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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MARGIT BIBBI MYRVOLL
 


Adresse: Luonos 40, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
141


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Turområdet på vestsiden av sporet har i generasjoner vært benyttet som turområde,- både sommer 
og vinter. Vi ønsker å fortsette med det. Er redd det blir klatring over gjerder flere steder for å krysse 
jernbanen. Obs : Man krysser linja,- man oppholder seg ikke der !!! Ønsker at det lages mulighet for 
å krysse sporet gjennom porter i gjerdet. Minst to på nevnte strekning (Lønsdal stasjon - Sørelva)
Om det ikke lages porter,- vil vi  som hytteeiere få  begrensa  utfartsområde  - og dermed også 
forringet verdi av hytta.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: Bibbimy@hotmail.com
Telefonnummer: 97081669
 


SIGNERT AV


MARGIT BIBBI MYRVOLL på vegne av MYRVOLL MARGIT
BIBBI 30.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MIKKEL SINCLAIR LYNGAR
 


Adresse: Luonos 43, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
15


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det planlagte gjerdet, slikt det er skissert, medfører radikal begrensning av tilgjengeligheten for 
utmark. 
Et tiltak som som fører til så omfattende begrensning av den alminnelige allemannsrett og tilgang på 
fri benyttelse av utmark må, og bør prøves ift. Lov om frilutstlivet "Kapitel II. Om ferdselsrettens 
utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v. .https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/§13.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
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legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: s-lynga@online.no
Telefonnummer: 90944523
 


SIGNERT AV


MIKKEL SINCLAIR LYNGAR på vegne av LYNGAR MIKKEL
SINCLAIR 03.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: WILLY SIGFRED PAASCHE
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 36, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
42


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det må legges til rette for at Eiendomsbesittere og andre sikres adgang til fjellområdene vest for 
jernbanen. Det vil ikke være akseptabelt at man må til undergangen ved Lønsdal eller til Sørelva for 
å komme seg over jernbanen. Dette vil kunne føre til at det blir laget hull i gjerdet med påfølgende 
fare for uønsket ferdsel og påkjørsel. Krysningspunktene bør være der det har vært og er vanlig at 
personer krysser jernbanen. For vår del vil dette si ca ved
NORD 
66.7246404
66°43.4784268′
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66°43′28.70561″
ØST 
15.4589671
15°27.5380276′
15°27′32.28166″ 
Her er et felles krysningspunkt for flere brukere, samt at det oversiktlig og til liten fare.
Mvh 
WIlly Paasche
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: wilpaa@sbnett.no
Telefonnummer: 90945495
 


SIGNERT AV


WILLY SIGFRED PAASCHE på vegne av PAASCHE WILLY
SIGFRED 09.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: LARS EIVIND STAURVIK
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 18, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
113


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Som hytteeier og ivrig bruker av fjellområdene vest for jernbanen (sørfjellet, kjemåfjellet, 
kjemåvannet ) gjennom hele året med både tur, jakt, ski, bærplukking, fisking etc , så vil det å ikke få 
mulighet til å kunne gå ut fra egen hytte til disse områdene uten å måtte gå til bil for å kjøre til 
kryssningspunkt på hver ende av gjerde, ha store negative innvirkninger for bruken av fjellet for oss. 
Det må etableres mulighet for kryssningspunkter på enkelte steder der det i dag blir krysset. Mvh 
Lars Staurvik
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: lars.staurvik@arva.no
Telefonnummer: 90559947
 


SIGNERT AV


LARS EIVIND STAURVIK på vegne av STAURVIK LARS
EIVIND 31.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Bengt Brobakk
To: Enodd, Sissel
Subject: Reingjerde strekningen Sørelva - Lønsdal
Date: mandag 27. september 2021 11:43:35


Hei
 
Jeg har hytte der det nå skal bygges reingjerde og når jeg skal på hytta kjører jeg opp den gamle
veien bane nord bygde når jernbanen ble bygget. Vi ønsker å kunne kjøre til hytta samme veg
når gjerdet kommer opp som vi gjør nå.
 
Min adresse er Lønsdalsgrenda nr. 56 med gårds og bruksnummer 76 / 14.
 
Det kartet dere sendte med nabovarsel er såpass generelt/grovt at jeg ikke ser hvordan gjerdet
kommer forbi oss. Kunne du forstørret kartet forbi meg eller orientert meg på dette?
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen


Bengt Brobakk
Mob. +4799217432
E‑post: Bengt.Brobakk@consto.no


 
   


 



mailto:Bengt.Brobakk@consto.no

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no

tel:+4799217432

mailto:Bengt.Brobakk@consto.no







From: Kent R.Hüttepohl
To: Enodd, Sissel
Subject: Innspill til planarbeidet vedr. "Detaljreguleringsplan for Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal stasjon, Gjerde".
Date: mandag 27. september 2021 23:41:42


Hei,
Viser til følgebrev til nabovarsel for detaljreguleringsplan for bygging av gjerde langs
jernbanen, mellom Sørelva brøytestasjon og Lønsdal stasjon.
Som hytteeier (Lønsdalsgrenda 11, g.nr/br.nr. 76/1/18) og ivrig bruker av naturområdet i
Lønsdal og områdene vest for jernbanen, har vi allerede sendt inn innspill på nabovarselet,
knyttet til vår tilknytning og bruk av dette naturområdet. I det innspillet ber vi innstendig
om at det må legges opp til krysningspunkter i gjerdet, slik at man kan krysse jernbanen på
de steder dette dette gjøres i dag. 


Som en ekstra informasjon, legger jeg ved bilder og kart som viser den stien og
krysningspunktet over jernbanen som vi, og hyttene i nærheten av vår hytte, benytter mest.
Koordinatene for krysningspunktet vises i bildene, til tillegg til traséen. Har også lagt ved
bilder som viser stien oppover i terrenget på vestsiden av jernbanen.


Dette krysningspunktet er svært oversiktlig, både mot nord og sør. Terrenget og
utformingen av jernbanen her, gjør også stedet svært godt egnet for kryssing av jernbanen
også om vinteren, da det ikke blir verken skavler eller brøytekanter på denne strekningen.
Stinettverket fra hyttefeltet samles i en sti oppe på platået ved jernbanen. Her krysser stien
jernbanen og dreneringsgrøftene, og fortsetter som merket sti videre opp mot Kjemåvatnet
og Kjemåfjellet. Dette er en gammel og mye brukt sti.
Søndre Lønsdal Hytteforening (som jeg forøvrig er medlem av), har også beskrevet denne
stien i sitt innspill til planene.


Som nevnt, ber vi innstendig om at gjerdet som planlegges bygget langs jernbanen, ikke
må føre til begrensninger for bruken av området. Det må etableres krysningspunkter i
gjerdet, slik at området vest for jernbanen kan benyttes som før.


Jeg kan gjerne stille opp på befaring, hvis ønskelig.
Gi meg gjerne beskjed hvis du har behov for mer informasjon, og ønsker flere bilder.


Mvh
Kent Hüttepohl


-- 
Kent R. Hüttepohl
Kvæle,
8255 Røkland
Mob. 45666492



mailto:til.kent@gmail.com

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no

http://g.nr/br.nr






Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: KENT-RAYNER HÜTTEPOHL
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 11, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
18


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Som hytteeiere, og ivrige brukere av fjellområdene vest for jernbanen (Kjemåvatnet, Kjemånasen, 
Addjek, Kjemåfjellet, Sørfjellet, m.m.), har vi følgende merknader/innsigelser til nabovarselet og det 
planlagte tiltaket:
- Vi er ivrige brukere av fjellområdene vest for jernbanen, i alle årets årstider. Vi bruker området til 
jakt, fiske, bærplukking, ski- og fotturer, m.m., og da med hytta som naturlig utgangspunkt. Hvis man 
skulle bli fratatt muligheten til å gå rett fra hytta, og ut i naturen på vestsiden av jernbanen, så vil 
dette få store innvirkninger, og medføre store begrensninger for oss. 
Hytta, og hyttefeltet (som har vært der siden 50-60-tallet), vil miste mye av sin verdi. 
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Hvis man skulle bli nødt til å gå fra hytta, ned til en parkeringsplass, for så å kjøre med bil til et 
krysningspunkt for jernbanen, så vil dette få negative konsekvenser, slik som økt miljøbelastning, økt 
trafikk, behov for brøyting, støy, samt annen logistikk.


For at gjerdet skal kunne aksepteres av oss hytteeiere, og brukere av områdene vest for jernbanen, 
så er man nødt til å etablere krysningspunkter i gjerdet, på steder der jernbanen krysses i dag. Disse 
krysningspunktene må kunne benyttes både sommer og vinter.


Mvh Kent og Anette Hüttepohl
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: til.kent@gmail.com
Telefonnummer: 45666492
 


SIGNERT AV


KENT-RAYNER HÜTTEPOHL på vegne av HÜTTEPOHL
KENT-RAYNER 09.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: HARALD ODIN RISJORD
 


Adresse: Lønsdalsbakken 98, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
9


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Kulverten/undergangen ved Lønsdal stasjon bør utbedres slik at den får en tilnærmet universell 
utforming. Slik den framstår i dag er adkomsten på begge sider av jernbanen svært smal. På 
østsiden av jernbanen har kulverten bare adkomst fra nord via en sti som har liten bredde hvilket 
vinterstid er utfordrende å benytte. Kulverten var en del av utbyggingsavtalen mellom Statsskog og 
Lønsdalstunet. Etter mitt skjønn framstår kulverten som uferdig med en rekke mangler mht 
tilnærming til universell utforming.
Det er viktig at nåværende adkomster til vokterboligene sikres samt at de nye gjerdene ikke medfører 
uønsket fremmed-parkering på disse eiendommene.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: post@odinarkitekt.no
Telefonnummer: 91376045
 


SIGNERT AV


HARALD ODIN RISJORD på vegne av RISJORD HARALD
ODIN 30.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Liss-Elin Mikkelsen 
Jarbruvegen 15 
8255 Røkland 
 
Bane Nord v/Multikonsult 
sissel.enodd@multiconsult.no 
 
 
Merknader til detaljreguleringsplan viltgjerde mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. 
 
Viser til utsendt nabovarsel. 
 
Vår hytte (Luonos 33) er oppført i 1960/61.   Dypen og Kemåfjell-området har vært og er 
fortsatt det naturlige frilufts- og rekreasjonsområde for oss som hytteeiere. 
Kjemåfjell-området var nok utgangspunktet for at hyttefeltet ble etablert nettopp her.   
 
Som hytteeiere ser vi med stor bekymring på de samlede inngrep som er planlagt i området 
med viltgjerde på begge sider av jernbanen samt ny E6/motorvei med fartsgrense på 90 
kilometer i timen.   
 
Dersom det ikke etableres gode krysningsmuligheter vil området sør for Lønsdal stasjon 
nærmest bli fratatt utfartsmulighet fra hyttene uten at bil må anvendes.  I kombinasjon med 
at man da er i et område med planlagt motorvei med 90 kilometer må dette være både lite 
ønskelig, risikabelt og lite miljøvennlig.  Derfor må vi forvente at dette blir tatt hensyn til ved 
planlegging av gjerdet.  
 
Dersom man ikke sikrer at hytteeierne får tilnærmet samme mulighet for tilgang til 
friluftsområdet vil våre eiendommer/hytter bli gjenstand for en betydelig verdinedgang både 
bruksmessig og økonomisk. 
 
Med hilsen 
 
Liss-ELin Mikkelsen og Olav Ose Evensen 
 
Kopi: Saltdal kommune, Rådhuset, 8250 Rognan 
 








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ÅGE HARALD TORKILSENG
 


Adresse: Lønsdalslia 70, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
67


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Jeg har har bekymring for hvilken betydning byggingen får for parkeringen på platået nord for 
Lønsdalen stasjon og starten på den etablerte stia nedover til Lønsdalslia 70. Parkering og sti 
benyttes av mange og har vært benyttet av meg siden jeg kjøpte hytta i 2003.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


09.09.2021 14:55:15 AR
445665356


09
.0


9.
20


21
 1


4:
55


:1
5 


AR
44


56
65


35
6


1







E-postadresse: age.torkils@gmail.com
Telefonnummer: 90729598
 


SIGNERT AV


ÅGE HARALD TORKILSENG på vegne av TORKILSENG
ÅGE HARALD 09.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Mathias Djupvik
To: Enodd, Sissel
Cc: erikbanx@gmail.com; Kristin Monsen
Subject: Innspill til planarbeid viltgjerder Lønsdal-Sørelva
Date: onsdag 15. september 2021 22:22:28
Attachments: Oversiktskart Lønsdal.pdf



Hei! Etter å ha deltatt på teams informasjonsmøte ønsker jeg å komme med innspill til
planprosessen til etablering av viltgjerder i området fra Lønsdal stasjon og til Sørelva. Til
informasjon er jeg sammen med min samboer, Kristin Monsen, eier av hytte med adresse
Lønsdalslia 63.
 
Først ønsker jeg å starte med å si at det er svært viktig at dere i planarbeidet setter allmenhetens
interesser svært høyt i dette området. Vestsiden av planområdet er uten tvil det mest brukte
rekreasjonsområde man finner langs hele Nordlandsbanen. Hvert år er det tusenvis av
friluftsglade mennesker som oppsøker dette området for å nyte friluftslivets gleder i form av ski
og fotturer, på jakt, fiske og bærplukking og som innfallsport til Saltfjellet og Svartisen
Nasjonalpark. Det er også knyttet mye historie rundt dette. Da Nordlandsbanen stod klar tidlig på
60 tallet var NSB en viktig bidragsyter til at folk fra Rana og Salten valfartet opp på fjellet, og det
ryktes om at det var store folkemengder som dro på tur. Hotellet på Lønsdal hadde også en
oppsving og hadde til og med etablert skiheis på vestsiden av jernbanen opp mot Kjemåfjellet.
 
For vår familie var muligheten til å kunne bruke dette området avgjørende da man investerte i
egen hytte på Lønsdal. I dag parkerer vi på nordre del av stasjonsområde i liket men mange
andre hytteeiere. Jeg setter videre punktvis hvordan våre interesser kan bli berørt av et
kommende viltgjerde. Vedlagt ligger også kartutsnitt og flyfoto for å kunne illustrere dette på en
bedre måte.
 



Vi benytter i dag det nordre området på stasjonen ved Lønsdal for parkering sammen med
ca 40-50 andre hytteeiere. Ut fra denne parkeringen er det etablert stier og veier som
fører til hyttene. Før vi kjøpte hytte ble det også gjort en utvidelse av denne parkeringen
på hytteeiernes regning for at man skulle sikre bedre plass for bilene og at de ikke skulle
komme i konflikt med anleggsarbeid ved Nordlandsbanen. Slik jeg har fått det forklart ble
det gjort i samråd med NSB. Olav Martin Jentoft kan utdype dette nærmere da han var
med på denne jobben.



Hvis vi etter at viltgjerdet er satt opp må parkere ved parkeringsplass øst for stasjonen vil
det bli svært utfordrende å komme seg til hytta grunnet at det er et svært vanskelig
terreng med dype bekkedaler og skrenter. Hvis dere legger merke til stiene som går i
hele hyttefeltet så følger de rygger ned i feltet grunnet topografien i terrenget. Skal man
komme seg fra den andre parkeringen er det nødt til å bli etablert vei og broer gjennom
hele feltet for å sikre at man kommer seg til hyttene.
Hvis man mister muligheten til å parkere på nordre del av stasjonsområdet vil det også
føre til at nødetatene vil få en betydelig vanskeligere jobb med å ta seg frem til hyttene
enn man har i dag. Dette kan potensielt skape unødig tap av tid for nødetatene.
Under byggingen av viltgjerdet nordover fra stasjonen bygde Bane Nor en vei ned til
noen av hyttene på grunn av at gjerdet hindret dem i å bruke eksisterende sti/ vei. Dette
er i nordre del av feltet og hvor det eksisterende gjerdet starter. Jeg ser da på dette som
om at Bane Nor da har gitt en aksept for at hytteeierne i dette området har
utgangspunkt i parkeringsplassen som brukes i dag da veien/ stien ble etablert som en
kompensasjon for ulempene gjerdet gav.  
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Oversiktskart over deler av 




planområde med innspill 




Lønsdalslia 63 




Dagens parkering 




Naust tilhørende 
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Sti som fører til 
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Flyfoto av 




etablert sti til 




Kjemågvatnet.  




Legg merke til biler 
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til hyttene 
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forsere til fots og på ski 




grunnet mye stor stein 




og skrenter 

















Håper det vil la seg gjøre å fortsatt få tilgang til parkeringsområdet slik man har i dag, og
at man sammen finner en  god løsning på dette.
 



Tidligere var det en planovergang som gikk over til pukkverket og til en veletablert sti som
fører opp til Kjemågvatnet. Denne stien brukes av svært mange sommerstid og det er
alltid opptråkket skispor på vinteren. Denne stien har vært i bruk av mange i flere
generasjoner. Familien har et naust ved Kjemågvatnet og denne stien leder direkte til
dette naustet. Stien er nok like mye brukt som stien som går via planundergangen på
sørsiden av stasjonsområde og man får ved å krysse over til denne stien lettere tilgang på
et annet fjellområde. Skal man ta seg til denne stien ved å bruke planundergangen vil man
måtte gå over 1 km ekstra, og terrenget i mellom er svært vanskelig å forsere på grunn av
store steiner og skrenter. Det går også en sti fra denne gamle planovergangen som leder
langs jernbanen til to hytter som ligger på vestsiden.



