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1. FORORD 

På bakgrunn av høringsuttalelser til oppstart fra ulike offentlige instanser (se utdrag nedenfor) er det 

besluttet at områdets landskapsverdier og landskapsvirkningene av tiltaket skal utredes. Denne 

rapporten søker å svare ut dette temaet. Rapporten er ikke å forstå som en fullstendig KU for temaet 

landskapsbilde.  

 

Følgende uttalelser (utdrag) er lagt til grunn for arbeidet med denne rapporten:  

 

Fylkesmannen i Nordland, 12.02.2019  

Miljø- og naturverdier 

Plangrensen er trukket forholdsvis nært vassdraget. Saltdalsvassdraget er underlagt vassdragsvern 

gjennom St. prp. Nr. 118 1991-92 om verneplan IV for vassdrag.  

Massetak for nært Saltdalselva vil endre landskapsbildet betydelig og på sikt potensielt endre 

kantsonens funksjon. Uttak og anleggsvirksomhet i breelvavsetningen og skrenten ned mot elva vil 

raskt komme i strid med gjeldende rikspolitiske retningslinje for vernede vassdrag.  

Forutsetter at hensynet til vassdraget utredes nærmere, og at en vurderer avbøtende tiltak både i 

form av avstand til vassdraget og avlstuninger mot omkringliggende friluftslivsareal.  

Landskapsvirkninger under driften og etter avslutningen bør visualiserer i utredningen.  

Fylkesmannen anbefaler at det ikke tillates uttak og andre former for inngrep i hundremetersbeltet i 

sør- og sørøst. For de vestlige og nordvestlige delene av området bør denne 

byggegrensen/formålsgrensen mot vassdraget økes betraktelig.  

 

Nordland fylkeskommune, 13.02.2019 (utdrag) 

Temaer som bør utredes: 

- Plangrensa bør vurderes trukket lengre bort fra elveløpet av hensyn til turstien langs elva og 

området avsatt til FRA 1. Det bør etableres en bred vegetasjonssone mot elva. 

- Planområdet inngår i den verneverdige kvartærgeologiske formasjonen som utgjør det 

glasifluviale deltaet ved Storjord. Virkninger av utvidet drift må vurderes. 

- Landskap bør utredes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, 14.02.2019 

Istandsetting, skjerming og etterbruk 

Uttaket vil være eksponert i omgivelsene, og utredningen bør gjøre rede for nær- og fjernvirkningen 

av tiltaket. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. Vegetasjonsskjerm kan 

bidra til å redusere belastninger knyttet til støy og støv, og i tillegg ha en estetisk funksjon. 20 meter 

er en formålstjenlig bredde.  

Istandsetting og avbøtende tiltak må sees i sammenheng med ønsket etterbruk. 

Hvis etterbruk er definert til naturområde på lik linje med omgivelsene, bør istandsettingen innebære 

naturlig revegetering. 

 

 
Området ble befart og fotodokumentert sammen med Statskog Salten v. Harald Rundhaug den 
03.04.2019. 

 
 
Trondheim, 30.05.2019 

 
 
Tor Nilssen 
Senior landskapsarkitekt - Rambøll 
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2. LANDSKAPSBILDE - BESKRIVELSE OG VERDI 

2.1 Metodikk  

Selv om denne rapporten ikke innebærer en full konsekvensutredning for temaet landskapsbilde, 

har vi likevel valgt å langt på veg følge hovedlinjene i metodikken som benyttes ved de såkalte 

«ikke-prissatte konsekvenser». Dette betyr at vi i forbindelse med landskapsbeskrivelsen søker å gi 

en skriftlig verdivurdering av landskapsbildet. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet 

«Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap», som er et viktig hjelpemiddel i denne fasen. Når 

landskapsverdien er vurdert, vil neste steg være å beskrive og vurdere den landskapspåvirkningen 

som massetaket innebærer. Til slutt vil landskapskonsekvensene av tiltaket bli vurdert på 

bakgrunn av landskapets verdi og tiltakets påvirkning.  

 

I konsekvensutredninger skal konsekvensene av tiltak som blir foreslått i en arealplan vurderes i 

forhold til dagens situasjon, også kalt null-alternativet. I dagens situasjon skal også alle endringer 

som er hjemlet i allerede stadfestede planer inngå, selv om de ennå ikke er realisert.  

 

Når det gjelder det aktuelle tiltaksområdet ved Storjord, så er området pr. i dag uregulert, og det 

foreligger heller ingen reguleringsplaner i områdets nærhet som vil påvirke landskapsbildet i vesentlig 

grad. Det siste landskapsinngrepet av noe omfang i nærheten av tiltaksområdet er den nye tunnelen 

for fylkesveg 77 mot Junkerdalen (under bygging). I kommuneplanenes arealdel er området avsatt til 

LNF (landbruk-natur-friluftsliv).  

