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1. Innledning 

Massetak Storjord i Saltdal kommune er i drift som grustak i dag og reguleringsplan skal legge til rette 

for utvidelse av anlegget, figur 1. Grustaket ligger ved Lønselva, som er en del av Saltdalsvassdraget. 

Denne rapporten er en enkel utredning av konsekvenser for vannmiljø ved utvidelse av massetaket, 

med beskrivelse av relevante avbøtende tiltak. Arbeidet er gjennomført ved bruk av tilgjengelig 

informasjon i aktuelle databaser.  

 

Problemer i vannforekomsten er knyttet til utslipp fra massetaket av finstoff med skarpe kanter etter 

sprengning/ knusing av stein. Dersom finstoffet setter seg på gjellene til fisken, vil det være skadelig.  

Utslipp av finstoff kan føre til nedslamming av gyteplasser i elva og generelt virke negativt på 

bunndyrfaunaen. 

 

 

Figur 1. Ortofoto av dagens grustak ved siden av planområde i ny reguleringsplan for utvidet område for 

grusuttak. 
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1.1 Innspill til reguleringsplan fra myndighetene 

 

Fylkesmannen i Nordland uttaler i tilbakemelding til forslag til reguleringsplan at det må foretas en 

utredning av konsekvenser for vannmiljø, og hvilke avbøtende tiltak som i denne sammenheng vil være 

relevante. Det påpekes i denne forbindelse at Saltdalsvassdraget er et viktig anadromt vassdrag, og 

potensiell avrenning vil kunne være skadelig for fisk og bunndyr. Fylkesmannen henviser til 

forurensningsforskriftens kapittel 30, og viser til at kravene kan skjerpes gjennom 

reguleringsbestemmelsene. 

 

I følge Nordland fylkeskommune ligger massetaket svært nær Lønselva, på en strekning med anadrom 

laksefisk og god økologisk tilstand i dag. Mulige virkninger for vannmiljøet må utredes. Vannforskriften 

§12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst, 

samt vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 

vannforekomster. Både av hensyn til friluftslivet og vannmiljøet bør det etableres en bred 

vegetasjonssone i ytterkanten av planområdet.  

1.2 Lovgrunnlag  

Forurensningsforskriftens kap 30 gjelder for forurensninger fra knuseverk samt siktestasjoner som 

produserer pukk, grus, sand og singel. Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper 

kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff 

(SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten. 

 

Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten 

endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved 

vurdering av tilstandsklasser. Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, 

eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og 

andre ledd, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel 

ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.  

 

Vannforskriftens §4 omhandler miljømål for overflatevann, og sier at tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst 

god økologisk og god kjemisk tilstand innen 2020. I følge vannforskriftens §12 kan imidlertid ny 

aktivitet eller nye inngrep tillates dersom miljøtilstanden ikke forringes, på visse vilkår. 

 

2. Vannforekomst og naturgrunnlag 

Lønselva har et nedbørssfelt på 498 km2. Den renner fra Saltfjellet nordover gjennom Lønsdalen og har 

flere sidebekker. Lønselva er 32 km lang og har et fall på 550 m. Ned gjennom Lønsdalen går elva for 

det meste stri og bunnsubstratet er grovt. Ved Storjord, nedstrøms grusuttaket, renner Lønselva 

sammen med Junkerdalselva og får navnet Saltdalselva. Nedstrøms samløpet blir elva striere, og på 

elvebunnen er det kuppelstein som dominerer. Elveløpet veksler mellom småstryk og kulper 

(Universitetet i Trondheim, 1977). Vannet er klart og siktedybden god på denne strekningen.  

 

Lønselva har en høydeforskjell på ca 60m på de nederste 4 km før samløp med Junkerdalselva, som er 

lakseførende. Saltdalselva har store områder som egner seg til gyting for laks, mens 

oppvekstmulighetene er begrenset til under halvparten av vassdragets lengde. De beste 

oppvekstområdene fins i sideelvene Junkerdalselva, Vassbotnelva, Eveneselva og på arealer nærmest 

land i øvre deler av hovedelva. Elveforbygninger bidrar til økte vannhastigheter og destabilisering av 
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bunnsubstrat, i alt langs 40% av hovedelvas lengde (Skandinavisk naturovervåking og 

Ferskvannsbiologen, 2017). 

 

Sentralt i vannforskriften er klassifiseringssystemet, hvor overflatevann klassifiseres i fem 

tilstandsklasser, og miljømålet er god økologisk og kjemisk tilstand.  Det fins ingen registrering av 

Lønselva i Miljødirektoratet sin database for vannmiljø. I VannNett-portal er Lønselva registrert som 

vannforekomst 163-14-R, med antatt god kjemisk og økologisk tilstand. Det er ikke registrert at det er 

gjort undersøkelser av vannkvaliteten, og vi har derfor lite informasjon om dagens tilstand. Vanntype 

navn er satt til «Middels til stor, kalkfattig, klar (TOC2-5). Vannforekomsten er karakterisert som klar, 

turbiditet STS<10mg/L (uorganisk minst 80%). Av antropogen (menneskeskapt) påvirkning av 

vannforekomsten Lønselva vil det forholdet at E6 følger elva over lange strekninger og hyttefelt i 

Lønsdal være de viktigste bidragene. Det er ingen øvrig bebyggelse eller virksomhet i nedbørsfeltet. Ved 

Storjord løper Lønselva sammen med Junkerdalselva, og vannføringen øker, da også Junkerdalselva 

representerer et stort nedbørsfelt. 