Det er også på planen til Saltdal kommune å etablere en sykkelvei som skal knyttes til
veien som kommer opp ved kjemågfossen. Tidligere var det et etablert prosjekt med
egen prosjektstilling som jobbet med dette. Elin Kvamme var prosjektleder for dette og
kan nok utdype dette nærmere. Ordfører Rune Berg i Saltdal Kommune er også en som
nok har en del info rundt dette prosjektet. For eksklusiviteten til Nordlandsbanen hadde
det jo vært fantastisk om at turister kunne tatt toget til Lønsdal og sykle nedover dalen
med en spektakulær utsikt ned til Rognan.
 
På bakgrunn av overstående foreslås det å etablere en planovergang hvor man trygt kan
krysse linjen både vinter og sommer. Det foreslås også at denne gjøres så bred at den
kan krysses med snøscooter og ATV, og da brukt av reindrifta, SNO/ Fjelltjenesten, Politi,
brann og frivillige (Røde Kors/ Norsk folkehjelp.)
 



Når vi er på hytta på Lønsdal så bruker vi hele området fra Lønsdal stasjon og opp til
Sørelva, og da spesielt vestsiden.  Det er derfor svært viktig for oss at man får tilgang til
dette området og at dette sikres ved at det etableres flere under eller planoverganger
jevnt i hele planområde. Allmenhetens bruk av dette området har eksistert lenge før
Nordlandsbanen ble etablert, og av den grunn kan ikke økonomi være et argument som
brukes for at man fortsatt skal sikre dens bruk. Viltgjerdet er en permanent løsning som
skal vare i mange generasjoner frem i tid, og det er da også viktig at dere sikrer at de
kommende generasjoner fortsatt får en god tilgang til området vest for banen. En god
tilgang er ikke ved hjelp av to planoverganger slik området brukes i dag!!



 
Håper mine innspill kan tas med videre inn i planarbeidet, og at våre og allmenhetens interesser
blir ivaretatt på en eksemplarisk måte. Representant for hytteforening Lønsdal 2 er på kopi.
Vedlagt ligger oversiktskart.
 
mvh
Mathias Djupvik og Kristin Monsen
Lønsdalslia 63
90117072
 











 


 


 


 


  


Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 


Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 


Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 


Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 


2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 


        
        
 


MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM 


Postboks 6230 Torgarden 


7486 TRONDHEIM 


  


 


   


 


  


Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 


Transport og samfunn Jan-Einar Kalvik / 97765246 21/178087-3    23.09.2021 


     


      


Uttalelse - Oppføring av viltgjerde langs jernbanen - gnr. 76 bnr. 2 - 


Jernbane - Røkland - Saltdal kommune 


  


Vi viser til brev datert 30.08.2021 med varsel om oppstart av arbeid med 


detaljreguleringsplan.  


 


Saken gjelder  


På vegne av Bane NOR varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 


sikringsgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal stasjon, på 


Saltfjellet sør for Rognan i Saltdal kommune. Det planlegges å bygge et 2,5 meter høyt 


gjerde på begge sider av jernbanen. Gjerdet skal i utgangspunktet plasseres på Bane NORs 


eiendom. Sør i planområdet kan det av hensyn til terrengtilpassing, snøforhold og reindrift 


være aktuelt å bygge gjerdet på Statskog sin eiendom. Mesteparten av gjerdet skal utformes 


som flettverksgjerde.  


 


Statens vegvesens rolle i planleggingen 


Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 


planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 


andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 


vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 


sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 


 


Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 


sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 


Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 


helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 


stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 


gående og syklende. 
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Arealpolitiske føringer for planarbeidet 


Viktige arealpolitiske føringer for arbeidet er bl.a. vegnormalene og statlige 


planretningslinjer for samordna bolig-areal og transportplanlegging.  


 


Statens vegvesens innspill til planforslaget 


På deler av strekningen går jernbanen nært E6. Det forventes at utforming og utstrekning av 


gjerdet avklares i planprosessen med Statens vegvesen. 


 


Konklusjon 


Vi har ellers ingen merknader til varsel om oppstart. Ta gjerne kontakt om det er nødvendig 


med avklaringer underveis i arbeidet.  


 


 


 


 


 


Transportforvaltning nord 1 


Med hilsen 


 


 


 


Jan-Åge Karlsen 


Seksjonssjef Jan-Einar Kalvik 


 Overingeniør 


 


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 


 


  


   


 








Ragnhild Holmen Waldahl 


Nøstgt 4 


8006 Bodø 


 


 


Til 


Multiconsult v/Sissel Enodd 


Pb 6230 Torgarden 


7486 Trondheim 


 


 


Bodø, 26.09.21 


 


Innspill til detaljreguleringsplan for sikringsgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva 


brøytestasjon – Lønsdal stasjon 


 


Viser til varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Saltdal kommune av 27. august 2021 der det 


bes om innspill. Som hytteeier og bruker av området i over 40 år ønsker jeg å komme med følgende 


innspill.  


Området vest for jernbanen er et hyppig brukt friluftsområde for bærplukking, jakt,  fot- og skiturer. 


Særlig i sommerhalvåret når Saltdalselva er en naturlig barriere mot øst, utgjør området vest for 


jernbanen et sentralt og svært viktig friluftsområde for hytteeiere og friluftsfolk. Området har lange 


tradisjoner for friluftsliv og er viktig i et folkehelseperspektiv. Til tross for at det i dag ikke er tillatt å 


ta seg over jernbanen gjøres dette i omfattende grad. Hyttefolket benytter opparbeidede stier, tråkk, 


høyderygger og daler alt ettersom hva som er naturlig gitt den enkelte hyttes plassering. For 


tilreisende benyttes en rekke parkeringsplasser langs E6 for så å følge noen av de samme 


«trekkveiene» som hyttefolkene. Ettersom hver hytte/parkering har sin ankomst opp til linjen er det 


ikke gitt at det er synlig sti der kryssingene foretas.  


Ved bygging av viltgjerde fra Sørelva brøytestasjon til Lønsdal stasjon er det viktig at det 


tilrettelegges for tilsvarende bruk av området som i dag. Det vil kreve flere krysningspunkter som 


hensyntar dagens krysningspunkter, adkomst sommer og vinter og tilgjengelighet. Ved valg av 


krysningspunkter bør følgende vektlegges: 


• Mulighet til å benytte opparbeidete stier vest for jernbanen 


• Tilgang til åpne områder der det er naturlig å bevege seg vinterstid vest for jernbanen 


• At alle hyttene har tilgang på et krysningspunkt som ikke krever bruk av bil, ferdsel langs E6 


eller annen risikofylt ferdsel verken sommer eller vinter.  


• Området mellom E6 og jernbanen er til dels bratt, består av en rekke bekkedaler og delvis 


myrterreng. Topografi og terrengtype gjør at det er krevende både sommer og vinter å 







bevege seg nord-sør mellom E6 og jernbanen. Særlig gjelder dette vinterstid som på grunn av 


snøforhold og bratthet i terrenget gjør deler av området uframkommelig. Enkelte skråninger 


og bekkedaler har helning på 30 grader eller mer og utgjør således betydelig skredrisiko. Se 


NVEs skredkart (vær oppmerksom på at lokale vindforhold kan skape skredområder som ikke 


fanges opp av kartet).  Det bør derfor sikres at alle hyttene/parkeringsplassene har trygge 


ankomstleder til krysningspunktene. På sommerstid er det viktig at det tas hensyn til at blant 


annet myrene er en sårbar terrengtype for terrengsslitasje.  


• Det er da viktig at barrieren som viltgjerdet vil utgjøre, ikke gjør bil påkrevd for å benytte 


området. Få krysningspunkter vil øke bruken av bil for å komme seg ut på tur med det 


resultat at den lokale biltrafikken vil øke. Dette vil ikke være bærekraftig.  


Ved en eventuell inngjerding av Lønsdal stasjon er det viktig at det etableres tilstrekkelig med 


parkeringsplasser for brukere av DNT-stien og området opp mot Kjemåvannet.  


Sentrale krysningspunkter i dag (fra nord og sørover): 


• Vei opp fra hotellet (kart: punkt 1). Gammel vei som går opp fra hotellet til jernbanelinjen. 


Lettere å ta seg frem på ski mellom hotellet og jernbanen enn mot dagens undergang ved 


stasjonen 


• Sti mot høgda mellom kjemåvannet og Kjemåfjellet (kart: punkt 2). Opparbeidet sti vest for 


jernbanen opp mot Kjemåfjellet og Kjemåvannet. Flere delvis oppgåtte stier på østsiden av 


jernbanen opp til stien på vestsiden.  


• Vannrør (kart: punkt 3). I forbindelse med flom for en del år siden ble det lagt ned ett stort 


vannrør under jernbanen. Diameteren på røret er så stor at det er mulig å gå igjennom røret 


på sommerstid. I dag er det vanskelig på grunn av snø å ta seg gjennom på vinteren. Vest for 


jernbanen går det en gammel anleggsvei (langs sporet) og flere tråkk opp mot Kjemåfjellet. 


Delvis sti og lett adkomst fra parkering ved E6. Viktig krysningspunkt for hyttene på 


Dypensletta. Viktig krysningspunkt vinterstid 


• Anleggsvei (kart: punkt 4). Anleggsvei som går opp fra E6 opp til jernbanen. Gammel 


planovergang 


• Mast (kart: punkt 5). Sti vest for jernbanen opp mot mast og gammel kjerrevei som går opp 


mot Kjemåfjellet. Lett adkomst fra E6 med tilhørende parkering.  


• Hytter vest for jernbanen (kart: punkt 6). Adkomst til hyttene som ligger vest for jernbanen. 


Kan slås sammen med punkt fem avhengig av plassering.  


For terrengsfesting se vedlagte kart.  


 


Med vennlig hilsen 


 


Ragnhild Holmen Waldahl 


Hytteeier 
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Salten 27.09.21 


 


Innspill detaljregulering for sikringsgjerde langs jernbanen på strekning: 


Sørelva brøytestasjon – Lønsdal stasjon 
Salten friluftsråd er et interkommunalt samarbeid om friluftsliv. Vår oppgave er kort sagt på vegne av 


kommunene, å jobbe for mer og bedre friluftsliv i regionen, herunder involvere oss i viktige plan- og 


utbyggingssaker. 


 


Området mellom Sørelva og Lønsdal på Saltfjellet er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde, jf veileder 


M98-2013 fra Miljødirektoratet. Det er mye brukt både sommer og vinter. Brukergruppa er bred. På grunn 


av god tilgjengelighet og attraktive turområder, er området mye brukt både lokalt, regionalt og nasjonalt. 


Det er også en ikke ubetydelig gruppe internasjonale brukere i området. De som bruker området er en god 


blanding av folk med god lokalkunnskap og nye brukergrupper. Det må derfor tas høyde for at folk ikke er 


kjent, når tilrettelegging vurderes. Gruppa kan også deles inn i hyttefolk, caravan/campingfolk og turfolk 


(ski- og fotturfolk, bærplukkere og jegere). Noen av brukergruppene følger stier, andre har mer diffus bruk 


av området. Stier i seg selv, er derfor et litt risikabelt kriterium, om en skal fange opp viktige krysningspunkt 


i området. I sum ber vi derfor om at en ved etablering av gjerdet, er bevisst på at en må møte et bredt 


spekter av brukergrupper og bruksformer, - et spekter som er bredere enn det som er vanlig i tilsvarende 


områder. 


 


Fordi områder er mye i bruk gjennom hele året, er det viktig at en vurderer hvordan lokale snøforhold 


påvirker bruken vinterstid. Det kan ha stor betydning for hvilke krysningspunkter som er relevante. I 


vurderingen må det også legges vekt på hvordan gjerdet i seg selv påvirker snøleggingen. 


 


De viktigste turmålene i området ligger vest for jernbanen. Topografien gjør ferdsel nord-sør vanskelig, 


mens øst-vest er relativt enkelt. Med jernbanen i en nord-sørakse gjennom området, betyr dette at den blir 


en særlig sterkt følt barriere for turfolket i dette området.  


 


Som omtalt i høringsbrevet er det formeldt sett kun tillatt å krysse jernbanen på godkjente krysningspunkt. 


Dette er svært lite kjent. Folk krysser og har alltid krysset jernbanen der det passer for deres bruk. Dette 


gjelder både lokalkjente og nye brukere. I praksis vil derfor et gjerde bety en helt ny absolutt barriere for 


brukerne av området, uavhengig av hjemmelsgrunnlaget for ferdselen. Tiltaket må derfor ta høyde for det, 


når avbøtende tiltak skal vurderes. 


 


Helt nord i planområdet er det prosjektert en sykkelsti fra Lønsdal stasjon til Kjemåga stasjon. Tiltaket er 


ikke etablert, men det arbeides aktivt fra flere hold for å få denne på plass. Sykkelstien vil bygge opp under 
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Nordlandsbanen som reiselivsprodukt. Gjerdingen må derfor ikke vanskeliggjøre etableringen av denne 


sykkelstien. Det er viktig at gjerdingen sikrer en god start fra Lønsdal stasjon. Stasjonen blir trolig det 


viktigste knutepunktet på sykkelstien, pga naturforholdene og togforbindelsen. 


 


Konkrete forslag til tiltak på strekningen 


• Etter vår vurdering bør det etableres 4-6 krysningspunkter på strekningen. Disse må vurderes ut fra 


både sommer og vinterbruk og de ulike brukergruppene som er i området. Av disse bør 1-2 være 


planfrie krysningspunkt i form av kulvert/bru. Dette kommer i tillegg til den etablerte kulverten på 


Lønsdal stasjon. 


• Til krysningspunktene bør det etableres merkede/tilrettelagte traséer fra parkeringer, 


oppstillingsplasser, evt. langs eksisterende stier, som gjør at turfolket enkelt finner 


krysningspunktene enkelt fra østsiden. Tilsvarende bør gjøres på vestsiden fra strategiske punkter i 


landskapet. 


• Om det er mulig, bør det tenkes kreativt med tanke på bruk av eksisterende kulverter for vann om 


de er mulige å bruke som krysningspunkter for folk på sommeren. 


• Krysningspunktet helt nord på Lønsdal stasjon bør formaliseres som krysningspunkt for sykkelstien. 


Alternativt bør det etableres en sykkelbar sti fra eksisterende kulvert til grustaket. 


• På etableringstidspunktet for gjerdet må krysningspunkter med tilførselsstier legges inn i 


kartverkets baser (FKB og N50). I tillegg må det kvalitetssikres at informasjonen blir godt synlig i 


Ut.no. 


 


 


Med hilsen 


 


 


Bjørn Godal 


Faglig leder 


 


 


 









From: Frey Ruth
To: Enodd, Sissel
Subject: Innspill / merknader vedr. innhegning/detaljeregulering Sørelva-Lønsdalsatasjon
Date: mandag 27. september 2021 19:56:24


Gjelder:
Innspill / merknader til detaljereguleringsplanen: Innhegning/reingjerde Sørelva-Lønsdalstasjon,
76,2. (nabovarsel datert 27.aug.21)
 
Fra : -Løndalsgrenda 15 (gårdsnr. 76, bruksnr. 35)
         -Løndalsgrenda 17 (gårdsnr. 76, bruksnr. 36)
 
 
Jeg eier begge hytteeiendommene. Merknader/innspill er de samme for begge. Men de skal
gjelde som og registreres som to separate innspill!
 
 
Innspill / merknader:
 
Vi aksepterer ikke at vi gjerdes inne / stenges ute fra vårt tur- og friluftsområde. Område har
lange tradisjoner for friluftsliv og har en folkehelsebetydning.
Etter å ha hatt hytte her i 60 år har vi en historisk rett til bruk av område. Vi mener det er
unødvendig med viltgjerde.
 
Ved ev. bygging av viltgjerde fra Sørelva til Lønsdalstasjon og valg av krysningspunkter er det
viktig at følgende vektlegges:
 
- Område tilrettelegges for tilsvarende bruk som i dag.
- Krever minst 5 -6 krysningspunkter.
- Mulighet til å benytte opparbeidede stier vest for jernbanen.
- Tilgang til områder det er naturlig å bevege seg i sommer- og vinterstid.
- At alle hyttene har tilgang til krysningspunkter som ikke krever at vi, for å komme til våre
turområder, må gå lange strekninger og omveier i ulendt og til dels uframkommelig terreng.
  Eller gå ned til og langs veien (traffikksikkerhet?) og måtte bruke bil (miljøvennlig?). Alt dett blir
både strevsomt og tidkrevende.
 
Uten tilstrekkelig tilgang til frilufts- og turområdene:
-Å ha hytte i dette området har ingen hensikt
-Hytteeiendommene vil synke drastisk i verdi
 
Et krysningspunkt som vil være gunstig og bra for mange hytteeiere og turfolk, er ovenfor/vest
for Lønsdalsgrenda 26 (gårdsnr. 76, bruksnr.1, festenr. 45). Avmerket midt på det nordlige av de
to kartene hytteforeningen har vedlagt i sitt innspill:
Merket sti til Kjemågvannet / Kjemågfjellet ( av enkelte kalt «Tyskerstien»)
-et mye benyttet krysningspunkt både sommer og vinter, også av hytteeiere og andre som
kommer nedenfra (inklusiv Dypen) og av samene
-flere stier til dette krysningspunktet
-oversiktlig
-legger seg lite snø her



mailto:Ruth.Frey@nordlandssykehuset.no

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no





-viktig å få ett (av mange) krysningspunkter her. Og det skulle ligge godt til rette for det.
 
Vi forventer at vi hytteeiere blir holdt orientert og hørt i den videre prosessen!
 
 
PS: Husk at dette er innspill for to separate hytteeiendommer som skal registreres hver for seg!
 