 

2.2 Landskapsverdi 

Når verdien av et planområde skal vurderes, vil en måtte vurdere både menneskeskapte elementer 

(bygninger, veger, plasser, parker, hager mm.) og naturgitte rammer (topografi, vegetasjon, 

landskapsrom og vann). Vann kan opptre i mange sammenhenger - som bekker, elver, tjern, 

dammer og strandsoner langs sjø og ferskvann.  

 

En må også vurdere om analyseområdet har spesielt verdifulle eller interessante elementer (gamle 

trær, geologiske og kvartærgeologiske formasjoner, sjelden vegetasjon m.m.) I kulturlandskapet 

vil karakteristisk bebyggelse eller andre menneskeskapte elementer – som også kan ha 

kulturhistorisk verdi – kunne være viktige landskapselementer.  

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Det aktuelle tiltaksområdet i Saltdal ligger i landskapsregion 33: Innlandsbygdene i 

Nordland, og underregion 33.8: Saltdalen og Misvær. Nedenfor er det tatt med noen relevante 

utdrag av NIBIOS beskrivelsen av denne landskapsregionen:  

 

Landskapets hovedformer er i hovedsak knyttet til regionens dalfører. Disse er formet av isen, og 
har ofte U-form. Typisk for underregionene er at dalførene oftest omkranses av åser. Høyere opp i 
dalene går åsene over i et viddelandskap. Regionens berggrunn er noenlunde ensartet – 
hovedsakelig kambrosilur med fyllitt, glimmerskifer og kalkbergarter. Dalbunnen i de nedre 
dalavsnitt ligger under marin grense, og her fins mektige hav og breelvansetninger. Bunnmorene 

er avsatt langs dalbunnen, under den marine grense overleiret av tykke finkorna havavsetninger og 
breelvterrasser. Pga. bratte dalsider er ur og skredbaner utbredt. Der dalbunnen er flat renner 

elvene i rolige slynger (Saltdalselva). Nord for Saltfjellet dominerer lauvskogen, mens furuskog 
danner store sammenhengende arealer på grusavsetninger i dalbunnen. Lauvskogene er dominert 
av bjørk, men rogn, selje, or og osp har ofte et sterkt innslag i de frodige liene.  All gran nord for 
Saltfjellet er innplantet.   
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Figur 1: Utsnitt av NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. Landskapsregion 33 - 
Innlandsbygdene i Nordland – er vist med grønn farge. Underregion i tiltaksområdet er 33.08: 
Saltdalen og Misvær. Pila viser hvor planområdet ligger. 

 

2.2.1 Vurderingskriterier 

Vegvesenets håndbok V712 har en tabell med parametere som er viktige for verdivurderingene for 

temaet «landskapsbilde». I tabellen nedenfor er en del av kriteriene opplistet.  

 

 
 Figur 2: Verdisetting av landskapsbilde – matrise fra håndbok V712 

2.3 Landskapsbildet ved Storjord i Saltdal 

 

Kort beskrivelse.  

Landskapsbildet ved Storjord er sterkt preget av de sterke rammene som dannes av fjellene som 

omgir stedet og området; Ørtfjellet i vest, Addjektind og Kjemanåsen i sør og Solemtindan i øst. 

Den markante Junkerdalen lager et skarpt skår i landskapet mot øst, mens hoveddalføret åpner 

seg mot nordvest. Dalbunnen er preget av Saltdalselva, som er navnet på elva videre nordover fra 

Storjord etter at Kjemåga og Jukerdalselva har forent seg. Elvene og avsmeltingen etter siste istid 

har lagt opp mektige sand- og grusmoer i dalbunnen ved Storjord. På moene vokser rene 

furubestand, mens skråningene og ravinene mot elvene og sidebekkene har en mer variert 

trevegetasjon. Gran er opprinnelig innplantet i dalen, men sprer seg nå ved frøformering. Saltdal 

har et meget tørt klima, noe som også påvirker vegetasjonsbildet sterkt og ytterligere styrker 

furuas posisjon. Deler av elveslettene er oppdyrket der jordsmonnet er egnet. Storjord er derfor 

også en jordbruksgrend i Saltdalen. I de senere tiårene har turismen gjort seg mer og mer 

gjeldende, både i næringslivet og i landskapsbildet. I natur- og kulturlandskapet er det anlagt et 
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nettverk av stier, løyper og turveger med hengebruer, rasteplasser og overnattingsfasiliteter. Av 

disse er Saltdal turistsenter ved E6 mest markant i landskapsbildet. Turistsenteret ligger på 

området mellom Kjemåga og Junkerdalselva.  

