre reirplassene brukes vekselvis. Disse
reirplassene vil ikke bli berørt av tiltaket på annen måte enn at det vil bli noe mer anleggstrafikk
i anleggsperioden og betydelig mindre trafikk i driftsperioden.

434 Nonsk Redliste 2006. Artsdatabanken.

htt ://www.artsdatabanken.no/Article.as x?m=246&amid=6696

I norsk Rødliste (2006) er kongeørn, jerv, gaupe og brunbjørn oppført.
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4.4 VERD1VURDERING AV OMRÅDENE RUNDT ØSTRE TUNNELPÅHUGG.

Vi vil i denne vurderingen legge til grunn kriteriene fra Håndbok 140 (kap 2.1. i denne
rapporten). Verdivurderingen er avgrenset til oppdragsområdet. I verdivurderingen av arts- og
individmangfold vil vi —med hensyn på vurdering av vilt, også vurdere tilgrensende områder.

Oppdragsområdet ligger i sin helhet innenfor et naturreservat, men er preget av betydelige
inngrep;

Riksveg rv.77
Gamle vegfyllinger (nå gjengrodd)
Kraftlinje
Granplanting

Områdets biologiske mangfold er i oppdragsområdet typiske for distriktet. Utenom
oppdragsområdet, men i tilknytning til dette er det frekvente forekomster av gaupe, jerv,
brunbjørn og kongeørn. Dette er arter med stor aksjonsradius, og det må derfor regnes som
sannsynlig at de av og til er inne i oppdragsområdet. Det er ikke fremkommet indikasjoner på
eller opplysninger om at det foregår yngling / hekking eller annen stedtilknyttet aktivitet innen
eller like i nærheten av oppdragsområdet.

De rike biotopene er knyttet til / resultat av menneskeskapte vegetasjonstyper. Dette —og den
dokumentasjonen vi har gitt i kapittel 4 - er grunnlaget for vår verdivurdering av dagens
situasjon i oppdragsområdet.

Verdifastsetting, j.fr. kap 2.1.3.

Oppdragsområdet.
LitenverdiØstre tunnelpåhugg. Mkldelsverdi Stor verdi

Inngrepsfrieog
sammenhengende
naturområdersamt
andre
landskapsøkologiske
sanenenhenger

Onrådet har ordinær

landskapsøkoiogisk

betydning. Store

tekniske inngrep og

granplanting preger

ornrådet.

Naturtypeområder
vegetasjonsområde.

Områdermedarts-
individmangfold

Naturhistoriske
orrråder(geologi,
fossiler)

Ortråder med biotogisk

mangfold som er

representatist for

distriktet

Selve

oppdragsområdet har

lav/middles verdi.

Områdene omkring har

høy verdi for frekvente

forekornster av rødlistet

rovvilt.

Orrrådet har geologiske

forekomster som er

vanlige for ortradets

geotogiske mangfold og

karakter

Ut fra dette gir vi oppdragsområdet en liten / middels verdi for naturmangfold i dagens situasjon.

1_11r1 N1idd@ls Ste,I

2012-0,)-21 Side 5 43



Norconsult <ip

45 VERDWURDER1NG AV OPPDRAGSOMRÅDET SETT 1FORHOLD T1L

NAT1JRMANGFOLDLOVEN

Fylkesmannen i Nordland har i brev av 07.09.2012 til Statens Vegvesen Region Nord bedt om
at forholdet mellom tiltaket og bestemmelsene i Naturmangfoldloven vurderes spesielt. Dette
gjelder særlig i forhold til:

Miljørettsprinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12

Forvaltningsmål for naturtyper i naturmangfoldlovens § 4

Forvaltningsmål for arter i naturmangfoldlovens § 5.

Vi viser i denne sammenheng spesielt til Veilederen «Naturmangfoldloven kapittel II fra
Miljøverndepartementet (26.01.2012). Kapittel II i Naturmangfoldloven omfatter §§ 4-14.

Vi vil i det følgende relatere dette til de funn vi har gjort i denne konsekvensanalysen.

4.5.1 Naturmangkddlovens § 4. Forvaltningsmålfor naturtwer og økosystemer.

Forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer innen oppdragsområdet er gitt i
fredningsforskriften for Junkerdalsura naturreservat. Vi viser her til kap 4.1.1.

Vi vurderer at dette tiltaket ikke vil være i strid med formålet med fredningen av Junkerdalsura
naturreservat. Det er i fredningsforskriften tatt høyde for omlegging av rv. 77 over Tjernfjellet.