 
Med vennlig hilsen
Knut Andersson
 


 
 








Nina Sjåmo
Kryddermoen 4
8050 Tverlandet 10. sep. 2021


Bane nor


Angående varsel om oppstart av reguleringsplan for viltgjerde.


Som eier av hytte på adresse Lønsdalsgrenda 33 ber jeg om at det i planen for framtidig
reingjerde mellom Lønsdal stasjon og Sørelva legges opp til et minimum av punkter hvor det
er mulig å krysse jernbanen uten at man skal være nødt til å sette seg i bil og kjøre til
eksisterende undergang ved Lønsdal stasjon.


I brevet fra Multiconsult påstås det at det er forbudt å krysse jernbanen, og at det av den
grunn ikke er behov for å etablere nye krysningspunkter. Imidlertid er ikke gjeldende
lovgrunnlag entydig med hensyn til forbud mot å krysse jernbanen slik Multiconsult påstår.
Det finnes eksempler på at politiet ikke har kunnet bøtelegge personer som har krysset
jernbanen nettopp fordi lovgrunnlaget er uklart. Det er Jernbaneloven som regulerer
forholdet. I paragraf 9 fremgår det at det er forbudt “å oppholde seg på jernbanens område
som ikke er beregnet for publikum”. Dette innebærer at det eksempelvis ikke er tillatt å
vandre langs eller på jernbaneskinnene. Fordi da “oppholder” man seg på skinnene over et
lengre tidsrom. Kortvarig kryssing av jernbanelinjen faller da utenfor lovens virkeområde.


Argumentasjonen fra Multiconsult er ikke konstruktiv når det gjelder å vurdere behov for å
etablere krysningspunkt. Områdene vest for jernbanelinjen er et velbrukt turområde både for
hytteeiere og fastboende. Etablering av et viltgjerde uten etablering av et tilstrekkelig antall
krysningspunkter som kan opprettholde dagens bruksmønster for hytteeiere og fastboende,
vil i vesentlig grad forringe verdien til området.


Man kan ikke unnlate å etablere krysningspunkter ved å påstå at det allerede er forbudt å
krysse jernbanelinjen. Etablering av et viltgjerde vil være en vesentlig endring av dagens
forhold for mange interessenter. I vurderingen bør man legge til grunn samme type krav og
betingelser som man ville lagt til grunn dersom det var snakk om etablering av jernbanelinje i
et område hvor det ikke allerede er jernbane. Nordlandsbanen fram til Lønsdal stasjon sto
ferdig i 1947. På denne tiden var ikke problematikken rundt kryssing av jernbanen like
relevant som i dag. Hadde imidlertid siste del av jernbanestrekningen Sørelva-Lønsdal blitt
etablert i dag, så hadde man helt klart blitt pålagt å etablere krysningspunkter. Det er denne
typen vurderinger som må legges til grunn når det nå skal etableres et viltgjerde langs
dagens linje.







Det finnes flere krysningspunkter som brukes av hytteeiere i dag. På kartutsnittet og flyfoto
på neste sider har jeg tegnet inn den som jeg kjenner til og bruker mest. Det er merket sti
som går fra parkeringsplass E6 ved Saltfjell reinprodukter, krysser jernbanelinja rett nord for
min hytte (merket med rød ring) og går videre opp til Kjemåfjellet. Stien er velbrukt både
sommer og vinter. Krysningspunktet regnes som trygt da det er god sikt i begge retninger.
På vinterstid er det i tillegg helt uproblematisk og jeg har aldri opplevd at det ligger skavler
her som gjør kryssing vanskelig.


Med Hilsen


Nina Sjåmo


1 vedlegg







Vedlegg 1
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Detaljregulering gjerde Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon 


Vi viser til deres brev av 27. august 2021. 


Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) arbeider for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og 
annet friluftsliv. Det planlagte gjerde mellom Sørelva brøytestasjon og Lønsdal stasjon kan 
hindre denne tilgangen hvis det ikke blir bygget tilstrekkelig med over- eller underganger på 
den ca 7 km lange strekningen. Den totale lengden på begge sider av jernbanen med planlagt 
gjerde er ca 16 km. 


På informasjonsmøte 15. september 2021 ble det sagt at det ikke er lov å krysse jernbanen, 
og det hørtes nesten ut som at jegere, fiskere, friluftsfolk og hyttefolk som krysser jernbanen 
har vært lovbrytere i generasjoner.  


Det berørte området er et meget viktig og mye brukt utgangspunkt for turer til jegere, fiskere, 
friluftsfolk og hytteeiere, og det er viktig at disse turmulighetene kan benyttes også etter at 
gjerdet er satt opp. Derfor må det bygges tilstrekkelig med over- eller underganger slik at 
jernbanen kan krysses på en lovlig måte. Hvis brukerne av området må gå flere kilometer 
omvei for å krysse jernbanen, kan det medføre at folk tar seg til rette for å krysse jernbanen 
på en ulovlig måte, og da er ikke et gjerdet løsningen. En god tilrettelegging vil føre til 
fornøyde brukere. 
 
NJFF Nordland er generelt opptatt av tiltak som kan hindre viltpåkjørsler, men er bekymret 
for langtidsvirkningen av gjerder som kan fungere som fangstfeller for fugl. Vår bekymring 
går på hvilken effekt gjerdet har på bestanden av rype, både hekkende lirype på sommerstid 
og bestanden av vinterrype. I det aktuelle området ser ofte store vinterflokker med rype 
(blanding av både fjell- og lirype) som trekker fra området Sørfjellet og Kjemåfjellet ned mot 
beitebiotopen langs Lønselva. Dette er til dels store flokker med rype som oppholder seg i 
høyden på dagen og som trekker ned mot beitevegestasjon om kvelden, og returnerer til 
dagområdene høyere opp på morgenen. Disse flokkene flyr ofte veldig lavt, og gjerdet kan 
fungere som en helårs predator. Det må settes inn med avbøtende tiltak for å minimalisere 
kollisjonsfaren for fugl, og da spesielt rype, f.eks fugleavisere. 
 
NJFF Nordland ber også om at det må redegjøres for elgens bruk av området og hvilken 
påvirkning gjerdet vil ha på elgens trekkveier, da det vil sperre for trekk i retning øst/vest. 


 



mailto:nordland@njff.no
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Vennlig hilsen 
Rolf Arne Tønseth 
Fylkessekretær  


Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland 
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Innspill til igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan - Saltdal 
kommune - Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon - reingjerde   
 
Saltdal kommune har meldt igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i strekningen sørelva 
brøytestasjon–Lønsdal stasjon. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for 
sikkerhetsgjerder på begge sider av jernbanelinja. Gjerdet skal bedre sikkerheten på banen ved å 
fungere som barriere mot uønska trafikk over banen av folk, dyr og kjøretøy. 
  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 
 
Merknader  
Forholdet til regionale interesser  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 
kap. 8.3 punktene c, o og p, som sier: «Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres 
som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og 
opplevelsesarena». «Større, sammenhengende villmarkspregede naturområder og 
sammenhengende områder fra fjord til fjell (INON), skal ivaretas som viktige områder for 
naturmangfold, friluftsliv og opplevelse.» og «Ved nybygging og endringer og utbedringer av vei og 
bane skal det iverksettes tiltak som reduserer faren for påkjørsler av vilt og rein.» 
 
Fylkeskommunen ser positivt på formålet med detaljreguleringen, spesielt hva gjelder tiltak som 
reduserer faren for påkjørsler.  
 
Friluftsliv 
Saltdal kommune i samarbeid med Salten friluftsråd har gjennomført arbeidet med kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder i kommunen. Kartleggingsarbeidet er et kunnskapsgrunnlag for 
planarbeid for lokale og regionale planmyndigheter og er ikke juridisk bindende. 
 
 
Utsnitt fra Nordlandsatlas: 



https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
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Planområdet er en del av Lønsdal/Kjemåfjell friluftsområde og er et mye brukt dagsturområde 
vinter og sommerstid. Ved etablering av reingjerde må adkomst og tilgangen sikres gjennom 
etablert kulvert ved Lønsdal stasjon.  
 
For friluftslivet er det viktig av adkomstkulverten bevares og holdes vedlike for framtidig bruk. 
 
Kulturminner 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt 
med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Vi har 
foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Medvirkning 
Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. Vi ser reindrift og hytteeiere 
har blitt invitert til dialog i prosessen, og anser dette som positivt. Ettersom tiltaket vil påvirke 
mange interessenter vil vi oppfordre til medvirkning og god dialog med berørte parter gjennom hele 
planprosessen. 
 
Generelle bemerkninger 
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  


 Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  


 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.  


 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  


 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 
sikrer god vannkvalitet.   
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Kontaktskjema 
Tema Navn  Tlf. 
Friluftsliv Tomm Jensen 75 65 04 52 
Kulturminner Martinus Hauglid 75 65 05 26 
Øvrig Kristin Marie Singstad 75 65 05 73 


 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Una Sjørbotten  
faggruppeleder for plan, klima og 
naturressurser 


 


 Kristin Marie Singstad 
 rådgiver 


 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 
 


 
  








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: UNNI BEATE NILSSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 27, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
48


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det er ikke beskrevet hvordan vi som hytte eiere skal få adgang til egne hyttestier som er 
opparbeidet i hyttefeltet.
Det er heller ikke beskrevet hvordan en nødsituasjon skal håndteres ved en eventuell utrykking og 
henting av hyttefolk f.eks ambulanse.
Hvordan skal adgang til berørte hytter løses. Vi har kjøpt tomten av stats skog med de servitutter 
som medfølger - bla adgang til parkering - med tilhørende opparbeidet sti til egen hytte.
Hva med en evt skogbrann - evakuering?
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: ubn@caa.no
Telefonnummer: +4747381985
 


SIGNERT AV


UNNI BEATE NILSSEN på vegne av NILSSEN UNNI BEATE 08.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ÅGE JUSTIN KRISTOFFERSEN
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 55, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
150


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Området vest for hytta er i all tid blitt benyttet som friluftsområdet for oss. Det er derfor ønskelig at 
det gis mulighet fir oss å kunne passere gjerdet. Dette kan gjøres ved hjelp av porter eller trapp over 
gjerdet. 
Vi har benyttet området vest for jernbanen til skiturer, jaktturer og sanking av bær.  
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
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E-postadresse: aagejustin@online.no
Telefonnummer: 99274758
 


SIGNERT AV


ÅGE JUSTIN KRISTOFFERSEN på vegne av
KRISTOFFERSEN ÅGE JUSTIN 27.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MARY-ANN MEISLER
 


Adresse: Luonos 35, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
119


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Turområdet på vestsiden av jernbanen har vært brukt i årevis. Turmulighetene i dette området 
reduseres betraktelig og dermed begrenses rekreasjonsmulighetene for oss som har hytte på 
østsiden av jernbanen. Min hytte ligger omtrent midt i gjerdetraseen, noe som tilsier at jeg må kjøre 
lengst for å kunne komme i fjellområdet på vestsiden av jernbanen. I tillegg anser jeg at dette vil 
kunne redusere verdien av hytta etter som turmulighetene begrenses så mye.
Det må kunne etableres to-tre krysningspunkt/overganger/kulvert/port på denne trasestrekningen slik 
at turområdet på vestsiden kan benyttes framover. Jfr. vedlegg der avmerking av hytte med turtrase 
er skissert.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: mary-ann.meisler@sbnett.no
Telefonnummer: 45023533
 


SIGNERT AV


MARY-ANN MEISLER på vegne av MEISLER MARY-ANN 05.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Alstadveien 26. 8079 Bodø. E-post: ei.gul@online.no 


Bane Nor SF v/Multiconsult 


e-post: sissel.enodd@multiconsult.no 


 


         Bodø 25 september 2021 


MERKNAD TIL NABOVARSEL VEDR REINGJERDE SØRELVA – LØNSDAL STASJON, 


SALTFJELLET.  


Vi viser til nabovarsel og har følgende merknader: 


Vår hytte, Lønsdalsgrenda nr 60, Gnr 76. Bnr 17, ble oppført i 1936, 11 år før jernbanen kom 


til Lønsdal. Hyttas beliggenhet, som ligger på vestsiden av jernbanen, og sti fra riksveien og 


opp til hytta var således kjent for NSB da banen ble bygget. Kryssing av jernbanen ble da 


fremtvunget for å få adkomst til hytta og erfart som akseptert av NSB. Vi mener å ha hevd på 


denne adkomsten. 


Vi har levd med jernbanen og kryssing av sporet i alle år uten en eneste hendelse. Hytta 


brukes året rundt. I gjennomsnitt annen hver helg.  


Det planlagte reingjerde vil stenge for adkomst til hytta.  


Tilgjengelighet fra ytterpunktene av gjerdet, Sørelva eller Lønsdal stasjon, er ikke noe 


alternativ. Avstand i ulent terreng med store myrområder er alt for stor og krevende til det.  


Vi har hatt sykdoms/skadetilfeller og må ta høyde for at det kan skje i fremtiden. Også av 


sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig at kryssing kan skje i området der vi krysser i 


dag. 


Vårt forslag er:  


Alt 1. Adkomst via port slik som montert ved Kjemåga stasjon. Posisjon ved vei profil 1900. 


Parkering på ny offentlig parkeringsplass ved profil 1900. 


Alt 2. Adkomst ved overgang ca ved posisjon mellom hytte nr 58 og 59. Denne vil gi flere 


hytter mulighet for kryssing, samt at de foretak som drifter/vedlikeholder antennemast og 


trafo, får god tilgang. Parkering på ny offentlig parkeringsplass ved profil 2170. 


Vedlegg: Kart med krysningspunkter. 


Mvh 


Marius Moum Gulbransen 


 


 


 


Kopi: Saltdal kommune. 








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MATHIAS DJUPVIK
 


Adresse: Lønsdalslia 63, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
207


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Hei. Ønsker at det gjennomføres en befaring for dette prosjektet slik at berørte parter får god 
informasjon rundt prosjektet og at man har mulighet å komme med gode og konstruktive innspill. Da 
for å igjen kunne få til en så optimal løsning som mulig for alle parter. 


Mvh


Mathias Djupvik
90117072 
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: Matdju@outlook.com
Telefonnummer: 90117072
 


SIGNERT AV


MATHIAS DJUPVIK på vegne av DJUPVIK MATHIAS 07.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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MULTICONSULT NORGE  


Postboks 6230 Torgarden 


7406 Trondheim 


 


Viser til brev av 27.08. 2021 fra Multiconsult. Vedr. melding om nabovarsel fra Saltdal 76/2 


(Jernbane) til Lønsdalsgrenda 62 (gårdsnr.76, bruksnr.90). 


Jeg er en av to som har hytte på vestsiden av jernbanen, og vil bli sterkt berørt av planen. 


Min hytte ligger nær Rausteinbekken, og reingjerdet vil medføre store endringer for meg.  


Historikk vil jeg komme tilbake til i slutten av min kommentar. 


Jeg har følgende bemerkninger eller rekkefølgekrav til byggeplanen: 


1. Jeg støtter forslaget fra Søndre Lønsdal Hytteforening om overgang over jernbanen 


(ikke undergang, den vil snø ned) mellom de to hyttene på vestsiden (Hultgren og 


Gulbransen) 


2. På teamsmøte den 15.september 2021 ble det orientert om at det ville bli befaring 


på stekningen for de ulike parter. Hytteforeningen hadde en representant med på 


befaringen. Skogmester Ørjan Alm fremmet konkret forslag med angivelse av sted for 


overgang, og det virket til å være flertall for forslaget. Forslaget støttes. 


3. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, vil jeg be om å få planen i posten. 


(har ikke Saltenposten) 


4. Jeg støtter utsagnet i utredningen fra Multiconsult «Det er viktig å tilrettelegge for 


trygg og sikker kryssing av jernbanen. Lokalisering av parkeringsplasser og adkomst 


må sikres…» 


 


Historikk: 


De ene hytten på vestsiden av dagens jernbane ble etablert allerede på 1930 tallet, og min 


hytte ble etablert på 1940-tallet og sener endret på 1950 tallet. Riksvei 50 ble åpnet i 1937 


over Saltfjellet, før den tid var bare kysten fraktevei videre nordover. Lønsdal stasjon ble 


åpnet i 1947, etter at russiske fanger og tyske kommandanter hadde gjort hovedarbeidet av 


jernbanen. Ved min hytte kom veien først, så jernbanen. På 1950 og delvis 1960 tallet var 


Saltfjellet vinterstengt som vei. Jeg opplevde til og med at toget stoppet ved hytta for at vi 


kunne gå av toget, påsken 1958. 


Ny hytte er godkjent av alle etater i 2006, og i tillegg innlagt strøm av Dragefossen. Nytt 


anneks er senere også godkjent. 


Jeg har betalt festeavgift til Statskog i over 30 år, og siden fått innløst tomta i 2017. 


Eiendomsskatt er betalt til Saltdal kommune siden 2016. 







Pålegg om adresseskilt er også utført i 2020. I brevet ble Nødetatene særskilt nevnt som 


begrunnelse for reguleringen. 


Vi har historisk hevd om sikker tilgang på vår hytte. Tidene endres, og nye løsninger må 


selvsagt tilpasses allmennheten, lokalbefolkningen og hytteeiere. 


 


Mvh. 