 

Det ligger et stort massetak på ved Hestbrinken, vest for E6. Det er dette massetaket som nå 

søkes utvidet. Området er ganske flatt, og vegetasjonen består i dag av et tilnærmet renbestand 

av furu. Virkningene som dette massetaket vil få for landskapsbildet blir vurdert i denne rapporten. 

Mellom E6 og dagens massetak ligger et område med næringsbygg. Toppen av Hestbrinken ligger 

på ca. kote 126, mens elvesletten ligger på kote 106 - 107. Grustykkelsen er altså opp mot 20 

meter. Gjennomsnittlig tykkelse på prosjektert uttak er ca. 16 meter.  

 

 

 

Figur 3 og 4: Kart og ortofoto over Storjord. Vi ser dagens massetak (grått på kartet), som vil bli 

liggende inne i området for et utvidet massetak. 
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Figur 5: Dagens massetak sett fra øst. 

 

 

 

 

 
Figur 6: På dette bildet ser vi at skjæringene i den eldste delen av grustaket (bak bygningen) har 
grodd til med furu og lauvskog. For å befare denne revegeteringen må det derfor ikke gjøres 
terrenginngrep i dette området. 
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Figur 7: Vest for massetaket går stien langs elva gjennom et område med blandingsskog med 
både gran, furu og lauvtrær. Elva ses til venstre i bakgrunnen. 

 

 
Figur 8: Bildet er tatt fra elvebredden mot den bratte skogkledde skråningen opp til furumoen 
(Hestbrinken) hvor grustaket skal utvides. I terrengplanen for grustaket blir denne skråningen 
med vegetasjon bli bevart, mens terrenget blir senket pga. grusuttak på østsiden, slik at brinken 
vil bli en terrengrygg som skjuler massetaket fra elverommet.  

 

2.3.1 Verdi av landskapsbildet – Storjord 

Av beskrivelsen ovenfor (3.1.2) framgår det at landskapskvalitetene ved Storjord er høge, men at 

selve tiltaket lokalt ligger i et område hvor landskapsverdien er noe mindre (furumo på 

sandavsetninger). Dagens massetak er også negativt for landskapsbildet. Likevel må det her tas 

hensyn til at det regulerte området er en del av helheten for landskapsbildet ved Storjord. Vi 

mener derfor at landskapsverdien i forhold til tiltaksområdet bør settes til middels. 

 

Verdi:             Uten betydning          Noe         Liten          Middels          Stor          Svært stor 
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2.3.2 Plan for masseuttak og avslutning/istandsetting 

Planområdet for massetaket er begrenset av høgspentlinjen langs østsiden. Mellom høgspentlinjen og 

E6 ligger et tilrettelagt turløypenett i nord, mens den sørligste delen er et næringsområde med 

bebyggelse. Mot nord er det trukket en avgrensing øst-vest på høgde med vegkroa til Saltdal 

turistsenter. Mot vest har grusforekomsten sin naturlige avslutning i en bratt brink (Hestbrinken) ned 

mot elvesletten langs Lønselva. I sør ligger dagens grustak. Her er det tatt ut masser ned mot 

terrengnivået på elvesletten i sør (kote 106-107).  

 

 

 

Figur 9: Landskapsplan som viser nytt terreng ved totalt masseuttak i medhold av reguleringen. 

 

 

   

Figur 10 og 11: Planene viser forslag til hhv. 1. og 2. etappe av masseuttaket. 
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2.3.3 Påvirkningen på områdets landskap ved etablering av nytt massetak 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til landskapsplan 

for massetaket (2.3.2 ovenfor), plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.   

 

Nærvirkning 

Massetaket blir en senking av terrenget innenfor regulert areal. Fra nord og øst vil nærvirkningen 

av dette terrenginngrep bli beskjeden. Kun når en er i skogen og kommer helt innpå brinken av 

massetaket vil nærvirkningen bli merkbar. Fra sør har dagens massetak allerede punktert brinken 

her og laget innsyn fra elverommet/elvebredden. Her er det imidlertid en ganske tett vegetasjon 

på elvesletten som bidrar til å dempe den visuelle virkningen av inngrepet. Slik det nye terrenget 

er prosjektert, vil denne åpningen inn i massetaket sett fra sør ikke bli større enn i dag. 