4.5.2 Naturmangfiddlovens § 5. Forvaltningsmålfor arter

Forvaltningsmålet for arter etter §5 skal ivareta artene og deres genetiske mangfold på lang
sikt, og ivareta at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder.

Vi har i denne konsekvensutredningen ikke kunnet påvise at tiltaket vil true arters forekomst i
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. De rike utformingene innen
oppdragsområdet ble i første rekke påvist innen klart menneskeskapte vegetasjonstyper. Vi
vurderer at forvaltningsmålet for arter er ivaretatt.

4.5.3 Naturmangfiddlovens § 8. Kunnskapsgnmnlaget

Junkerdalsura er en «klassiker» i botanisk litteratur, og kunnskapsgrunnlaget om dette området
—spesielt nord for Junkerdalselva opp mot Solvågtind og Båtfjellet - er derved meget godt
vitenskapelig dokumentert.

Nasjonalparksenteret på Storjord er en viktig enhet for dokumentasjon av området.

Sammen med dokumentasjonen av biologisk mangfold som ble gjennomført i forbindelse med
Saltfjell-Svartisenprosjektene og materiale fra DNs Naturbase og Artsdatabanken, vurderer vi at
kunnskapsgrunnlaget for dette området er langt bedre enn hva som er vanlig for øvrig i
Nordland fylke.

Vi vurderer derfor at Naturmangfoldlovens § 8 er ivaretatt.
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4.5.4 Naturmangfirldlovens§ 9. «Fere-var-prinsippet»

Føre-var-prinsippet er todelt:

Første ledd sier at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i
naturmiljøet

Andre ledd slår fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der
det er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

Når det gjelder første ledd, viser vi til punkt 4.5.3. (foran).

Når det gjelder andre ledd har vi i denne konsekvensutredningen ikke kunnet påvise at det i
oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

4.55 Naturmangfoldlovens § ia økosystemtilnærming og samlet belastning

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.

Dette tiltaket innebærer at eksisterende veg over Tjernfjellet stort sett vil bli erstattet med en
tunnel. Den samlede belastningen på området og økosystemet som helhet vil derved bli
mindre.

Oppdragsområdet er i sin nåværende tilstand sterkt preget av naturinngrep i form av Rv. 77,
kraftlinje og granplanting. Innen oppdragsområdet vil den samlede belastningen på

økosystemet bli omtrent som før etter at tiltaket er gjennomført.

4.5.6 Naturmangkddlovens § li. Tiltakshaversplikt til å dekke skader ved mi#efi,rringelse

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vil være begrenset til inngrep i allerede sterkt
påvirkede arealer. Vi vurderer at skadene på naturmiljøet som følge av dette tiltaket til i første
rekke vil påvirke menneskeskapte naturtyper. Skadeomfanget vil derfor være meget begrenset.

4.5.7 Naturmangfiddlovens § 12. Mih'efinsvarligeteknikker og driftsmetoder

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i
forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.

I dette tiltaket vil tunnelen bli drevet fra Storjordsiden og derved kreve redusert anleggsaktivitet
ved østre tunnelpåhugg.

Etter vår vurdering er dette ivaretatt i forhold til naturmiljø.
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Omfangsvurdering

Vi vil i vår vurdering av tiltakets omfang for naturmiljø, avgrense denne vurderingen til å gjelde

oppdragsområdet ved østre tunnelpåhugg. Vi vil gjøre en to-delt vurdering;

En vurdering av anleggsfasen, og en vurdering av driftsfasen.

Omfang vil bli vurdert ut fra metoden beskrevet i kapittel 2.1.4. og 2.1.5.

5.1 ANLEGGSFASE

Vi legger her til grunn at tunnelen alt vesentlig vil bli drevet fra vestre tunnelpåhugg, og derved

gi en relativt liten / tidsbegrenset aktivitet ved østre tunnelpåhugg.

	

5.1.1 Cilm&ng

Omfang vurderes her sett i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Omfang, j.f.r kap 2.1.4. Anleggsperioden
Stort positivt Middels positivt Middels negativt Stort negativt

Lite / intet omfang
omfan omfan omfan omfan

Viktige
sammenhenger
mellom

naturområder

Tiltaket vil stort sett

ikke endre viktige

biologiske eller

landskapsøkologiske

sammenhen er

Tiltaket vil i noen grad

redusere

Arter (dyr og artsmangfoldet eller

planter) forekomst av arter

eller forringe deres

xekst levevilkår.