Åge Hultgren 


Jegerveien 18 


4034 Stavanger 


Tlf: 913 96 659 


 


 


 








From: Mathias Djupvik
To: Enodd, Sissel
Cc: erikbanx@gmail.com
Subject: Tilleggsinfo til planarbeid
Date: torsdag 16. september 2021 06:44:34
Attachments: Ecofact rapport 206 SykkelstiSaltdal[5147].pdf


Hei igjen. Fant frem den miljøfaglige vurderingen som ble gjort ifb med etablering av sykkelsti
mellom Lønsdal og Kjemåga. Kan være nyttig informasjon til det kommende planarbeidet med
viltgjerdet. Etter min vurdering vil det være synd om ikke sykkelstien tas hensyn sett opp mot
tilgang til det nordre stasjonsområdet på Lønsdal og en planovergang tilknyttet dette område.
Forslag til plassering av planovergang er illustrert ved oversiktskart sendt i forrige epost.
 
mvh
 
Mathias Djupvik
90117072
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1 FORORD 



Ecofact har på oppdrag for Saltdal kommune utført utredninger av biologisk mangfold, 
reindrift, friluftsliv og landskap og estetikk  i forbindelse med etablering av sykkelsti 
og reingjerder i området mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal. Grunnlaget for 
utredningene ble fremskaffet av Ecofact sommeren 2012. 



Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Elin Kvamme, og hun skal ha takk for 
tilgang til teknisk informasjon om den planlagte etableringen av sykkelstien. 



 



 
 



 
 
 



Tromsø 
15. oktober 2012 
 
 



 
Ingve Birkeland 
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2 SAMMENDRAG 



Beskrivelse av tiltaket 
 
Tiltaket består i å etablere en sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga 
stasjon i Saltdal kommune. Sykkelstien vil i stor grad bli lagt på eksisterende stier/vei, men i 
en strekning på 1,6 km må det anlegges ny trase. I tillegg til sykkelstien er det planer om å 
sette opp reingjerder på den samme strekningen. Reingjerdene vil bli plassert nært 
jernbanen. 
 
Datagrunnlag 
 
Befaringer foretatt 15 og 16. juni samt 17. september 2012. Data fra DN´s naturbase, 
Artsdatabanken samt data fra Fylkesmannen i Nordland. I tillegg har det vært gjennomført 
intervjuer og møter med ulike brukerinteresser. Arealet ser ut til å være lite kartlagt tidligere. 
Datagrunnlaget vurderes til å være godt etter befaringene i 2012.  
 
Verdivurdering 
 
Biologisk mangfold 
Det ble ikke avgrenset noen verdifulle naturtyper i tiltaksområdet. For vilt har tiltaksområdet 
liten til middels verdi. Deler av influensområdet ligger innenfor Saltfjellet 
landskapsvernområde, som vurderes å ha stor verdi for biologisk mangfold. Dette gjør at 
tiltaksområdet likevel samlet sett får stor verdi for biologisk mangfold.  
 
Reindrift 
Området er viktig vinterbeiteområde for tamrein, i tillegg er det et viktig trekkområde mellom 
sesongbeitene. Tiltaksområdet har stor verdi for reindriften 
 
Friluftsliv 
Tiltaksområdet benyttes i begrenset grad til friluftsliv. Tiltaksområdet vurderes å ha middels 
til stor verdi for friluftsliv.  
 
Landskap 
Deler av tiltaksområdet ligger innenfor landskapsvernområdet med tydelige glasiale 
landskapsformer og vurderes å ha middels verdi for landskap.  
 
Beskrivelse av omfang 
 
Biologisk mangfold 
Virkningene av tiltaket for det biologiske mangfoldet vurderes å ha lite til middels negativ 
omfang.  
 
Reindrift 
Virkningene for reindriften vurderes å ha stor positivt omfang.  
 
Friluftsliv 
Etablering av sykkelsti vil øke tilgjengeligheten i området for å utøve aktivt friluftsliv. Dersom 
det etableres tilstrekkelig med overganger ved reingjerdene, er virkningene for friluftsliv 
vurdert å ha stort positivt omfang.  
 
Landskap 
Virkningene for landskap er vurdert å ha et lite til middels negativt omfang. 
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Samlet vurdering av konsekvenser 
Biologisk mangfold 
Stor verdi, sammenholdt med lite til middels negativt omfang gir i henhold til gjeldende 
metodikk middels negativ konsekvens.  
 
Reindrift 
Stor verdi, sammenholdt med stor positivt omfang gir i henhold til gjeldende metodikk stor 
positiv konsekvens.  
 
Friluftsliv 
Middels til stor verdi, sammenholdt med stort positivt omfang gir i henhold til gjeldende 
metodikk middels til stor positiv konsekvens.  
 
Landskap 
Middels verdi, sammenholdt med liten negativt omfang gir i henhold til gjeldende metodikk 
liten til middels negativ konsekvens. 
 
 
Anbefalinger 
I kapittel 10 er det satt opp en sammenstilling av anbefalinger om kunnskapsbehov, 
avbøtende tiltak og videre brukerinvolvering omkring en helhetlig arealbruk av området 
mellom Lønsdal og Kjemåga. 
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3 Bakgrunn 



Saltdal kommune deltar i et 3 årig nasjonalt utviklingsprogram som heter Naturarven 
som verdiskaper. 



Naturen er Norges viktigste reiselivsprodukt. Vi skal ta vare på den, og samtidig legge 
til rette for at flere får gode opplevelser. Programmet Naturarven som verdiskaper skal 
vise hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører innen 
reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner 



Naturarven som verdiskaper er et program der hovedmålet er å bidra til at 
verneområder og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen. Det skal også bidra til å bedre samarbeidet på alle nivå knyttet 
til verneområdet og lokalsamfunnet. Programmet er et samarbeid mellom 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet for 
naturforvaltning har ansvaret for programmet, som skal vare ut 2013. 



Saltdal Kommune skal etablere en ca 6 mil kontinuerlig opplevelsesbasert sykkelsti 
gjennom hele kommunen i randsonen til Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal 
nasjonalparker. Sykkelstien skal i hovedsak gå langs eksisterende veinett, som delvis 
skal forlenges eller rustes opp. 



Ecofact fikk oppdraget med å vurdere hvilke implikasjoner et reingjerde og en 
sykkelsti vil kunne ha på rein, rype og annet vilt, vegetasjon, landskap og estetikk og 
friluftsliv.  



4 Tiltaket 



Det er planlagt å gjenbruke den gamle anleggsbanen/veien som ligger mellom 
Kjemåga og Lønsdal. Det er kun ca 1,6 km på nordsiden av Kjemåga-tunnelen hvor 
det ikke er noe gammel anleggsbane/vei og hvor man må bygge nytt/legge klopper og 
lignende tilrettelegginger. Jernbaneverket har planer om å etablere reingjerder i samme 
område. Det er mange naturlige hindringer som fjellskrenter og skjæringer ved 
jernbanen som gjør at det kun vil bli satt opp reingjerder på delstrekninger mellom 
Lønsdal og Kjemåga. Ved Kjemånasen/Kjemåga-tunnelen ønsker ikke reindriften at 
det settes opp reingjerder da de ønsker å etablere et trygt krysningspunkt (trekklei) i 
området. Gjerdet planlegges med trestolper med lengde på 3-3,5 m med ca. 20 cm 
åpning fra terreng til nederste streng. I forbindelse med oppsetting av reingerder og 
etablering av sykkelsti må noe av vegetasjonen ryddes for å komme fram med 
nødvendig utstyr (lett gravemaskin og transport av materiell).  



Konsekvensene av tiltaket vil gjelde anleggsperioden med bruk av lett gravemaskin og 
driftsperioden, inklusive aktiviteter i forbindelse med nødvendig vedlikehold. 
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Figur 1. Regional lokalisering av tiltaket. Planlagt trase for sykkelsti er markert med blå strek. 



 



Figur 2. Flyfoto fra Lønsdal og området ned til Viskisoverbygget. Kilde: Saltdal kommune. 
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Figur 3. Flyfoto fra området mellom Viskisoverbygget til Kjemåga. Kilde: Saltdal kommune. 



 



Figur 4. Bilde av anleggsveien med Solvågtinden i bakgrunnen. I høyre bildekant skimtes 
Nordlandsbanen. Traseen går i stor grad gjennom et åpent landskap med mye bart fjell og lynghei. 
Foto: Ingve Birkeland. 
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Figur 5. Område mellom Viskisoverbygget og Kjemånasen. Relativt bratt skråning med lynghei og 
glissen nordboreal bjørkeskog. Foto: Ingve Birkeland. 



 



Figur 6. Trekledd skogli ved Kjemåga. Boreal bjørkeskog med furuskog i nedre deler. Foto: Ingve 
Birkeland. 
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5 METODE 



Formålet med en konsekvensutredning er å belyse påvirkningen av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. I plan og bygningsloven 
er det i detalj gjort rede for i hvilke tilfeller Staten stiller krav om 
konsekvensutredning. Kravene til metode er gitt i veiledere og forskrifter. Felles for de 
ulike fagutredningene er en inndeling i fire faser: 



 
• Registreringsdel 
• Verdisetting 
• Omfangsutredning 
• Konsekvensgradering 
 



Konsekvensutredningene er utført etter Statens vegvesens håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (2006). 
 
 



5.1 Vurdering av verdi  
 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til stor verdi, 
basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Verdivurderingen i 
et delområde kan differensieres i et verdikart, men registreringskategoriene må også 
gis en samlet vurdering. Ulike tema har ulike kriterier for verdisetting. 
 



                                  
 



5.2 Vurdering av omfang 
 



Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger på de 
ulike temaene som blir verdisatt dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant 
annet vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal 
oppstå. Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort 
positivt omfang. 



 



         Stort neg.            Middels neg.          Lite / intet           Middels pos.          Stort pos. 



             ⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 



                                     
 
 
 
 



                                             Liten                       Middels                       Stor 



⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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5.3 Vurdering av konsekvens 
 



Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og 
omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til diagram 
vist i Fig 7. 



 



Figur 7. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens 
Vegvesen 2006). 



Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens 
til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å 
benytte symbolene ”-” og ”+” (se tabell 1). 



Tabell 1. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler. 



 
Symbol Beskrivelse 



++++ 



+++ 



++ 



+ 



0 



- 



- - 



- - - 



- - - - 



Meget stor positiv konsekvens 



Stor positiv konsekvens 



Middels positiv konsekvens 



Liten positiv konsekvens 



Ubetydelig/ingen konsekvens 



Liten negativ konsekvens 



Middels negativ konsekvens 



Stor negativ konsekvens 



Meget stor negativ konsekvens 
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5.4 Feltarbeid og møte med brukere av området 



Befaringer foretatt 15 og 16. juni samt 17. september 2012 av Ingve Birkeland. Hele 
den planlagte sykkelstitraseen ble befart, samt området på begge sider av jernbanen 
hvor reingjerdene planlegges satt opp. 



Det ble etterstrebet en total registrering av alle karplanter som var mulig å observere i 
influensområdet. Hekkeområder for relevante fuglearter knyttet til influensområdet ble 
vurdert. Det ble gjennomført 8 punkttellinger langs den 4-5 km lange traseen. 
Punktene ble lagt med minimum 400 m avstand. Alle fugler som ble sett og observert 
vha lyd innenfor en radius på 200 m ble registrert. I tillegg ble området 
fotodokumentert og det ble gjort vurderinger knyttet til landskap og friluftsliv under 
befaringene. Plassering av reingjerder og sykkelsti ble besiktiget under befaring med 
Olaf Kuhmunen og Per Ole Oskal fra Saltfjellet reinbeitedistrikt 17. september. Elin 
Kvammen fra Saltdal kommune var med på begge befaringene. 



Det er i tillegg gjennomført et telefonintervju med Trond Loge i Salten friluftsråd. 



6 Biologisk mangfold 



6.1 Retningslinjer 
 



Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009. Lovtekstens formål er at dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskers virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 



Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning er å hindre at arter og naturtyper 
forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest truede artene og naturtypene juridisk 
vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som fatter beslutninger med 
konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter (med spesiell vekt på 
truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter samt prioriterte naturtyper. 
Loven innfører forvaltningsmål for naturtyper og arter, krav til kunnskapsgrunnlaget 
og rettslige prinsipper for natur (som føre-var (§ 9) og samlet belastning § 10). 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (“bygge på 
vitenskapelig kunnskap”). 



6.2 Registreringer 
 



Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på 
bakgrunn av tilgjengelige databaser (Naturbasen, Artsdatabanken og NGU), data bra 
Saltdal kommune og fra Fylkesmannen i Nordland, samt egen befaring i området 15 
og 16. Juni samt 17. september 2012. Det ser ikke ut til at det er publisert noen 
rapporter som er spesielt relevante for influensområdet. Selv om det er relativt lite 
eldre data tilgjengelige fra området virker datagrunnlaget tilfredsstillende for å kunne 
vurdere områdets verdi og effektene av tiltaket. 
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6.2.1 Utrednings- og influensområder 



Utredningsområde er det området som primært skal  utredes, hvor det skal foretas 
vurderinger. Utredningsområdet er her definert som arealet på begge sider av 
reingjerdene og sykkelstien. For vegetasjonstyper og naturtyper defineres 
influensområdet som det arealet som kan forventes å bli fysisk påvirket av 
etableringen. Vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert ut fra de arter av planter 
som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. 



Influensområdet, med de planlagte tiltakene, utgjør undersøkelsesområdet. I 
anleggsfasen vil det i forbindelse med oppgradering av den gamle anleggsveien, 
etablering av ny trase for sykkelsti i noen delområder og oppsett av reingjerder bli 
omfattende forstyrrelser. Vår vurdering er at i en ca. 5 meter bred gate langs 
sykkelstitraseen og ca. 3 meter bred gate for reingjerdene, blir opprinnelig vegetasjon 
og mikrotopografi moderat berørt. I områder med bratt terreng kan imidlertid 
influensområdet for sykkelstien bli betydelig bredere. Influensområdet defineres 
derfor som en ca. 10 m bred sone langs sykkelstitraseen. I anleggsfasen og i driftfasen 
kan det bli forstyrrelser for eventuelle hekkende fugler i nærområdet. Disse 
vurderingene er skjønnsmessige og omfatter vurderinger av hvilke arter av planter og 
dyr som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. 



6.2.2 Problemstillinger 



Arealbeslag og habitatfragmentering er normalt de viktigste effekter av et tiltak. Ved 
habitatfragmentering er spørsmålet i hvilken grad verneverdier og økologiske 
funksjoner knyttet til et områdes størrelse og urørthet vil bli berørt. Krysning av 
vilttrekk, og mulige avbøtende tiltak for å redusere skadevirkninger av slike 
krysninger er vanlige problemstillinger ved veganlegg. I tillegg vil arter kunne bli 
påvirket av endringer i omgivelsene som følge av nærføring.  De direkte virkningene 
er enkle å vurdere, mens de mer indirekte kan være mer kompliserte. Graden av 
usikkerhet må bedømmes i en vurdering av indirekte virkninger.  
 
Terrenginngrep og endringer i grunnvannsnivået kan endre vilkårene for plante- og 
dyreliv, og terrenginngrep kan også påvirke og forandre geologiske formasjoner. Ved 
vurdering av vegetasjonens sårbarhet for slitasje må man ta hensyn til både 
vegetasjonens slitestyrke og gjenvekstevne. Ulike egenskaper ved vegetasjonen og 
substratet påvirker slitestyrken og gjenvekstevnen. Svært fuktige områder har dårlig 
slitestyrke, men svært tørre områder har dårlig gjenvekstevne. Planteartene blir ulikt 
påvirket av en gitt påvirkning, for eksempel har grasarter både god slitestyrke og god 
gjenvekstevne, mens lav både er svært slitesvakt og har dårlig gjenvekstevne. 
Vegetasjonen beskytter i tillegg mot erosjon, og i bratt terreng vil ødeleggelse av 
vegetasjonsdekket føre til større erosjon enn i flatt terreng (Evju m. fl. 2010). 











Ecofact rapport 205  Side 12    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 



 



6.3 Datagrunnlag 



Når det gjelder artsinventeringer er det etter vår kjennskap ikke gjort noe systematisk 
arbeide i influensområdet. Det eneste som ligger tilgjengelig i Artsdatabanken som 
ikke stammer fra denne utredningen er et kadaverfunn tatt av gaupe og et enkeltfunn 
av en tårnfalk. Ingen karplanter, moser eller lav er registrert. 



I DNs Naturbase er det ingen avgrensede vilt- og naturtypelokaliteter som overlapper 
med influensområdet. 



Det er heller ikke registrert noen konfidensielle artsdata i influensområdet 
(Fylkesmannen i Nordland). 



6.4 Konsekvensanalyse biologisk mangfold 



6.4.1 Vurdering av verdi  



Vurderingene av verdi av biologisk mangfold er basert på metodikk beskrevet i 
Vegvesenets håndbok 140 – Konsekvensanalyser. For å komme frem til riktig 
verdisetting av biologisk mangfold brukes spesielt Norsk Rødliste 2010, samt DN´s 
håndbok nr. 13 (biologisk mangfold) og 11 (Viltkartlegging), se tabell 2.  



Tabell 2. Verdivurderinger med metodikk i hht. vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009). 



Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi 



Naturtyper  
www.naturbasen.no  
DN-Håndbok 13: 
Kartlegging av naturtyper  
DN-Håndbok 11:  
Viltkartlegging 
DN-Håndbok 15:  
Kartlegging av  
ferskvannslokaliteter  



Naturtyper som er  
vurdert til svært viktige 
(verdi A)  
 
Svært viktige viltområder 
(vekttall 4-5)  
 
Ferskvannslokalitet  
som er vurdert som svært 
viktig (verdi A)  



Naturtyper som er  
vurdert til viktige (verdi B 
og C)  
 
Viktige viltområder 
(vekttall 2-3)  
 
Ferskvannslokaliteter  
som er vurdert som  
viktige (verdi B)  



Andre områder  



Rødlistede arter  
Norsk Rødliste 2006 
(www.artsdatabanken.no)  
www.naturbasen.no  



Viktige områder for:  
 



Arter i kategoriene ”kritisk 
truet” og ”sterkt truet” 



 
Arter på Bern-liste II Arter 
på Bonn-liste I  



Viktige områder for:  
 



Arter i kategoriene 
”sårbar”, ”nær truet” eller 
”datamangel”  
 
Arter som står på den 
regionale rødlisten 



Andre områder  



Truete  
vegetasjonstyper  
Fremstad & Moen 2001  



Områder med  
vegetasjonstyper i 
kategoriene ”akutt truet” 
og ”sterkt truet” 



Områder med  
vegetasjonstyper i 
kategoriene ”noe truet” 
og  ”hensynskrevende”  



Andre områder  



Lovstatus 
Ulike verneplanarbeider, 
spesielt vassdragsvern. 



Områder vernet eller 
foreslått vernet 
  



Områder som er 
vurdert, men ikke vernet 
etter naturvernloven, og 
som kan ha regional 
verdi. 
 
Lokale verneområder 
(pbl.) 
  



Områder som 
ikke er vurdert, 
men ikke 
vernet etter 
naturvernloven, 
og som ikke er 
funnet å ha kun 
lokal verdi. 
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6.4.2 Vurdering av omfang  



Omfang for biologisk mangfold er basert på kriterier utarbeidet av Statens vegvesen 
(2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Omfang er en vurdering av 
hvilke endringer tiltaket antas å medføre for naturtypelokaliteten/viltområder (spesielt 
viktige områder for biologisk mangfold) og/eller naturmiljøet forøvrig. Omfanget 
vurderes for de samme områdene som er verdivurdert.  



6.4.3 Vurdering av konsekvens  



Metode for fremstilling av konsekvens for biologisk mangfold følger beskrivelse i 
kapittel 5 over.  



6.5 Beskrivelse 



6.5.1 Generelle trekk 



Berggrunn og sedimentforhold 



I henhold til NGU’s berggrunnskart består berggrunnen i influensområdet 
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (Fig. 8). Det betyr at 
substratforholdene i influensområdet er dominert av harde bergarter med høyt 
kvartsinnhold som gir et surt jordsmonn.  



 



Figur 8. Berggrunngeologisk kart over planområdet. Berggrunnen i området består av harde 
granittiske bergarter (rosa farge). Kilde: Norges geologiske undersøkelse.  



Løsmassene i influensområdet (Fig. 9) er av liten betydning for det biologiske 
mangfoldet. Influensområdet består av større områder med blankskurt bart fjell, 
stedvis kun med et tynt dekke. Ved Kjemånasen og Kjemåga er noen tynne 
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moreneavsetninger og der er det utviklet tykkere vegetasjonsdekke med skog- og 
fjellheiutforminger. 



 



 



Figur 9. NGU’s løsmassekart viser at influensområdet har mye bart fjell, stedvis med et tynt dekke. Ved 
Kjemånasen og Kjemåga er noen tynne moreneavsetninger. Kilde: Norges geologiske undersøkelse. 



Topografi og bioklimatologi 



I henhold til Nasjonalatlas for Norge – Vegetasjon (Moen 1998) ligger området i 
nordboreal vegetasjonssone, og i en overgangsseksjon. Dette ser ut til å stemme bra 
med det som er observert i felt, men i enkelte soner hvor traseen ligger ved tregrensa 
er det en glidende overgangen til alpine soner. Influensområdet har varierende 
eksponering men den nordlige eksposisjonen gir dårlige solforhold som gjør at det 
ikke er forhold for de mest varmekrevende artene i landsdelen. 



Menneskelig påvirkning 



Området er allerede sterkt påvirket av Nordlandsbanen med tilhørende inngrep som 
fjellskjæringer, overbygg og tuneller, vindskjermer og grøfter for å styre vann og 
snøskred. Oppe ved Lønsdal er det et større hyttefelt, stasjonsbygninger og et grustak. 
Ved befaringen i juni var det betydelig med materiale og ødelagte vindskjermer i 
området mellom Lønsdal og Viskisoverbygget. Ved befaringen i september var en god 
del av dette ryddet og brent på stedet. Den gamle anleggsveien som sykkelstien 
planlegges på går fra Lønsdal og ned til Viskisoverbygget. Litt sør for Kjemånasen 
finner man anleggsveien igjen. I området ved Kjemåga er det rester av en fangeleir fra 
andre verdenskrig. Det er noen skogsbilveier i influensområdet. 
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Figur 10. Nordlandsbanen ved Viskisoverbygget. Skjæringen i fjellet og rester av vindskjermene er 
synlige inngrep som kan ses på lang avstand. Foto: Ingve Birkeland. 



6.5.2 Vegetasjon 



Det ble ikke avgrenset noen verdifulle naturtyper i influensområdet. 
Vegetasjonsutformingene i influensområdet er vanlige for regionen. I influensområdet 
er det hovedsaklig nordboreal bjørkeskog med blåbærskog-utforming som dominerer. 
Feltsjiktet domineres av trivielle lyngarter som blåbær, krekling, blokkebær sammen 
med smyle, gullris og noe røsslyng, fjelljamne, lusegras og finnskjegg. Dette er blant 
de vanligste artene i landsdelen. Disse utformingene fortsetter helt opp imot tregrensa. 
Skogen er i stor grad glissen, men i bekkedalene er det utviklet tettere bjørkeskog med 
et moderat kontinuitetspreg. På noe friskere mark er det småbregneskog med fugletelg 
og hengeving. Ned mot dalbunnen er det furuskog som dominerer. Furuskogen 
strekker seg oppover dalsiden og ved Lønsdal og Kjemånasen vil traseen gå gjennom 
mindre områder med furuskog. Ellers så er det kun spredte furutrær i influensområdet.  



I områder med skrinnere jordsmonn er det lite trær og vegetasjonen har mer fjellhei-
preg dominert av arter som krekling, røsslyng, blåbær og dvergbjørk. 



I influensområdet er det dannet noen mindre myrområder i forsenkninger i terrenget. 
Det er stort sett snakk om fattige fastmattemyrer dominert av torvull, bjønnskjegg og 
krekling. 
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Figur 11. Fjellhei med krekling-dominans og spredt med bjørketrær. Foto: Ingve Birkeland. 



 



 



Figur 12. Langs influensområdet er det noen mindre myrområder med fattig fastmatte-utforming. Foto: 
Ingve Birkeland. 
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6.5.3 Fauna 



 
Det er gjort grundige registreringer av fuglefaunaen i forbindelse med denne 
utredningen. Av spurvefugler ble arter som rødstjert, måltrost, ringtrost, heipiplerke, 
gråsisik, løvsanger og blåstrupe registrert. Dette er arter som er vanlige i den boreale 
bjørkeskogen. Influensområdet utgjør en del av viktig leveområde for hønsefugl som 
storfugl, orrfugl og lirype som har området som leveområde hele året. Under 
befaringene ble det registrert flere liryper, en tiur og noen spredte beitespor etter tiur 
og orrfugl i influensområdet.   



Når det gjelder rovfugl er det ikke registrert hekkelokaliteter i nærheten av 
influensområdet, men en må anta at området brukes jevnlig som jaktområde for 
haukugle, kongeørn, jaktfalk og fjellvåk. 



Skogen har liten verdi som beiteområde for elg og det ble kun observert noen få 
sportegn i form av elgtråkk i influensområdet. 



Jerv og gaupe antas å bruke influensområdet sporadisk som jaktområde og til 
forflytning mellom dalen og det overliggende fjellområdene. Det er ikke kjent at 
influensområdet har spesiell verdi som yngleområde for jerv og gaupe. 



Bjørn registrers sporadisk i Saltdalen og man kan anta at bjørn også bruker 
influensområdet sporadisk. 



6.5.4 Rødlistearter 



Det er registrert et kadaver slått av gaupe (VU) i nærheten av influensområdet. Trolig 
bruker denne arten området sporadisk. 



Andre rødlistearter er ikke registrert i nærheten av influensområdet. Potensialet for 
rødlistede arter innenfor influensområdet utover det som er registrert vurderes som 
lite. Dette begrunnes med lite spesielle habitater.  



Det er noe halvgammel furuskog som grenser opp mot influensområdet, men det er 
likevel lite forekomster av død ved og trolig kun moderat potensiale også knyttet til 
rødlistede arter av vedboende sopp. Høyproduktiv skog mangler helt, og typiske 
rødlistearter som er knyttet til høyproduktiv kontinuitetskog er det lite potensiale for. 



6.5.5 Naturvern 



Deler av traseen ligger innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Formålet med vernet 
er å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med store 
løsmasseavsetninger. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.  Området 
vurderes å ha stor verdi for biologisk mangfold. 
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6.6 Verdivurdering 



Influensområdet har ingen forekomster av verdifulle naturtyper i hht. DN´s håndbok nr 
13, noe som tilsier liten verdi. Det er ikke påvist rødlistede arter eller naturtyper med 
fast tilhold i influensområdet, men jerv (EN) og gaupe (VU) bruker trolig området 
sporadisk. Dette tilsier mellom liten og middels verdi. Influensområdet er trolig en del 
av et større viktig leveområde for hønsefugl. En fullstendig viltkartlegging i en større 
sammenheng vil trolig føre til en avgrensing av en viltlokalitet med middels verdi. 
Deler av influensområdet ligger i Saltfjellet landskapsvernområde, som vurderes å ha 
stor verdi for biologisk mangfold. I henhold til metodikken er det den naturkvaliteten 
med høyest verdi som blir utslagsgivende for den totale verdivurderingen for biologisk 
mangfold. Influensområdet vurderes derfor å ha stor verdi for biologisk mangfold. 



 



                                    



 



6.7 Omfang og konsekvensvurdering 



Den planlagte traseen for sykkelstien berører skogsområder med nordboreal 
bjørkeskog. En kan forvente at kantene på sykkelstien revegeteres, mens i delområder 
hvor det må etableres ny trase vil stien innebærer varige arealbeslag. Disse inngrepene 
tilsier lite negativt omfang. Ved å plassere reingjerdene nær jernbanen vil man i stor 
grad unngå at det blir tråkkskader på vegetasjonen da det i disse områdene er betydelig 
andel bart fjell med fragmentarisk vegetasjonsdekke. Under anleggsarbeidet bør det 
være fokus på å unngå inngrep utover de arealer der inngrepene er uunngåelige for å 
begrense arealbeslaget. Spesielt viktig er det også å ikke sette igjen kjørespor i 
våtmarker. I anleggsområder er det ønskelig at det ikke blir tilsådd med frø av 
fremmede arter. Det anbefales at jord fra grøftene og midlertidige anleggsområder tas 
bort og lagres adskilt i anleggstiden, slik at den kan legges tilbake som øverste sjikt 
igjen etter ferdigstillelse. Det anbefales også at det ved behov  legges ferskt kuttet 
"modent" gress og annen vegetasjon fra tilgrensende områder til sykkeltraseen, slik at 
det gror raskere igjen. 



I anleggsfasen vil tiltaket kunne berøre hekkingen til fuglefaunaen. Tiltaket vil 
imidlertid primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i 
influensområdet. Dette er gjerne arter som har en viss tilpasning og toleranse ovenfor 
biotopendringer i nærmiljøet. De fleste av disse artene har også små leveområder i 
hekketiden, og vil derfor normalt bare berøres dersom inngrep og forstyrrelse skjer i 
umiddelbar nærhet av reirområdet. Utbyggingen vil kun gi marginale negative 
reduksjoner av hekkebestandene for denne fuglegruppen. Sett i en større sammenheng, 
for eksempel innenfor kommunen, vil utbyggingen ha ubetydelige virkninger. Ved å 
plassere reingjerdet i nær tilknytning til jernbanen vi kollisjonrisikoen for hønsefugl 
reduseres. Dette skyldes at jernbanen mange steder ligger slik i terrenget 



                                            Liten                       Middels                        Stor 



⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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(fjellskjæringer) at hønsefugl vil fly over med relativt god høyde. Likevel så er det en 
viss kollisjonfare for hønsefugl og omfanget vurderes å være lite-middels negativt. 



En realisering av tiltaket vil medføre inngripen i leveområder for elg. Spesielt i 
anleggsfasen vil forstyrrelsene øke gjennom økt menneskelig ferdsel og fysiske 
naturinngrep og bråk fra maskiner. Elgbestanden i området forventes derfor å redusere 
bruken av influensområdet i hvert fall på kort sikt, men at den gjenopptar bruken av 
området når anleggsperioden er over. Influensområdet har liten betydning som 
beiteområde, og elg i området er trolig mest dyr på vandring mellom beiteområder. 
Totalt sett vurderes derfor virkningsomfanget for den lokale elgbestanden i 
planområdet til å være lite negativt. 



Potensielt berører også tiltaket de rødlistede artene jerv (EN) og gaupe (VU). Det er 
ikke kjent at influensområdet overlapper med viktige funksjonsområder for disse 
artene. Inngrepet vil likevel føre til en barriereeffekt og innskrenkning av områdene 
som disse dyrene potensielt ferdes i. Omfanget vurderes derfor til å være mellom lite 
og middels negativ for disse artene. 



For viltet i influensområdet bør en unngå anleggsarbeider om våren (mars-juli) og ha 
fokus på at reingjerdene ikke blir satt opp i naturlig fluktveier for hønsefugl. 



Deler av sykkelsstien vil gå gjennom Saltfjellet landskapsvernområde. Etablering av 
sykkelsti vil i en del av området føre til nye inngrep i landskapsvernområdet. 
Omfanget vurderes å være mellom lite og middels negativt for biologisk mangfold i 
verneområdet. 



Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vurderes virkningsomfanget av tiltaket 
på biologisk mangfold til å være lite til middels negativt (-). 



 
        Stort neg.            Middels neg.            Lite / intet           Middels pos.             Stort pos. 



             ⏐------------------------⏐------------------------⏐----------------------⏐-----------------------⏐----------------------⏐ 



                                          



 
Den totale konsekvensen for biologisk mangfold som utledes etter gjeldende metodikk 
vil være mellom liten og middels negativ konsekvens (-/--). 



Tabell 3. Vurdering av konsekvens for temaene rødlistede arter, vegetasjon, fauna og naturvern. 



Tema Verdi Omfang Konsekvens 



Rødlistede arter Mellom liten og 
middels verdi 



Mellom lite og middels 
negativt omfang 



Mellom liten og middels 
negativ konsekvens 



Vegetasjon Middels verdi Mellom lite og middels 
negativt omfang 



Liten negativ konsekvens 



Fauna Mellom liten og 
middels verdi 



Mellom lite og middels 
negativt omfang 



Mellom liten og middels 
negativ konsekvens 



Naturvern Stor verdi Mellom lite og middels 
negativt omfang 



Middels negativ 
konsekvens 
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7 LANDSKAP 



7.1 Retningslinjer 
 



Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres av et tiltak. Landskap er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; 
”Konsekvensanalyser” (2006) som et område som er formet under påvirkningen fra og 
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer.  
 
Landskapskarakteren uttrykker essensen av det berørte landskapet. Landskapets 
karakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, 
arealbruk, historiske og kulturelle innhold, samt romlig og andre sansbare forhold som 
særpreger områder og adskiller det fra omkringliggende landskap.  
 
Begrepet estetikk ilegges ofte forskjellig betydning. Vi uttrykker estetikk når vi skal 
fortelle hvordan vi igjennom våre sanser og følelser oppfatter ulike egenskaper og 
kjennetegn ved bygninger eller anlegg. God estetisk kvalitet beskriver hva vi opp- 
fatter som ønskelig, verdifullt og vakkert. Estetiske kvaliteter påvirkes av samfunnets 
utvikling, også historisk, naturen rundt oss og hvordan vi mennesker bruker og 
utnytter våre omgivelser. Opplevelsen av estetisk kvalitet er også avhengig av vår 
personlige bakgrunn og erfaringer. Den nye plan- og bygningsloven avgrenser 
estetikkbegrepet til å gjelde visuelle kvaliteter i byggverk og omgivelser. 
 



7.2 Registreringer 
 



Direktoratet for naturforvaltning og Direktoratet for kulturminneforvaltning beskriver i 
sin grunnlagsrapport for landskapsanalyser (2010) seks temaer som skal registreres og 
beskrives for å sikre en systematisk og etterprøvbar analyse. Disse skal gi kunnskap 
om landskapets innhold og betydning (Tab. 4). 
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Tabell 4. Tema og komponenter for registrering og beskrivelse. 



