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1. INNLEDNING 

Statskog SF er i dag eier av grustaket på Hestbrinken på Storjord i Saltdal kommune. Det 

foreligger en godkjent reguleringsplan fra 1993 for store deler av Storjordområdet, der dagens 

grustak inngår. Grustaket er i drift i dag, men det er behov for utvidelse av arealet da 

grusressursen begynner å gå tom. Gjenstående grusressurs er betydelig, men det er ønskelig å 

nytte grustaket i framtiden og planen skal derfor legge til rette for utvidelse av grustaket.  

 

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. §8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 

2a; «Mineraluttak, herunder torvskjøring» samt punkt 13; «Utvidelser eller endringer av tiltak 

nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlig virkninger». Tiltaket ligger innenfor 

kartlagt friluftsområde av stor verdi og tiltaket er derfor vurdert til å kunne få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn jf. §10. 
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Planens hensikt er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak på Hestbrinken. 

Planområdet er på ca. 176 daa og inkluderer atkomstveg fra E6 samt turveg i øst. 

 

 

Figur 1 Plankart 

Planforslaget legger opp til utvidelse av dagens grustak. Det skal legges til rette for uttak av 

masser som knuses til veigrus, singel, pukk og kabelgrus. I dag produseres det strøsand, 

veigrus, singel og pukk til Meste, entreprenører og Saltdal kommune. Tiltaket medfører et uttak 

av ca. 895 000 m3 grusmasser. Det er stenholdige morenemasser med god kvalitet.  

 

Tiltaket vil starte med uttak av masser fra sør mot nord langs østsiden av området. I driftsfasen 

vil uttaksgropen være på ca. 15-20 m. Det settes av en sone til vegetasjonsskjerm mot tursti 

og elva i vest.  

 

Dekkende lag over grusmassene blir skrapet av og legges i dunger bakover ettersom driftes 

kreder fram. Massene lagres og fylles tilbake sammen med resterende finstoff etter avsluttet 

drift.  
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3. METODE 

Konsekvensutredningen er et supplement til planbeskrivelse for Massetak Storjord. Planlagt 

bruk av området vurderes opp mot dagens situasjon, som kalles 0-alternativet. 

 

Metodikken for konsekvensutredninger baserer seg på metodikken i Vegvesenets håndbok 

V712. Håndboken inneholder metodikk for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

Prissatte konsekvenser er de som har en allment anerkjent metode for verdisetting i kroner og 

øre. De ikke-prissatte konsekvensene er de som ikke kan verdsetter i kroner og øre. 

Konsekvenser for friluftsliv faller inn under kategorien ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; 

1. Verdi – hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv 

2. Påvirkning – hvordan området påvirkes som følge av tiltaket 

3. Konsekvens – sammenstilling av verdi og påvirkning. 

 

3.1 Forberedende arbeider 

1. 0-alternativet – dagens situasjon inklusiv vedtatte planer beskrives. Tiltaket skal 

vurderes opp mot 0-alternativet. 

2. Kunnskapsinnhenting – gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant eksisterende 

databaser, tidligere utredninger osv., befaring, kontakt med 

kommunen/fylkeskommunen/fylkesmannen etc. 

3. Definere delområder – på grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i 

enhetlige delområder. Et delområde er definert som et område som har en enhetlig 

funksjon, karakter og/eller verdi. Delområdene baseres på registreringskategoriene i 

figur 1. 
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Figur 2 Registreringskategorier 

 

3.2 Verdivurdering 

Området verdisettes og framstilles på verdikart. Verdivurderingen fremstilles på en glidende 

skala fra uten betydning til svært stor verdi.  

 

 

Figur 3 Skala for vurdering av verdi 

 

Området vurderes ut ifra bruksfrekvens, betydning og kvalitet. Bruksfrekvens er et uttrykk for 

hvor mye og hvor ofte et område blir brukt. Betydning handler om viktigheten som et område 

for en gruppe eller lokalsamfunn. Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier. 

Kriterier for verdisetting er gitt i figur 3. Kriteriene i tabellen er et hjelpemiddel for å gi verdi. 
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Figur 4 Verdikriterier 

 

3.3 Tiltakets påvirkning 

 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det 

alternative tiltaket vil medføre på det berørte 

delområdet. Vurderinger av påvirkning relateres til 

den ferdig etablerte situasjonen. Det er kun områder 

som blir varig påvirket som vurderes.  