Tiltaket vil stort sett

Naturhistoriske ikke endre geologiske

forekomster forekomster og

elementer

Vi vurderer at anleggsfasen vil ha lite negativt / intet omfang i forhold til Naturmiljø. Dette
vurderer vi ut fra at;

Tunnelen vil alt vesentlig bli drevet fra vestsiden

De rike vegetasjonstypene som vil gå tapt innen oppdragsområdet er menneskeskapte

vegetasjonstyper som vil regenerere seg selv over tid.
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5.1.2 Konseh,ens

Konsekvens uten avbøtende tiltak vurderes som nøytral / lite negativt.

	

5.1.3 Mulige avbetende tiltak

Mulige avbøtende tiltak vil være å avgrense aktiviteten ved østre tunnelpåhugg / inne i
oppdragsområdet til perioder på året med liten viltaktivitet. Det anbefales at tiltakshaver her tar
kontakt med Saltdal kommunes utmarkskonsulent for å tilpasse anleggsdriften i forhold til
trekkende vilt og hekkende fugl.

Det bør vurderes å sette opp ledegjerder for hjortevilt ved østre tunnelpåhugg for å lede
hjortevilt over tunneltaket.

	

5.14 Om&ig med avbetende tiltak

Omfang med avbøtende tiltak vil være nøytral / ingen.
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5.2 DR1FTSFASE

Med driftsfase forstår vi her tidsfasen etter at anleggsfasen er over og rv. 77 har normal drift

gjennom den nye tunnelen gjennom Tjernfellet.

Omfang og konsekvens vil bli vurdert ut fra metoden beskrevet i kapittel 2.1.4. og 2.1.5.

5.2.1 Orring

Omfang vurderes her sett i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon) uten avbøtende tiltak.

Omfang, j.f.r kap 2.1.4. Driftsperioden
Stort positivt Middels positivt IvIddels negativt Stort negativt

Lite I intet omfang
omfan omfan omfan omfan

Viktige Tiltaket vil styrke

sammenhenger biologiske eller

mellom landskapsøkologiske

naturområder sammenhen er.

Arter (dyr og

planter)

Tiltaket vil øke

artsmangfoldet eller

forekomst av arter

eller bedre deres vekst-

o levevilkår.

Tittaket vil stort sett

Naturhistoriske ikke endre geologiske

forekomster forekomster og

elementer

Vi vurderer at driftsfasen vil ha et middels positivt omfang i forhold til Naturrniljø. Dette vurderer
vi ut fra at;

Dagens rv. 77 gjennom naturreservatet vil bli lagt i tunnel over en strekning på ca 3 km.
Dette vil i stor grad styrke den landskapsøkologiske og biologiske sammenhengen i dette
viktige verneområdet.

Dagens rv. 77 vil få endret status og sterkt redusert trafikk. Det vil sannsynligvis ikke bli
vinterbrøyting (se kap 3.3.)

Kritiske arter (rovvilt, rovfugl) er arter med tilhold i regionen. Disse trekker gjennom
området, og vil få en bedre situasjon etter at store deler av dagens rv. 77 er lagt i tunnel.

Konsekvens uten avbøtende tiltak vurderes som middels positiv.
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5.2.2 Munge avbetende tiltak

Ingen avbøtende tiltak uten de som er nevnt i kap 5.1.3. Dette bør også sees i sammenheng

med en avklaring av nåværende trase for rv. 77 over Tjernfjellet (kap 3.3.).

5.23 Omng med avbetende tiltak

Omfang med avbøtende tiltak vil være middels positiv.
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Konklusjon. Konsekvens av omlegging av rv 77 over

Tjernfiellet.

Vi vil i vår vurdering av tiltakets samlede konsekvens for naturmiljø, avgrense denne
vurderingen til å gjelde oppdragsområdet ved østre tunnelpåhugg. En samlet vurdering av verdi
og omfang, er illustrert i følgende (angitt med blå prikk);

Verdi

Omfang —

Stort
positivt

Liten Middels Stor

posiliv
(++++)

Middels
positivt

Lite
Ipositivt

I
Intetomfang _____.:_ -

Lite i !
negativt ! Uten thr

Middels
negativt

Stort
negativt

Vi vurderer samlet konsekvens av dette tiltaket —omlegging av rv. 77 over Tjernfjellet —å ha en
liten men positiv konsekvens (grenser mot middels positiv) for tema Naturmiljø.

1- segativ
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