 

Den viktigste utfordringen har vært å visuelt skjerme elverommet langs Lønselva vest for 

massetaket. Dette er et viktig og verdifullt landskapsrom, med en attraktiv tursti langs 

elvebredden. Terrengplanen er utformet slik at den bratte vestvendte Hestbrinken i all hovedsak 

forblir intakt med dagens trevegetasjon. Toppen av brinken er foreslått senket med mellom 2 og 4 

meter, men dette vil knapt være merkbart sett fra vestsiden. Hestbrinken blir nå en terrengrygg, 

som er ca 8-10 meter bred på toppen før den skråner med helning 1:2 ned mot bunnen av det 

planlagte massetaket.  

 

Fjernvirkning 

 

Påvirkning – oppsummering og konklusjon 

Oppsummert vil vi vurdere påvirkningen på landskapsbildet ved en utvidelse av massetaket ved 

Storjord i Saltdal som følger: 

 

• Nærvirkningen av tiltaket vil lokalt gi en endring og av landskapsbildet ved Storjord. Denne 

endringen innebærer en forringelse av landskapsbildet i området – primært fordi den 

sammenhengende furumoen på Hestbrinken vil bli vesentlig redusert i omfang, og at 

terrenget vil bli senket over et større område. På den andre side har dagens massetak 

allerede medført et stort inngrep i området. Dette massetaket har en dårlig arrondering, og 

det er lite som tyder på at dagens massetak har vært åpnet og drevet etter en plan hvor 

hensynet til landskapsbildet har vært i fokus. Dersom utvidelsen skjer i medhold av den 

terrengplanen som er utarbeidet som del av reguleringsplanen, vil dette derfor innebære 

en «landskapsopprydding» i forhold til dagens situasjon. I positiv retning må det også tas i 

betraktning at massetaket har en skjermet beliggenhet. Få mennesker vil oppleve 

massetaket på nært hold. I hovedsak vil nærvirkningen angå folk som ferdes på turvegene 

som er anlagt i området, både oppe på moen og nede langs elva. De sistnevnte vil oppleve 

lite endring fordi Hestbrinkens vestside mot elva skal bevares som en terrengrygg slik 

landskapsplanen viser.   

 

• Fjernvirkningen av tiltaket vil i all hovedsak oppleves fra høyereliggende områder, dvs. 

oppe i dalsidene og fra fjell i området omkring Storjord. I praksis vil dette angå 

fjellvandrere og reisende med tog. I massetakets driftstid vil en klart se massetaket fra 

Nordlandsbanen oppe i lisiden på vestre dalside, men når uttaket er avsluttet og området 

blir revegetert forutsettes fjernvirkningen av området å være marginal.  

 

Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkning samlet sett for dette tiltaket, mener vi at 

reguleringsplanen for massetaket ved Storjord gir en påvirkning som er noe forringet for 

landskapsbildet. 

Påvirkning:  

Ødelagt / sterkt forringet Forringet  Noe forringet Ubetydelig endring            Forbedret 
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2.3.4 Konsekvenser for landskapsbildet 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte verdi 

og påvirkningen som tiltaket medfører. Til denne vurderingen benyttes konsekvensviften som er 

nevnt under kap. 2.1 Metodikk.  Nedenfor har vi vist hvordan en plotter inn de vurderte 

parametere for verdi og påvirkning, og ser da at vi får en konsekvens for landskapsbildet som er 

noe negativ (-)                        

                                                                                           

                                                                  
               
 
 

     
 

 
 

 

2.3.4.1 Skadereduserende tiltak  

I dette prosjektet er det gjort en bevisst planlegging av nytt terreng etter ferdig masseuttak for å 

minimere de negative virkningene for landskapsbildet, både nær- og fjernvirkning.  

 

• For at en ytterligere skal kunne redusere virkningene, er det viktig at en følger en 

masseuttakene følger den planlagte etappeplanen. For å få full virkning av denne er det viktig 

at en gjør en fortløpende istandsetting av de prosjekterte skråningene, slik at den naturlige 

revegetering kan starte så tidlig som mulig. Dersom en stadig gjør ny inngrep på ulike steder 

i massetaket vil en planmessig og suksessiv revegetering ikke være mulig. 

 

• En bør lage kjøreveger for uttransporten i bunnen av massetaket etter hvert som terrenget er 

ferdig planert, slik at revegeteringen også kan starte her.  

 

• Selv om jordsmonnet på denne furumoen er skrint, er det viktig at dette fjernes og legges i 

depoter, slik at det senere kan benyttes på de ferdige skråningene. Denne organiske 

jordmassen inneholder mye frø som vil gi en raskere revegetering. 

 
     

Figur 1: Massetak – 
Storjord i Saltdal 

Når landskapsverdien 
er vurdert til middels, 
og påvirkningen er 
vurdert til noe forringet 
vil konsekvensen for 
landskapsbildet være 
noe negativ (-)  