 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går 

fra sterkt forringet til forbedret. Vurdering av 

påvirkning gjøres i forhold til 0-alternativet. Ingen 

endring utgjør 0-punktet på skalaen. 

 

 

 

 

Figur 5 Skala for vurdering av påvirkning 

 

Påvirkningsfaktorer for friluftsliv er gitt i figur 5. Tabellen er en veiledning for gradering av 

påvirkning. Vurderingene skal begrunnes i en kort og konsis tekst. 
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Figur 6 Påvirkningsfaktorer 

3.4 Konsekvens  

Konsekvensen framkommer ved å sammenstille verdivurderingen med vurderingen av tiltakets 

påvirkning. Konsekvensen illustreres i en konsekvensvifte. Skalaen for konsekvens går fra 4 

minus til 4 pluss.  

 

 

Figur 7 Konsekvensvifte 
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3.5 Skadereduserende tiltak 

Utreder kan foreslå konkrete skadereduserende tiltak. Dette er konkrete forslag som kan bidra 

til å begrense virkningene av tiltaket.  
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4. KONSEKVENSANALYSE 

4.1 Metode og datagrunnlag 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Tiltaket ligger innenfor kartlagt friluftsområdet av svært 

viktig verdi. Konsekvensene for friluftsliv som tiltaket gir, skal utredes. 

Datagrunnlag er gjeldende planer, ortofoto, befaring, kommunens nettsider, tidligere 

utredninger og andre relevante nettsider.  

4.2 0-alternativet - beskrivelse av dagens situasjon 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for alle utredningsalternativ. Det skal beskrive 

dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av 

eventuelle tiltak.  

 

Dagens grustak er i drift. Området for utvidelse består av skog. Tilstøtende arealer består 

hovedsakelig av LNF-områder med innslag av spredt bolig-/fritidsbebyggelse, 

næringsbebyggelse, fritids- og turistformål, samt E6. 

 

Planområdet ligger innenfor friluftsområdet Storjord. Friluftsområdet er registrert som område 

av særlige kvaliteter med svært viktig verdi. I Miljødirektoratets naturbase beskrives området 

slik: «I Storjordområdet har Statskog, Nordland bygd ut et nett av turstier i naturskjønne 

omgivelser. En god del av stinettet er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er bygd en kultursti, 

og langs denne stien finnes en rekke severdigheter. Nordland Nasjonalparksenter, Saltdal 

Turistsenter og Polar Camping er knyttet til stinettet og er gode utgangspunkt for turer». 

 

Det går tursti langs elva i sør og fra E6 i nord og videre langs grustakets nordside. 

 

 

Figur 8 Planområdets beliggenhet i Saltdal kommune 
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Figur 9 Planområdet 

4.2.1 VEDTATTE PLANER I OMRÅDET 

 

PLANID PLANNAVN VEDTATT FORMÅL 

r2016003 E6 Hestbrinken-Borkamo 09.11.2017 Kjøreveg 

r2011005 Tjernfjellranten 21.10.2015 Fritidsbebyggelse/campingplass 

r2003001 Storjord 22.05.1993 Boliger, fritidsbebyggelse, hotell, 

industri, allmennyttige formål, 

jordbruk, skogbruk, friluftsområde, 

camping, grustak 

r2012002 Rv77 Tjernfjell 23.03.2013 Kjøreveg 

 

E6 Hestbrinken-Borkamo 

Reguleringsplan for utbedring av E6. 

Planområdet 
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Figur 10 E6 Hestbrinken-Borkamo, strekningen forbi planområdet 

 

Tjernfjellranten 

Reguleringsplan for området til Saltdal turistsenter. Reguleringsplanen omfatter hotell og 

campingplass samt et større friområde og friluftsområde. 

 

 

Figur 11 Reguleringsplan Tjernfjellranten 
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Storjord 

Reguleringsplan for hele Storjordområdet. Hotell/cafe, allmennyttige formål og campingplass på 

østsiden av E6. Allmennyttige formål, friluftsområde og et fåtall boliger på nordsiden av 

Junkerdalselva. Grustak, industri, allmennyttige formål og skogbruk på Hestbrinken. 