Tema Komponenter 



Landformer og vann Hovedformer, småformer, vann og vassdrag, breer 



Vegetasjonsdekke og 
vegetasjonsstruktur 



Bart fjell/løsmasser/jordmonn, naturlig vegetasjonsdekke, 
kulturpåvirket/kulturbetinget vegetasjonsdekke, menneskeskapte miljøer 



Arealbruk og bebyggelse 
Naturressurser og råstoffutvinning, primærnæring, by- og tettstedsaktiviteter, 
bebygd areal, industri og teknisk anlegg, kommunikasjon og ferdsel, bosetting 
og næringsutøvelse, reiseliv og fritidsbruk, vernet areal 



Kulturhistorie i landskapet 
Historisk utvikling, eldre landskapselementer, historisk kontinuitet/brudd, 
næringspreg, bygningsmiljøer, menneskeskapte strukturer og linjer, 
kulturhistoriske nøkkelelementer 



Kulturelle referanser 
Nasjonalt landskap, historiske hendelser/tro/tradisjon, lokal kunnskap om 
skjøtsel og vedlikehold, kunst og folkelig tradisjon, kulturhistoriske 
arrangement, møteplasser 



Romlige – estetiske forhold 
Skala, visuell avgrensing, romdannelser, mønster og struktur, kompleksitet og 
sammenheng, orienteringspunkter, naturfenomen og sesongvariasjon, klima, 
dyreliv, planteliv, lyder i naturen, lukter og andre sanseinntrykk 



 



7.2.1 Utrednings- og influensområder 



Landskapet skal utredes utover selve planområdet ved å også inkludere 
influensområder. Størrelsen på influensområdene avhenger av tiltaket og av landskapet 
i området. Influensområdet for nærvirkning vil være selve inngrepet med de nære 
omgivelser, mens influensområdet for fjernvirkning vil være avhengig av inngrepets 
utforming i forhold til lokale terrengforhold og vegetasjon, og må derfor vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Inngrep som gjøres i åpent landskap vil i utgangspunktet 
ha et større influensområde enn de som gjøres i skogsområder eller i kupert terreng. 



Plan- og influensområder utgjør det samlede utredningsområdet. Utredningsområdet er 
uløselig knyttet opp mot en større landskapssammenheng og helhet, derfor er det 
viktig at landskapet ses med ulik detaljeringsgrad. Regional kontekst, 
utredningsområdet og delområder er eksempel på ulike geografiske vurderingsnivå. 
For landskapsvurderingene (estetiske) defineres influensområdet som det området 
tiltaket vurderes å ha innvirkning på. Vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert ut 
fra at influensområdet her defineres som et delområde som tiltaket i 
utredningsområdet er synlig for.  



7.2.2 Delområder 



Utredningsområdet kan deles inn i mindre enheter/delområder som analyseres og 
vurderes hver for seg. Delområdene kan avgrenses på grunnlag av terrengform, vann, 
vegetasjon, arealbruk, kulturpreg, romdannelse osv. Størrelse på områdene vil 
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avhenge av landskapets utforming, analysens formål, målestokk og detaljeringsgrad. 
Landskapskarakteren vil være knyttet til dette delområde-nivået.  
 



7.3 Datagrunnlag 
 



Områderegistreringene for landskap ble innhentet samtidig med feltbefaringen for 
vegetasjon og fauna. I tillegg er det innhentet informasjon fra eksisterende litteratur 
(Uttakleiv, L.A & Lykkja, H. 2011) og databaser (Skog og landskap). Feltbefaringen 
resulterte i et omfattende bildemateriale. Vurdering av dagens status for landskap i  
utredningsområdet er gjort på bakgrunn av sammenstilt eksisterende informasjon. 



 
7.4 Konsekvensanalyse for landskap 



7.4.1 Vurdering av verdi  



Verdisetting av landskap i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser.  



 
Tabell 5. Relevante kriterier for vurderinger av landskapsbildets verdi. Hentet fra Håndbok 140 - 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). 



Landskapstype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 



Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 



- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter 



- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større område 
(region) 
- Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 



- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng 



Områder i spredt-
bygde strøk 



- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter 
- Områder hvor 
landskap og 
bebyggelse/anlegg gir 
et mindre godt 
totalinntrykk 



- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region 
- Landskap og 
bebyggelse/anlegg med 
vanlig gode visuelle kvaliteter 



- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt 
godt eller unikt 
totalinntrykk 
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7.4.2 Vurdering av omfang 



 
Omfang av virkningene for landskapet er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser.  
 
Tabell 6. Kriterier for å vurdere omfang for landskapet. Hentet fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser 
(Statens Vegvesen 2006). 



 Stort positivt 
omfang 



Middels 
positivt 
omfang 



Lite/intet 
omfang 



Middels 
negativt 
omfang 



Stort negativt 
omfang 



Tiltakets 
lokalisering og 
linjeføring 



Neppe aktuell 
kategori 



Tiltaket vil 
stedvis 
framheve 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer, og 
tilføre 
landskapet nye 
kvaliteter 



Tiltaket vil stort 
sett være 
tilpasset/forankr
et til 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer 



Tiltaket vil 
stedvis være 
dårlig tilpasset 
eller forankret til 
landskapets/ste
dets form og 
elementer. 



Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset 
eller forankret til 
landskapets/ste
des form og 
elementer 



Tiltakets 
dimensjon/ 
Skala 



Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veier eller 
anlegg, slik at 
tiltaket vil stå i 
et harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 



Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veier eller 
anlegg, slik at 
tiltaket vi stå i et 
noe mer 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 



Tiltakets 
dimensjon vil 
stort sett stå i et 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 



Tiltakets 
dimensjon vil 
stå i et lite 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsens 
skala 



Tiltakets 
dimensjon vil 
sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 



Tiltakets 
utforming 



Tiltakets 
utforming vil 
framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 



Tiltakets 
utforming vil 
styrke 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 



Tiltakets 
utforming vil 
stort sett være 
tilpasset 
omgivelsene 



Tiltakets 
utforming vil 
stedvis være 
dårlig tilpasset 
omgivelsene 



Tiltakets 
utforming vil 
være dårlig 
tilpasset 
omgivelsene 



 



7.4.3 Konsekvens 



Metode for fremstilling av konsekvens for landskap følger beskrivelse i kapittel 5 
over. 
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7.5 Beskrivelse 



7.5.1 Landformer og vann 



Influensområdet ligger i landskapsregionen 33 Innlandsbygdene i Nordland 
underregion 33.8 Saltdal. Saltdalen er et av de større er åpne dalførene i regionen med 
Saltdalselva som renner sentralt i dalbunnen. Influensområdet grenser i vest mot 
landskapsregion 36 Høyfjellet i Nordland og Troms. Det aktuelle området er 
representativt for landskapet i regionene, som blant annet kjennetegnes av store 
kvartærgeologiske landskapsformer.  
 
Deler av influensområdet ligger innenfor Saltfjellet landskapsvernområde, hvor målet 
er å ivareta og opprettholde de nasjonale natur-, friluftsliv-, kultur- og 
landskapsverdiene i et langsiktig perspektiv. 
 
Sykkelstien planlegges på den gamle anleggsveien like ovenfor Nordlandsbanen 
omlag på kote 500 i den vestre dalsiden av Saltdalen (Fig. 13). I vest stiger terrenget 
mot Kjemånasen på rundt 800 moh. Kjemånasen danner en fjellrygg som framstår som 
avrundet i formen. Kjemåga bikker ned som en sammenhengende foss i en bekkekløft 
og over blankvasket flåg til den munner ut i Lønsdalelva. Elva følger dalsida nedover, 
som ellers består av mosaikker med bjørk, bart fjell og furuskog nede i dalen. 
Variasjoner i berggrunnen skaper små bekkedaler, åser og hauger i terrenget.   
 



 
Figur 13. Den gamle anleggsveien ovenfor Viskis. Foto Ingve Birkeland 
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Figur 14. Glasiale former som tydelige skuringslinjer i en sør-nord retning . Foto Ingve Birkeland 



7.5.2 Vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur 



Vegetasjonsdekket er usammenhengende, med stort innslag av bart fjell mellom 
skogvegetasjonen og heivegetasjonen. Fjellbjørk og partier med furu står flekkevis og 
spredt oppetter dalsiden.  



7.5.3 Berggrunn og sedimentforhold 



I henhold til NGU’s berggrunnskart består berggrunnen i influensområdet 
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (Fig. 8). Det betyr at 
substratforholdene i influensområdet er dominert av harde bergarter som gir et surt 
jordsmonn. Store deler av influensområdet består av bart fjell med et stedvis tynt 
løsmassedekke.   
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7.5.4 Arealbruk og bebyggelse 



Nordlandsbanen går i samme lengderetning som sykkelstien. Like utenfor 
influensområdet ligger Kjemåga stasjon i nord og Lønsdal stasjon i sør. 
Nordlandsbanen går i tunnel gjennom Kjamånasen og det er flere overbygg på 
strekningen mallom Kjemåga og Lønsdal. Ved sykkeslstiens startpunkt ved Lønsdal er 
det et større grustak like ved jernbanen. Ved Lønsdal er det er større hyttefelt og det 
ligger tre hytter nært den planlagte sykkelstien.  



7.5.5 Kulturhistorie/kulturelle referanser i landskapet 



På Riksantikvarens database ligger det ingen registreringer av fredete kulturminner 
eller SEFRAK-bygninger. Ved Kjemåga er det rester av en fangeleir fra 2. 
Verdenskrig. Nordland fylkeskommune gjennomførte en egen utredning av 
kulturhistoriske og kulturelle referanser i 2012. Resultatene fra denne undersøkelsen 
blir presentert i egen rapport fra fylkeskommunen. Vi har dermed ikke foretatt verdi, 
omfang og konsekvensvurderinger for dette.  



7.5.6 Romlige forhold 



Landskapsrommet avgrenses visuelt av omkringliggende høyfjellsområder. Mot øst 
ligger Dypen, Lønsdalen og åpningen på Junkerdalen alle med omkringliggende 
høyfjellsområder. Den slakt stigende dalsiden gjør sitt til at overgangen mot høyfjellet 
framstår som relativt myk i vest. Beggrunnen varierer noe i rom, ettersom små 
knauser, skog og mindre bekkedaler kan endre den visuelle avgrensingen. I området 
mellom Lønsdal og Kjemånasen framstår området likevel som åpent, med visuell 
kontakt til både Saltdalen og omkringliggende fjell.  



Ved den nordlige delen av Kjemånasen åpner det seg et nytt landskapsrom. Kjemåga 
renner sentralt nedover dalsiden. Med sin nordøstlige retning framstår de øvre partier 
som visuelt tydelig for reisende langs E6.  



7.6 Verdivurdering 
 
Med utgangspunkt i beskrivelsen vurderes hele influensområdet samlet, området 
mellom Lønsdal og Kjemåga. Området faller inn under kategorien naturlandskap. 
 
I området inngår Nordlandsbanen, Lønsdal hyttefelt Kjemånasen, Kjemåga og det 
omkringliggende landskapsrommet. Landskapet har tydelige høyfjellstrekk med 
lavereliggende dalføre og høye fjell med Ørtfjellet som det høyeste på 1751 moh. 
Området har visuelle kvaliteter som anses som representativt for innlandsbygdene i 
Nordland og høyfjellet i Nordland og Troms. Kjemåga renner som et sentralt 
landskapselement i terrenget fra området mellom Adjekknausen og Kjemånasen og 
ned til Lønsdalselva. Kjemåga renner i direkte nordøstgående retning og er synlig fra 
E6 nede i dalen. Kjemåga renner både på bart fjell og gjennom bjørk- og furuskog. Fra 
øvre del renner elva i et sammenhengende stryk gjennom svaberglandskap og gjennom 
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en markert bekkekløft som vannmengdene har formet. Nordlandsbanen er bygget med 
en stor steinfylling som elva renner gjennom. Ovenfor jernbanen ligger den gamle 
anleggsveien med gjenstående brokar etter en bro. Nedre del Kjemåga renner i et 
bredere stryk gjennom vegetasjonskledd landskap. Flere fosser, fører vannet ned til et 
lavereliggende  furuskoglandskap. Kjemåga munner ut i Lønsdalelva.  
 
 



 
Figur 16. Kjemåga renner i sammenhengende stryk ned gjennom influensområdet. På bildet ser vi de 
gjenstående brokarene ved den gamle anleggsveien. Foto: Ingve Birkeland. 



Landskapet har ikke fjordkontakt og danner overgangen mellom høyfjell og 
lavereliggende områder. Den bjørkeskogkledde dalsiden er typisk for innlandsbygdene 
i Nordland, men også representativ for fjellbjørkebeltene som ofte ligger mellom 
lavland og høyfjell i Nordland og Troms. Nordlandsbanen er et markant synlige 
inngrep som er dårlig forankret til øvrige landskapselementer, og har en dimensjon 
som ikke er harmonisk forhold til de nærliggende omgivelsenes skala. Delområdet 
vurderes i denne utredningen til å ha middels verdi. 
 
 



        
 
 
 
 



Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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7.7 Omfangs- og konsekvensvurdering 
 
Sykkelstien og reingjerdene blir vedvarende nye elementer i landskapet. Sykkelstien 
vil bli anlagt på den gamle anleggsveien og følger terrenget like ovenfor av jernbanen. 
Kun en strekning på 1,6 km vil bli anlagt med ny trase. Reingjerdene planlegges satt 
opp på hver side av jernbanen. Reingjerdene bør med riktig materialbruk og plassering 
kunne tilpasses omgivelsene. Ingen av tiltakene vil ligge i horisontlinjen til reisende 
langs E6, og får liten eller ingen visuell virkning på grunn av avstand og topografi. 
Dimensjonen vil trolig framstå som relativt harmonisk i forhold til nærliggende 
terreng og med hensyn til tidligere inngrep. 
 
Omfang vurderes til lite negativt. 
 



Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 



                   



 
Konsekvens 



Det er viktig å merke seg at for å vurdere hvordan et tiltak påvirker de estetiske 
kvalitetene i området, defineres stor estetisk miljøkonsekvens med at tiltaket i seg selv 
er stort eller er godt synlig og gir en betydelig negativ estetisk konsekvens i 
landskapet. Vi vurderer at tiltaket står i relativt harmonisk forhold til de nærliggende 
omgivelsene og vil få liten negativ estetisk konsekvens i landskapet. 



Middels verdi og lite negativt omfang gir liten/middels negativ konsekvens for 
landskapet. 
 



7.8 Inngrepsfrie naturområder (INON) 
Inngrepsfrie naturområder defineres som alle områder som ligger mer enn en 
kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt 
i soner basert på avstand til nærmeste inngrep:  
 



• Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
• Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
• Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
 



Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som 
inngrepsnære områder.  
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Figur 17. Tiltaket ligger innenfor inngrepsnære områder og vil føre til et marginalt bortfall av INON-
områder. Kilde: Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning. 



7.8.1 Verdivurdering 



Sykkelstien og reingjerdene planlegges i inngrepsnære områder. Nordlandsbanen er et 
sentralt inngrep i landskapsbildet. Influensområdet vurderes til å ha liten verdi for 
INON-områder.  
 



 
 



7.8.2 Omfangs- og konsekvensvurdering 



Inngrepet vil ikke føre til tap av inngrepsfrie soner. Omfanget vurderes som lite/intet 
negativt. 
 
 



Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 



                  



 
 
Liten verdi og lite/intet negativt omfang gir ingen negativ konsekvens (-) for INON-
områder. 



  



Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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8 Reindrift 



8.1 Generell bakgrunn 
Reindriften er regulert i reindriftsloven (Lov om reindrift, 2007) av 07.06. 2007. 
Målsettingen for reindriftspolitikken er utvikling av en økologisk, økonomisk og 
kulturell bærekraftig reindrift. Dette har sitt grunnlag i stortingsmelding nr. 28 (1991-
92). Reindriftens rettigheter til arealer blir også vurdert i et urfolksperspektiv, særlig 
med bakgrunn i Grunnlovens § 110 A og internasjonale konvensjoner (FN konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter av 1966, og ILO konvensjonen 169). I disse pålegges 
”Statens myndigheter” å forvalte reindriftsområdene på en slik måte at reindrifta sikres 
uforstyrrede og intakte arealer. 
 
Reindriftsnæringen står ovenfor store utfordringer som er felles for de fleste 
områdene. Eksempler på dette er arealinngrep og tap av rein til rovdyr. Tap av 
beiteland som følge av arealinngrep er trolig den største fremtidige trusselen mot 
reindriftsnæringen. Det sterkeste vern mot inngrep har reindriften når inngrep kommer 
i konflikt med reindriftens flytting etter tradisjonelle flyttleier. Etter reindriftslovens § 
22 må ikke flyttleier stenges, men Landbruks- og Matdepartementet ”kan samtykke i 
omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn 
til det”. 
 



8.2 Status og verdier i reinbeitedistriktet 
Planområdet ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt (Distrikt 24). 
Reinbeitedistriktet ligger i sin helhet i Nordland fylke. Distriktet omfatter arealer i 
Bodø, Saltdal, Beiarn, Rana, Meløy og Gildeskål kommune. I nord grenser distriktet 
mot Balvatn reinbeitedistrikt (Distrikt 25) og Duotka reinbeitedistrikt (Distrikt 26), i 
sør og vest grenser distriktet mot Ilgruben reinbeitedistrikt (Distrikt 22) og 
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt (Distrikt 23). I øst er 
konvensjonsområdene og riksgrensen som avgrenser dette distriktet fra de svenske 
reinbeitedistriktene.  
 
I henhold til ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2010/2011 er det 7 
driftenheter/sidaandeler som involvere ca. 34 personer i driften. Oluf Anders 
Kuhmunen er leder for reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet har et netto beiteareal på 
5835 km2. Arealtallet omfatter hele konvensjonsområdet og ikke bare den delen som 
ligger innenfor distriktet. Svenske samebyer hadde etter reinbeitekonvensjonen av 
09.02.172 beiterett i konvensjonsområder i Nordland reinbeiteområde. Etter at 
konvensjonen opphørte 01.05.2005 er beiterettighetene for svenske samebyer i disse 
områdene videreført i egen lov av 17.06.2005 og LMDs forskrift av 21.06.2005. 
Utenom beitetid kan norsk rein beite.  