 

Vegetasjonen i dalføret veksler mellom blandingsskog og furuskog av høy og middels bonitet 

(Universitetet i Trondheim, 1977). I følge kartbasen kilden.no er området der massetaket planlegges 

utvidet, Hestbrinken, bevokst med furuskog av middels bonitet. Arealet er ikke registrert som dyrkbart 

ifølge skogoglandskap.no og det antas at jordsmonnet er skrint (kilden.nibio.no, 2019). 

 

Grusforekomsten på Storjord er ifølge miljøstatus.no en breelvavsetning (miljøstatus.no, 2019). I følge 

ngu.no er det ikke gruvedrift i nedbørsfeltet til Lønselva eller Junkerdalselva, men det er registrert 

spredte forekomster av berggrunn med innhold av metaller (ngu.no, 2019). Det kan derfor ikke 

utelukkes at det kan være noe metallinnhold i massene i grusavsetningen. 
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Figur 2. Foto fra dagens massetak av 22.11.2018. 

 

 

3. Avbøtende tiltak 

Det pågår masseuttak i området i dag, og det er snakk om en utvidelse av dagens areal. Det er ikke 

kjent at dagens drift har negative konsekvenser på vannforekomsten.  

 

3.1 Beholde voll i sør og vest 

 

Aktsomhetskart for flom viser at i en flomsituasjon kan det tenkes at det vil trenge vann inn i de sørlige 

delene av massetaket. I en slik situasjon kan finstoff vaskes ut, og medføre økt sediment-transport i 

vassdraget. I en flomsituasjon er det naturlig at løpserosjonen øker og dermed sediment-innholdet i 

vannet. For å minske faren for inntrengning av vann, er det viktig å beholde vollen mot elva sør for 

anlegget, denne er heller ikke en del av reguleringsområdet. For å hindre direkte avrenning til 

vassdraget er det viktig at det blir stående igjen en kant/ voll langs hele vestlig del av arealet, som 

grenser mot elva. Vegetasjonen må beholdes i en sone mot elva både mot sør og vest. 
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3.2 Sedimenteringsbasseng 

 

Et sedimenteringsbasseng anbefales etablert på sørlig del av arealet ved utløp til bekk. Størrelsen på 

bassenget må tilpasses vannmengden. En stor del av overflatevannet på området vil infiltreres i 

grunnen, men avrenning kan oppstå i perioder.  

 

Sedimentasjonsbassenget vil både forhindre at finstoff lekker ut i resipienten og holde tilbake eventuell 

metallforurensning, som i stor grad er bundet til partikler. For å kunne følge med avrenning fra 

anlegget, og vurdere behovet for sedimentasjonsbasseng, må det utarbeides en overvåkingsplan for 

resipienten. 

 

3.3 Steinknusing, beliggenhet 

Det er kjent at finstoff fra knust stein med en spiss, flisete og skarpkantet form kan ha effekt på 

gjellene til laksen. Dersom det skal knuses stein på området bør det skje på et areal som ikke er 

flomutsatt, og med naturlig infiltrasjon i grunnen, slik at det ikke oppstår direkte avrenning av finstoff til 

vassdrag. Det anbefales at steinknusing foregår så langt nordøst på arealet som mulig. 

 

 

 

Figur 4. Aktsomhetskart for flom, (atlas.nve.no, 2019) 
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3.4 Drift av anleggsmaskiner 

Ved anleggsdrift vil det være behov for påfylling av drivstoff. For å hindre utslipp til vassdrag, anbefales 

at drivstoffpåfylling foregår utenfor anleggsområdet, evt så langt nordøst på området som mulig. Drift 

og vedlikehold av maskiner må gjennomføres på en måte som reduserer risiko for akutte og diffuse 

utslipp fra maskinparken. Utstyr for oppsamling av eventuelle akutte utslipp som bark og/ lenser bør 

finnes på anleggsplassen. 

 

3.5 Gradvis tilbakeføring, revegetering 

Dess større areal som er avdekket/ fjernet vegetasjon dess større vil faren for avrenning av finstoff og 

vinderosjon være. Arealet bør derfor utvides og avsluttes etappevis. Jordsmonnet i området er skrint, 

men ved avdekking av nye områder bør jordsmonnet legges til side, for å kunne benyttes ved 

revegetering. Det forventes at det tar lang tid før furuskogvegetasjonen på området er tilbake. Det bør 

derfor ikke avdekkes mer areal enn det som til enhver tid er nødvendig. 
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