 

 

Figur 12 Reguleringsplan Storjord 
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4.3 Verdivurdering 

4.3.1 SALTDAL KOMMUNE - TURSTIER 

Kartet nedenfor viser et utsnitt fra ut.no sitt kart, der populære turer i området er markert. 

Dette viser flere turer med startpunkt på Storjord og videre opp på fjellene eller langs 

Junkerdalselva.  

 

 

Figur 13 Turer i Saltdal kommune (Kilde: ut.no) 

4.3.2 STORJORD 

Planområdet ligger innenfor kartlagt 

friluftsområde Storjord. Friluftsområdet er 

registrert som område av særlige 

kvaliteter med svært viktig verdi. I 

Miljødirektoratets naturbase beskrives 

området slik: «I Storjordområdet har 

Statskog, Nordland bygd ut et nett av 

turstier i naturskjønne omgivelser. En god 

del av stinettet er tilrettelagt for 

rullestolbrukere. Det er bygd en kultursti, 

og langs denne stien finnes en rekke 

severdigheter. Nordland 

Nasjonalparksenter, Saltdal Turistsenter og 

Planområdet 

Figur 14 Kartlagt friluftsområde Storjord 
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Polar Camping er knyttet til stinettet og er gode utgangspunkt for turer». 

 

Figur 15 viser stier i Storjordområdet. I området er det anlagt natur-, kultur- og turstier med 

tilrettelegging for funksjonshemmede. Det er også satt opp rasteplasser, gapahuker og anlagt 

bålplasser. Flere hengebruer binder stisystemet sammen og gir turmuligheter i flere retninger. 

Registrerte turer på ut.no har utgangspunkt i Storjordstua/Saltdal turistsenter; Storeng til 

Solvågli og Elvelangs i Junkerdalsura. 

 

 

Figur 15 Turkart over Storjordområdet 
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Figur 16 Storjordområdet  

Figur 17 viser trimkassene i Storjordområdet. Det er tre trimkasser i området, hvorav to av 

dem har startpunkt ved turistsenteret. Trimkassen i sør hadde 1 020 besøkende i 2016. 

Trimkassen i nord hadde 278 besøkende i 2016. 
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Figur 17 Trimkasser i Storjordområdet 

Storjord hotell 

Ble satt i drift i 1923. I over 40 år har det 

vært opphold i driften, før de ti nyere tid er 

restaurert og nyåpnet med tilbud om 

overnatting og servering. 

 

Naturklatrejungel 

Populært turmål, spesielt for barnefamilier. 

Lunt området og muligheter for både 

barnevogn og rullestolbrukere å ta seg dit. 

 

Storjordstua 

Hytta ble reist på Nystadnes mellom 1915 

og 1917 og senere restaurert og oppsatt ved 

Nasjonalparksenteret på Storjord. Ubetjent 

turisthytte med 12 sengeplasser. 

 

Skogvoktergården 

Ubetjent turisthytte med 9 sengeplasser. 

Gården ligger idyllisk til ved elvemøtet 

mellom Junkerdalselva og Saltdalselva, med 

muligheter for både laks- og sjøørretfiske.  

 
Figur 18 Naturklatrejungel (Kilde: Saltdal 

turistsenter) 
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Figur 19 Skogvoktergården (Kilde: Saltdal turistsenter) 

 

Saltdal turistsenter 

Åpnet i 1990 og er den bedriften på Storjord med størst omsetning gjennom året. Bedriften 

består av kro, kiosk, bensinstasjon, motellrom, hytter, vognplasser, badeanlegg og en 

storgamme med plass til 80 personer som leies ut til selskaper og seminarer. 

 

 

Figur 20 Saltdal turistsenter (Kilde: Saltdal turistsenter) 
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Nordland nasjonalparksenter 

Naturformidling rettet spesielt mot skoleklasser og turister. Senteret ble opprettet som 

nasjonalparksenter for Svartisen, Saltfjellet og Junkerdalen nasjonalparker i 2005, og har en 

representativ utstilling med naturverdier og samisk kultur. 
 

4.3.3 PLANOMRÅDET 

Forbi planområdet går det en tursti langs Lønselva i sør og en tursti langs østsida av grustaket. 