Ecofact rapport 205  Side 31    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 



 



Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny 
konvensjon, og 24. februar 2009 ble konvensjonen underskrevet av norske og svenske 
myndigheter. Det neste formelle skritt er en ratifikasjon, noe som krever Stortingets 
samtykke. Salten reinbeitedistrikt er et av de distriktene i Nordland som i sin 
høringsuttalelse har uttalt seg kritisk til den nye konvensjonen. De mener at 
reinbeitedistriktet vil få redusert beiteretten i et stort område sør for polarsirkelen som 
de ikke får noen fullgod kompensasjon for ved tildeling i Sverige. De mener at det vil 
bli mer sammenblanding mellom reinflokkene som vil føre til økt konfliktnivå og 
ekstra arbeidsinnsats. Den nye konvensjonen vil trolig føre til at Saltfjellet 
reinbeitedistrikt må endre infrastrukturen i driften, noe som kan føre til at de blir 
tvunget til å gjøre drastiske endringer i driftsformen, ved for eksempel å skjære ned på 
reintallet og antall reindriftsutøvere. 



 



Reinbeitedistriktet er et helårsdistrikt og har et fastsatt øvre reintall på 2400 rein. Det 
faktiske antallet var 3344 dyr per 31.03.11 (Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 
2010/2011). Størrelsen på distriktets vårflokk har de siste fem årene ligget rundt 3300 
rein. Driften av reinbeitedistriktet kan karakteriseres som fremgangsrik. Distriktet har 
hatt en god rekruttering av unge reindriftsutøvere. Distriktet har derimot opplevd store 
tap for fredet rovvilt og betydelig antall rein blir drept av tog på Saltfjellet hvert år. 
Det er gode beiter innenfor distriktet og de har hatt en slaktevekt som ligger litt over 
gjennomsnittet i Nordland. 
 
Ettersom reinbeitedistriktet brukes som helårsdrift, er det ikke markante grenser 
mellom de ulike årstidsbeitene. Klimatiske forhold, topografi og beiteforhold har ført 
til at det er dannet et visst system i bruken av distriktet til ulike årstider.  
 
Tiltaksområdet ligger i øvre del av Saltdalen. Området ligger i hellende terreng i 
dalsiden mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga. Bonitetskart over influensområdet (Fig 
18) viser at det kun er de nedre delene som er klassifisert som uproduktiv og skog med 
lav bonitet. Ved Kjemånasen er det et område med skog med lav bonitet. Dette er et 
område som reinen bruker hele vinteren. Resten av influensområdet er ikke klassifisert 
da det ikke har sammenhengende skog og et begrenset vegetasjonsdekke. Dette 
samsvarer med inntrykket fra egne feltundersøkelser.  
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Figur 18. Bonitetskart over influensområdet. Det er kun i de nedre delene ved Nedre Åselivatn det er 
markert skog som er definert som uproduktiv skog. Kart hentet fra Skog og Landskap (NGU Arealis). 



Oluf Anders Kuhmunen beskriver influensområdet som et område med mye bart fjell 
og med begrensede beiteforhold for reinsdyr. Det er derimot enkelte fragmentariske 
områder med gode beiteforhold i influensområdet. Fjellområdene vest for 
influensområdet benyttes som høstbeite. Influensområdet benyttes som vinterbeite og 
som vårbeite. Om vinteren består beitet først og fremst av reinlav og andre lav-arter. 
På senvinteren beiter reinen mer på blåbærris og røtter av en del myrplanter og gras. 
Vinterbeitene er som oftest minimumsfaktoren i beiteomløpet, der lavbeitet betegnes 
som et marginalbeite. Selv små reduksjoner i tilgjengelig vinterbeite, kan gi negative 
utslag i distriktets bæreevne. Om beiteforholdene skulle bli utilgjengelige for 
eksempel ved for mye snø og is, er det svært viktig å kunne føre reinen til andre 
vinterbeiter. Alternative vinterbeiter er generelt en viktig faktor for reindriften. På 
sommeren trekker reinen vestover og lenger opp i terrenget og foretrekker å beite på 
ulike engsamfunn og snøleier som domineres av næringsrikt gress og urter.  
 
Ved Lønsdal er det markert to drivingsleier innenfor influensområdet.  Det er ingen 
gjerder, anlegg eller oppsamlingsområder i influensområdet. Oluf Anders Kuhmunen 
viser til at dyrene ofte bruker å trekke opp mot jernbanen om vinteren, spesielt ved 
snørike vintre. Området mellom Lønsdalen og Kjemåga er et av de mest utsatte 
områdene for reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen. Detaljerte opplysninger om 
arealbruken til Saltfjellet reinbeitedistrikt er illustrert i arealbrukskartet (Fig. 19). 
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Figur 19. Arealbrukskart for deler av Saltfjellet reinbeitedistrikt. Lys blå strek viser planlagt trase for 
sykkelsti. Planlagte reingjerder vil bli satt på hver side av jernbanen.  



Drivingsleien ved Lønsdal er særverdiområder for reindriften med stor verdi. I tillegg 
er vinterbeiter minimumsbeiter og det er relativt stor brukshyppighet i området. Samlet 
fører dette til at influensområdet vurderes å ha stor verdi for den lokale reindriften. 



 
Influensområdet vurderes å ha stor verdi for den lokale reindriften. 



 
 



Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 



                                 
 



8.2.1 Omfang 



Nordlandsbanen går gjennom området. Reindriften har uttalt at de helst ikke ønsker å 
ha rein i nærheten av jernbanen. Etablering av reingjerder på hver side av jernbanen og 
sykkelsti like ovenfor jernbanen vurderes som et svært positivt tiltak for reindriften. 
Dette vil føre til man i stor grad tar bort faren for reinpåkjørsler og vil forenkle driften 
betydelig. Ved å etablere reingjerder langs jernbanen, med en åpning i området der det 
er tunell i Kjemånasen, vil reinen få en trekklei uten risiko for påkjørsler. Området 
brukes som beiteområde om vinteren og om våren. Sykkelstien vil trolig ikke bli 
benyttet i noen særlig grad før reinen har trukket vestover og virkningene av 
sykkelstien vil derfor ha et lite/ubetydelig negativt omfang for reindiften 



Tiltaket vil ikke endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet. 
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Ved etablering av sykkelsti og reingjerder vil det bli økt maskinell og menneskelig 
aktivitet i området, samt støy knyttet til anleggsvirksomhet generelt. Det er viktig at 
anleggsarbeidet koordineres med reindriften slik at det ikke pågår anleggsarbeider så 
lenge det oppholder seg rein i området. 



Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vurderes virkningsomfanget av tiltaket 
på den lokale reindriften til å være stort positivt  (+++). 



 



Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 



                                              



 
 Den totale konsekvensen for reindriften som utledes etter gjeldende metodikk vil  være, 
 slik planene foreligger, stor positiv konsekvens. 



8.2.2 Konsekvens 



Tiltaket vil få et stor positiv omfang på reindriften og sammen med stor verdi, gir det 
en stor positiv konsekvens. 
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9 FRILUFTSLIV 



9.1 Retningslinjer 
 
Fagtemaet friluftsliv er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; ”Konsekvens-
analyser” (2006): Temaene omhandler opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til 
bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. 
 



9.2 Registreringer 
 



Sentrale friluftslivsområder står som regel registrert i kommune- eller fylkesplaner og 
disse  er derfor et godt utgangspunkt i kartleggingsarbeidet. Områdene inngår som 
oftest under ett eller flere av følgende formål: 
 
Tabell 7. Formål av særlig betydning for friluftsliv i kommune- og fylkesplaner. 



Kategori Beskrivelse Hvor 
   



LNF-områder 
En bunden kombinasjon av landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Forholdet mellom formålene styres av 
annet lovverk. 



Kommuneplanens 
arealdel 



Friluftsområder 
Større sammenhengende turområder for 
allmennheten utenfor tettsted og byer. Lite 
opparbeiding. Ikke krav til kommunalt eierskap 



Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 



Friområder 
Avgrensede og gjerne mindre offentlige områder for 
allmennhetens rekreasjon og opphold. Ofte 
opparbeidet. Krav til kommunalt eierskap 



Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 



Grøntområder til 
undervisningsbruk Viktige naturområder i undervisningssammenheng Kommuneplan eller 



miljøplan  



Markaområde 



Viktige områder for friluftsliv i kommune eller region. 
For eksempel kjerneområder, nærsoner, 
innfallsporter, hovedstrukturer av løypenett, 
sammenheng mellom delområder og områder med 
særlige opplevelseskvaliteter eller spesielle aktiviteter. 



Kommuneplanens 
arealdel, miljøplan 
eller lignende 
 



Statlig sikra 
friluftslivsområder 



Områder som staten har kjøpt til friluftslivsformål eller 
hvor staten har inngått langtids leiekontrakt med slikt 
formål. 



Naturbase, 
kommuneplan, 
reguleringsplan 



Planlagt sikra 
friluftslivsområder 



Områder som staten har planer om å kjøpe til 
friluftslivsformål eller hvor staten ønsker å inngå 
langtids leiekontrakt med slikt formål. 



Kommuneplan eller 
fylkesplan 
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Basert på kartleggingen kan de aktuelle områdene deles inn i registreringskategorier 
og områdetyper. Statens vegvesen (2006) opererer med følgende relevante 
registreringskategorier for friluftsliv i Håndbok-140: 
Tabell 8. Ulike registreringskategorier relevante for utredningen (Statens vegvesen 2006) 



Registreringskategorier 
Veg- og stinett for gående og syklende 
Identitetsskapende områder/elementer 
Friluftsområder 



 
Direktoratet for Naturforvaltning (2004) deler registreringskategorien friluftsområder 
inn i følgende relevante områdetyper i sin Håndbok-25: 
 
Tabell9. Ulike områdetyper av friluftsområder (DN 2004) 



Områdetyper friluftsliv 
Marka 
Kulturlandskapet 
Utfartsområde 
Store turområder med tilrettelegging 
Store turområder uten tilrettelegging 
Særlig kvalitetsområder 
Andre friluftslivsområder 



 
Metoden forutsetter at planområdet inndeles i mer eller mindre enhetlige områder som 
verdi- og konsekvensvurderes. Registreringskategorier er et utgangspunkt for den 
geografiske avgrensingen, men innenfor hvert område kan det inngå flere 
registreringskategorier og områdetyper.  
 
For friluftsliv vil forhold som arealbeslag, bruksendringer og forstyrrelse kunne berøre 
større eller mindre områder. Ulike brukergruppers toleranse ovenfor inngrep og 
forstyrrelse være kan forskjellig, alt etter hvor ømfintlige de er for endringer i det 
omkringliggende miljøet. Registreringskategorier/områdetyper påvirkes forskjellig av 
tiltaket, derfor vil også influensområdene til de enkelte kategoriene variere. For 
eksempel kan barrierevirkning på ankomst til viktige målpunkter/møtesteder påvirke 
et større omland enn bare de mest nærliggende områdene. Influensområder utgjør det 
samlede utredningsområdet.  
 



9.3 Datagrunnlag 
 



Mye av områderegistreringene for friluftsliv er innhentet fra eksisterende litteratur og 
databaser, for så å bli supplert med informasjon fra ressurspersoner. Vurdering av 
dagens status for friluftsliv i influensområdet er gjort på bakgrunn av sammenstilling 
av eksisterende informasjon og egne befaringer i området. Salten friluftsråd har 
gjennomført en verdivurdering av friluftsområdene i Saltdal kommune. Vurderingen er 
basert på metode beskrevet i DN-håndbok 25 - Kartlegging og verdisetting av 
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friluftsområder (2004). Det er gjennomført et telefonintervju med Trond Loge som er 
daglig leder i Salten friluftsråd. 
 



9.4 Konsekvensanalyse 



9.4.1 Vurdering av verdi  



Verdisetting av friluftsliv i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Verdikriteriene er 
primært knyttet til bruksfrekvens, områdene kan imidlertid også verdsettes på 
grunnlag av betydning for stedsidentitet. 
 
Tabell 10. Relevante kriterier for å bedømme verdi for friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). 



Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Øvrige bebygde 
områder1)  



- Lav bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Ingen skoler, 
barnehager, lite 
fritidstilbud for 
barn og unge 



- Middels bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Fritidstilbud der en 
del av barn og unge 
oppholder seg 



- Svært stor bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Grunnskoler/ 
barnehager/fritidstilbud 
der mange barn og unge 
oppholder seg 



Vei- og stinett for 
gående og syklende 



- Vei- og stinett 
som er lite brukt, 
og/eller som 
mange føler 
ubehag og 
utrygghet ved å 
ferdes langs 
- Ferdselslinjer 
med flere barrierer 
og/eller som 
oppleves som 
omveier og 
dermed lite brukt 



- Vei- og stinett som 
er mye brukt 
- Ferdselslinjer til 
sentrale målepunkter1) 



- Ferdselslinjer som er 
en del av 
sammenhengende 
ruter 



- Sentrale ferdselslinjer 
for gående og syklende 
som er svært mye brukt, 
har god 
framkommelighet, og 
oppleves som trygge og 
attraktive å ferdes langs 
- Hovedferdselslinjer til 
sentrale målepunkter 



Identitetsskapende 
områder/elementer 



- Områder/ 
elementer som få 
knytter 
stedsidentitet til 



- Områder/elementer 
som noen knytter 
stedsidentitet til 



- Områder/ elementer 
som svært mange knytter 
stedsidentitet til 



Friluftsområder - Områder som er 
mindre brukt til 
friluftsliv 



- Områder som 
brukes av mange til 
friluftsliv 
- Områder som er 
særlig godt egnet til 
friluftsliv2) 



- Områder som brukes 
svært ofte/av svært 
mange 
- Områder som er en del 
av sammenhengende 
områder for langturer 
over flere dager 
- Områder som er 
attraktive nasjonalt og 
internasjonalt, og som i 
stor grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 



1) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter. 
2) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til 
området 



 



Det aktuelle området er delvis verdisatt i kildedokumenter. Kriteriene i Håndbok 140 
(Statens vegvesen 2006) benyttes som bedømningsgrunnlag. Som et supplerende 
verdisettingsgrunnlag for friluftslivsområder benyttes DN-håndbok 25 - Kartlegging 
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og verdisetting av friluftsområder (2004). Områder med høy tallverdi i en kategori 
vurderes til å ha stor verdi.  
 
 
Tabell 11. Verdisettingsskjema for friluftsliv (DN 2004). 



Tema  1 2 3 4 5 



Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 



Regionale/ 
nasjonale brukere 



Brukes området av personer som 
ikke er lokale? Aldri    Ofte 



Opplevelses-
kvaliteter 



Har området spesielle natur- eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter 
og/eller spesielt landskap? 



Ingen    Mange 



Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi Ingen    Stor 



Funksjon 
Har området en spesiell funksjon 
(adkomstsone, korridor, 
parkeringsplass e.l.)? 



Ikke 
spesiell 
funksjon 



   
Spesiell 



funksjon 



Egnethet 



Er området spesielt godt egnet for 
en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative 
områder til? 



Dårlig    Godt 



Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper? 



Ikke 
tilrettelagt    



Høy grad av 



tilrettelegging 



Kunnskapsverdier 



Er området egnet i 
undervisningssammenheng eller har 
området spesielle natur- eller 
kulturvitenskapelige kvaliteter? 



Få    Mange 



Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Inngrepsfritt 



Utstrekning Er området stort nok til å utøve de 
ønskede aktivitetene? For lite    Stort nok 



Potensiell bruk Har området potensial utover 
dagens bruk? 



Liten    Stor 



Tilgjengelighet Er tigjengeligheten god, eller kan 
den bli god? Dårlig    God 



                           



9.4.2 Omfang 



Omfanget vurderes ut i fra kriterier gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
Nærmiljø og friluftsliv vil primært påvirkes av arealbeslag, barrierer, støy- og 
luftforurensing. 
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Tabell 12. Kriterier for å vurdere omfang i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). 



 Stort 
positivt 
omfang 



Middels 
positivt 
omfang 



Lite/intet 
omfang 



Middels 
negativt 
omfang 



Stort 
negativt 
omfang 



Bruks-muligheter Tiltaket vil i 
stor grad 
bedre bruks-
mulighetene 
for området 



Tiltaket vil 
bedre bruks-
mulighetene 
for området 



Tiltaket vil ikke 
endre bruks-
mulighetene for 
området 



Tiltaket vil 
redusere 
bruks-
mulighetene 
for området 



Tiltaket vil 
ødelegge 
bruks-
mulighetene 
for området 



Barriere for ferdsel 
og opplevelse1 



Tiltaket vil 
fjerne 
betydelige 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 



Tiltaket vil i 
noen grad 
redusere 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 



Tiltaket vil i liten 
grad endre 
barrierer 



Tiltaket vil i 
noen grad 
medføre 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 



Tiltaket vil 
medføre 
betydelige 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 



Attraktivitet Tiltaket vil i 
stor grad 
gjøre området 
mer attraktivt 



Tiltaket vil 
gjøre området 
mer attraktivt 



Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
attraktivitet 



Tiltaket vil 
gjøre området 
mindre 
attraktivt 



Tiltaket vil i 
stor grad 
redusere 
områdets 
attraktivitet 



Identitetsskapende 
betydning 



Tiltaket vil i 
stor grad øke 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 



Tiltaket vil 
øke områdets 
identitets-
skapende 
betydning 



Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 



Tiltaket vil 
forringe 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 



Tiltaket vil 
ødelegge 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 



1) Virkninger for gang- og sykkeltrafikk legges under temaet nærmiljø og friluftsliv dersom utreder ikke har framskaffet data for 
omfang i før- og ettersituasjonen. 



9.4.3 Konsekvens 



Metode for fremstilling av konsekvens for friluftsliv og nærmiljø følger beskrivelse i 
kapittel 5 over. 