Turstien langs østsida går fra Saltdal turistsenter i kulvert under E6 og videre sørover til 

Lønselva. Det går også en smal sti fra turstien langs Lønselva opp til grustaket, denne stien 

stopper i grustaket og leder ingen veier. 

 

 

Figur 21 Turstier forbi planområdet 

 

Områdets verdi vurderes ut ifra bruksfrekvens, betydning og kvalitet. I naturbasen er området 

registrert med stor bruksfrekvens med både lokale, regionale og nasjonale brukere og mange 

opplevelseskvaliteter. Området har høy grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Dette er 

vurdert til å gi stor verdi.  
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4.4 Vurdering av påvirkning 

Tiltakets grad av påvirkning vurderes ut ifra opplevelseskvalitet, areal/omfang, 

tilgjengelighet/barriere, bruk av området og lydbilde.  

 

Opplevelseskvalitet 

Planområdet har i dag et grustak i drift, tiltaket vil sådan ikke påvirke opplevelseskvaliteten i 

området. Hovedvekten av friluftslivet foregår nord på Hestbrinken/øst for E6 og et relativt stort 

skogkledt område gjør at tiltaket vil ikke være synlig fra dette området. Utvidelsen av grustaket 

grenser imidlertid til tursti lang Lønselva i sør og vil kunne påvirke opplevelseskvaliteten for 

turgåere langs elva. Imidlertid opprettholdes vollen mot elva og turstien og det legges inn et 

vegetasjonsbelte. Tiltakets påvirkning vurderes til noe forringet/ubetydelig. 

 

Areal/omfang 

Utvidelse av massetaket vil midlertidig beslaglegge den sørlige delen av Hestbrinken. Dette er 

imidlertid i dag et skogkledt område uten turstier eller annen friluftsaktivitet. Tiltakets 

påvirkning vurderes til ubetydelig/noe forringet. 

 

Tilgjengelighet/barriere 

Dagens turveier opprettholdes og tiltaket vil ikke påvirke disse. Tiltakets påvirkning vurderes til 

ubetydelig.  

 

Bruk av området 

Planområdet har et grustak i drift i dag og anses derfor ikke å ha de kvaliteter et friluftsområde 

bør ha. Område for utvidelse er skogdekt uten turstier og benyttes lite til friluftsaktiviteter. 

Hovedvekten av friluftslivet foregår i nord ved Junkerdalselva. Tiltakets påvirkning vurderes til 

ubetydelig.  

 

Lydbilde 

Planområdet har et grustak i drift i dag. Lydbilde vil derfor ikke endres fra dagens situasjon. 

Tiltaket medfører imidlertid en utvidelse nærmere elva. Vollen mot elva beholdes og det legges 

inn et vegetasjonsbelte mot elva og tursti. Vollen og vegetasjonsbelte vil bidra til å redusere 

støy- og støvplager, samt fungere som en visuell skjerm. Tiltakets påvirkning vurderes til noe 

forringet. 

 

Opplevelseskvalitet er vurdert til noe forringet/ubetydelig, omfang til ubetydelig/noe forringet, 

tilgjengelighet til ubetydelig, bruken til ubetydelig og lydbildet til noe forringet. Dette er vurdert 

til å gi en samlet påvirkningsgrad noe forringet/ubetydelig. 
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4.5 Konsekvens  

Konsekvensen fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det berørte temaets 

verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper tiltaket 

vil medføre i forhold til alternativ 0. 

 

Området er vurdert til stor verdi, mens påvirkningen er vurdert til noe forringet/ubetydelig av 

tiltaket. Konsekvensen vurderes ut ifra dette til å være noe negativ.  

 

 

 

Tiltaket er vurdert til å medføre noe negativ konsekvens for friluftslivet. Det er samlet sett støy 

fra driften og transporten, samt tiltakets påvirkning på attraktiviteten til området som 

turområde som gir konsekvenser for friluftslivet.  

4.6 Skadereduserende tiltak 

Det ansees i utgangspunktet ikke nødvendig å iverksette avbøtende tiltak for å redusere de 

negative konsekvensene av tiltaket. Vollen mot elva og tursti bevares, som vil fungere både 

som en estetisk skjerm, samt bidra til å redusere støy- og støvplager. I tillegg reguleres det inn 

vegetasjonsskjerm langs sør- og vestsiden av uttaket. 
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