9.4.4 Usikkerhet 



Det finnes usikkerhet knyttet til vurdering av verdi, omfang og konsekvens for 
nærmiljø og friluftsliv. Usikkerheten vil være særlig knyttet til den endelige 
utformingen av tiltaket og hvordan dette oppleves. Jo mer detaljert tiltaket er planlagt 
jo mindre vil denne usikkerheten være (Statens vegvesen 2006). Usikkerheten knyttet 
til selve utformingen av tiltaket vurderes som liten.  



9.5 Beskrivelse 



Hoveddelen av influensområdet er ikke registrert som friluftslivsområde i Saltdal 
friluftsråds verdivurdering av områder i Saltdal kommune. Fra Kjemåga stasjon går 
det en smal sone av et større registrert friluftsområde som strekker seg oppover på 
begge sider av Kjemåga og sørvover til Kjemåvatnet og mot Lønsdal. Den østlige 
grensen går på ryggen av Kjemånasen og går sørover mot Lønsdal på om lag kote 600.  
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Området er av Salten friluftsråds vurdert som særlig viktige frilufts- og/eller 
naturområder. Tiltaksområdet ligger også innenfor Saltfjellet landskapsvernområde, 
hvor målet er å ivareta og opprettholde de nasjonale natur-, friluftsliv-, kultur- og 
landskapsverdiene i et langsiktig perspektiv.  
 



 
Figur 18. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger i LNF-1 og delvis innenfor 
grensene til Saltfjellet landskapsvernområde. (Saltdal kommune). 



De vanligste brukerne i området er jegere og turgåere som følger turistforeningen sitt 
løypenett mellom Kjemåga og Addjekjavre.  
 
Tron Loge i Salten friluftsråd meddelte i telefonsamtale at Salten friluftsråd var svært 
positive til tiltaket med sykkelsti på den gamle anleggsveien. De setter stor pris på 
tiltaket. Området er i dag ikke mye brukt og en sykkelsti vil gi et viktig bidrag for 
friluftslivet i kommunen og regionen i sin helhet. Sykkelstien vil gi syklistene en god 
mulighet til å sykle i et vakkert landskap og gi stor naturopplevelse. Loge understreket 
at det er viktig å se hele prosjektet i sammenheng og at strekningen Lønsdal-Kjemåga 
er svært viktig å få etablert, da det er god kommunikasjon til Lønsdal som er et 
naturlig startsted for sykkelstien. 
 
Loge sa at han oppfattet grensene for landskapsvernområdet å være satt litt tilfeldig, 
uten spesielle referanser og dermed virket litt kunstig. Han mente at ulempen ved 
etablering av en sykkelsti ikke var større enn fordelene. Å etablere reingjerder i nær 
tilknytning til jernbanen virket som et viktig tiltak for å redusere antall reinpåkjørsler 
på strekningen. Sykkelstien krever lite vedlikehold men det må etableres avtaler på 
hvem som er driftsansvarlig for sykkelstien. 
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9.5.1 Verdivurdering 



I en verdivurdering gjennomført av Salten Friluftsråd er området Lønsdal-Kjemåfjell 
verdsatt til verdi A, svært stor verdi (se vedlegg 2). Skarjordlia er verdsatt til verdi A 
som et stort turområde med verdi A. Selve influensområdet for sykkelstien er ikke 
verdisatt. En tilrettelagt sykkelsti vil føre til at influensområdet kan innlemmes i 
friluftsområdet Lønsdal-Kjemåga og gis verdi A, svært stor verdi.  



 
Som figur 18 viser, faller store deler av influensområdet utenfor det aktuelle 
friluftsområdet Lønsdal-Kjemåfjell. Det er i dag lav brukerfrekvens av området, 
området brukes i liten grad av personer som ikke er lokale, som tilsier liten verdi. 
Området har spesielle natur- og kulturhistoriske opplevelseskvaliteter, som gir stor 
verdi. Området er i liten grad tilrettelagt, men området er spesielt godt egnet for en 
sykkelsti som det ikke finnes like gode alternative områder til. Området egner seg godt 
til undervisningssammenheng da det har  spesielle natur- og kulturvitenskapelige 
kvaliteter. Potensialet utover dagens bruk vurderes å være stort. Vurderingen anses å 
stemme godt med annen innsamlet informasjon. På bakgrunn av dette vurderes 
influensområdet til å ha middels til stor verdi. 
 



Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 



          



9.5.2 Omfangs- og konsekvensvurdering 



Merket tursti mellom Kjemåga stasjon og Addnekjavre vil ikke bli berørt av tiltaket. 
Turområdet i Skarjordlia blir trolig mer attraktivt da man kan gå gjennom lia opp til 
sykkelstien og benytte den sørover mot Lønsdal. En etablering av sykkelsti vil føre til 
en betydelig endring i bruksmuligheter ettersom  sykkelstien vil gjøre et ellers lite 
tilgjengelig område tilgjengelig Dette kan virke positivt på tilgjengeligheten for noen 
brukergrupper, men også i stor grad virke positivt på naturopplevelsen til de 
eksisterende brukere. Totalt sett vil tiltaket trolig gjøre området mer attraktivt ettersom 
kulturhistorisk interessante naturområder gjøres tilgjengelig. For å ikke redusere 
tilgangen til turområdene for øvrig i lanskapsvernområdet/nasjonalparken er det viktig 
at det settes opp en plan for gjerdeoverganger. Spesielt i området ved Lønsdal. 
 
På bakgrunn av dette får tiltaket stort positivt omfang.  
 



Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 



          
 



 
Middels verdi og stort positivt omfang gir middels-stor positiv konsekvens (++/+++).    
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10 ANBEFALINGER 



Basert på befaring, egne vurderinger og samtaler med brukerinteressentene i området 
vil vi liste opp en del anbefalinger som bør vurderes, både i vurderingene om og 
hvordan sykkelstien og reingjerdene skal etableres og i en noe større 
arealbrukssammenheng i Saltfjellområdet (tabell 13). 



Tabell 13. Sammenstilling av anbefalinger om kunnskapsbehov, avbøtende tiltak og videre 
brukerinvolvering omkring en helhetlig arealbruk av området mellom Lønsdal og Kjemåga. En del av 
anbefalingene er hentet fra NINA minirapport 296 da de er relevante for området Lønsdal-Kjemåga.  



Kategori Tema Anbefalinger 
Konsekvenser Fjellrev, jerv, 



gaupe og bjørn 
Vurdere mulige negative effekter på rovpattedyrene ved å 
samarbeide med forskningsinstitusjoner som jobber med de 
spesifikke artene. 



Overvåking- 
kunnskapsbehov)  



Rype Innhenting av data fra rypeprosjektet (Statskog) og jeger og 
fiskeforening for å framskaffe en bedre oversikt over tettheter 
av ryper i det aktuelle området 



 Vegetasjon Transekter. Registrering av vegetasjonsdekning, mengde bar 
jord og artssammensetning i prøveflater i ulik avstand fra 
gjerdet før etter etablering av reingjerdene vil kunne gi 
kunnskap om vegetasjonen før tiltaket settes i verk. 100 
prøveflater (0,5 x 0,5 m), 50 på vestsiden og 50 på østsiden, 
vil gi et grunnlag for å kunne kvantifisere endringer i 
vegetasjonen som følge av gjerdene. Reanalyser bør 
gjennomføres etter ett og fem år. 



 Fallvilt Kartlegging av omfang og artsutvalg av fallvilt langs gjerdene 
etter at de er satt opp. Dette for å framskaffe hvor omfattende 
de negative effektene på viltet vil være gjennom ulike tider av 
året. Denne kunnskapen vil også være nyttig i 
konsekvensvurderinger om det vil være aktuelt å gjerde inn 
ytterligere strekninger av Nordlandsbanen. 



 Reindrift Overvåke om reinen begynner bruke andre områder som en 
konsekvens av reingjerdene. 



 Friluftsliv Etablere telleapparat ved Lønsdal  og Kjemåga for å se på 
brukshyppighet etter at sykkelstien er etablert. 



Avbøtende tiltak Vegetasjon Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep 
utover de arealer der inngrepene er uunngåelige for å 
begrense arealbeslaget. Spesielt viktig er det også å ikke 
sette igjen kjørespor i våtmarker. I anleggsområder er det 
ønskelig at det ikke blir tilsådd med frø av fremmede arter. Det 
anbefales at jord fra grøftene og midlertidige anleggsområder 
tas bort og lagres adskilt i anleggstiden, slik at den kan legges 
tilbake som øverste sjikt igjen etter ferdigstillelse. Det 
anbefales også at det ved behov  legges ferskt kuttet 
"modent" gress og annen vegetasjon fra tilgrensende områder 
til sykkeltraseen, slik at det gror raskere igjen. 



 Vilt Unngå anleggsarbeider om våren (mars-juli) og ha fokus på at 
reingjerdene ikke blir satt opp i naturlig fluktveier for 
hønsefugl. 



 Reindrift Unngå anleggsarbeider i perioder da reinen benytter området. 



 Friluftsliv Det anbefales videre at det anlegges gjerdeoverganger på 
reingjerdene der dette er viktig for tilgjengeligheten av 
friluftsområder, og at gjerdene får en utforming som er 
harmonisk og tilpasset til omgivelsene. 



 Landskap og 
estetikk 



Fokus på å forhindre at tiltakene bryter horisontallinjen med 
landskapet for øvrig ved å legge traseen for sykkelstien etter 
terrenget. Tilsvarende for reingjerdene. 



Dialog Brukerinvolvering Erfaring fra andre flerbrukslandskaper viser at det ofte er 
behov for arenaer hvor ulike brukerinteresser kan møtes. 
Første steg for etablering av en slik arena kan være gjennom 
en dialogsamling hvor formålet er å kartlegge brukernes 
motiver, holdninger og mål/ønsker for bruken av området, 
bedre forståelse for hverandres ståsted og motiver, 
konfliktreduksjon og bedre sameksistens. 
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11 KILDER 
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Reindriftsforvaltningen: https://kart.reindrift.no/reinkart 



Riksantikvaren: http://askeladden.ra.no/sok/index.jsp 
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Fremstad, E (1997): Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: 1 -279. 



Fremstad, E, Moen, A. (red.) (2001): Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU 
Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser. 2001-4: 1-231. 



Halvorsen, R., Andersen, T., Blom, H.H., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., 
Gaarder, G., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K., Thorsnes, T. & 
Ødegaard, F. 2009. Naturtyper i Norge (NiN) versjon 1.0.0. – www.artsdatabanken.no 
(2009 09 30). 



Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) (2010). Norsk Rødliste 2010. 
Artsdatabanken, Norway. 
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199. 



Puschmann, O. (2005) Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 
45 landskapsregioner. NIJOS-rapport 10/2005 



Statens Vegvesen (2006) Konsekvensanalyser – Håndbok 140. 



Thomassen, J., Blumentrath,S., Evju, M., Strann, K-B. &Tangeland, T. 2010. 
Befaringsrapport i forbindese med planer om etablering av reingjerde på strekningen 
Semska-Sørelva, nord på Saltfjellet – NINA minirapport 296. 18 s. 



Uttakleiv, L. A og Lykkja, H. Landskapskartlegging av verneområdene på Saltfjellet. 
Aurland Naturverkstad rapport 5-2011 



11.3 Muntlige kilder 



Olaf Anders Kuhmunen, Saltfjellet reinbeitedistrikt 
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Trond Loge, Salten friluftsråd 











Ecofact rapport 205  Side 45    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 



 



12  VEDLEGG 1 SALTEN FRILUFTSRÅD FAKTAARK MED 
VERDISETTINGSSKJEMA FOR   FRILUFTSLIV  



 













Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: PER OLE ANDERSEN OSKAL
 


Adresse: Saltfjellveien 1991, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
91


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Jeg har ikke innvendinger til gjerdet, men vil gjerne at det blir laget et 5- 6 meters brett port på 
øversiden av hotellet, det traktorvei - sti går idag.
Det får å kunne passere med rein når det ikke er mulighet til å flytte andre plasser.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
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E-postadresse: po.oskal@gmail.com
Telefonnummer: 41634422
 


SIGNERT AV


PER OLE ANDERSEN OSKAL på vegne av OSKAL PER
OLE ANDERSEN 30.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Frey Ruth
To: Enodd, Sissel
Subject: Innspill / merknader vedr. innhegning/detaljeregulering Sørelva-Lønsdalsatasjon
Date: mandag 27. september 2021 19:56:24


Gjelder:
Innspill / merknader til detaljereguleringsplanen: Innhegning/reingjerde Sørelva-Lønsdalstasjon,
76,2. (nabovarsel datert 27.aug.21)
 
Fra : -Løndalsgrenda 15 (gårdsnr. 76, bruksnr. 35)
         -Løndalsgrenda 17 (gårdsnr. 76, bruksnr. 36)
 
 
Jeg eier begge hytteeiendommene. Merknader/innspill er de samme for begge. Men de skal
gjelde som og registreres som to separate innspill!
 
 
Innspill / merknader:
 
Vi aksepterer ikke at vi gjerdes inne / stenges ute fra vårt tur- og friluftsområde. Område har
lange tradisjoner for friluftsliv og har en folkehelsebetydning.
Etter å ha hatt hytte her i 60 år har vi en historisk rett til bruk av område. Vi mener det er
unødvendig med viltgjerde.
 
Ved ev. bygging av viltgjerde fra Sørelva til Lønsdalstasjon og valg av krysningspunkter er det
viktig at følgende vektlegges:
 
- Område tilrettelegges for tilsvarende bruk som i dag.
- Krever minst 5 -6 krysningspunkter.
- Mulighet til å benytte opparbeidede stier vest for jernbanen.
- Tilgang til områder det er naturlig å bevege seg i sommer- og vinterstid.
- At alle hyttene har tilgang til krysningspunkter som ikke krever at vi, for å komme til våre
turområder, må gå lange strekninger og omveier i ulendt og til dels uframkommelig terreng.
  Eller gå ned til og langs veien (traffikksikkerhet?) og måtte bruke bil (miljøvennlig?). Alt dett blir
både strevsomt og tidkrevende.
 
Uten tilstrekkelig tilgang til frilufts- og turområdene:
-Å ha hytte i dette området har ingen hensikt
-Hytteeiendommene vil synke drastisk i verdi
 
Et krysningspunkt som vil være gunstig og bra for mange hytteeiere og turfolk, er ovenfor/vest
for Lønsdalsgrenda 26 (gårdsnr. 76, bruksnr.1, festenr. 45). Avmerket midt på det nordlige av de
to kartene hytteforeningen har vedlagt i sitt innspill:
Merket sti til Kjemågvannet / Kjemågfjellet ( av enkelte kalt «Tyskerstien»)
-et mye benyttet krysningspunkt både sommer og vinter, også av hytteeiere og andre som
kommer nedenfra (inklusiv Dypen) og av samene
-flere stier til dette krysningspunktet
-oversiktlig
-legger seg lite snø her



mailto:Ruth.Frey@nordlandssykehuset.no

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no





-viktig å få ett (av mange) krysningspunkter her. Og det skulle ligge godt til rette for det.
 
Vi forventer at vi hytteeiere blir holdt orientert og hørt i den videre prosessen!
 
 
PS: Husk at dette er innspill for to separate hytteeiendommer som skal registreres hver for seg!
 
 
Med vennlig hilsen
Knut Andersson
 


 
 








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: FRODE PEDERSEN BONSAKSEN
 


Adresse: Luonos 47, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
97


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vi ønsker mulighet for å krysse jernbane ved Rausteinsbekken eller ved ny parkeringsplass i 
nærheten av Rausteinsbekken.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: frodebons@yahoo.no
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Telefonnummer: 97715935
 


SIGNERT AV


FRODE PEDERSEN BONSAKSEN på vegne av
BONSAKSEN FRODE PEDERSEN 05.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Edgar wammervold
To: Enodd, Sissel
Subject: VS: Viltgjerde Sørelva - Lønsdal st.
Date: onsdag 15. september 2021 21:33:59


 


Hei igjen


Jeg viser til min epost av 15.09.2021 kl 2007 og hvor jeg viser til innspill fra Søndre Lønsdal
hytteforening.  Dette innspillet er ikke sendt til Multiconsult/Bane Nor fordi det var et forslag
som hytteforeningen hadde sendt til medlemmene til uttalelse.
Etter at hytteforeningen sine innspill er sendt til Multiconsult vil jeg signalisere hva jeg mener om
hytteforeningen sine innspill.
 
Vennlig hilsen Edgar Wammervold
 


 


Fra: Edgar wammervold <edgar.wammervold@sbnett.no> 
Sendt: onsdag 15. september 2021 20.07
Til: sissel.enodd@multiconsult.no
Emne: Viltgjerde Sørelva - Lønsdal st.
 


Hei og takk for fint infomøte tidligere i kveld
 
Jeg viser til nabovarsel datert 27.08.2021 og har følgende merknad:
Jeg er eier av hytte på gnr 76 bnr 27 (Lønsdalsgrenda 46). Kryssing av jernbane skjer i dag som
anvist på vedlagte kartskisse. Dette krysningspunktet brukes også av jegere, bærplukkere og
andre som benytter den store parkeringsplassen som ligger nedenfor jernbanen og vest for
dagens E6.
 
Jeg ber om at det blir lagt til rette for en problemfri kryssing av jernbanen også etter at
viltgjerdet er kommet opp. Her viser jeg til innspill fra Søndre Lønsdal hytteforening og jeg stiller
meg bak hytteforeningens forslag.
 
 
Vennlig hilsen
Edgar Wammervold
 



mailto:edgar.wammervold@sbnett.no
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: THOMAS HANSSEN
 


Adresse: Luonos 31, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
25


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Et sånt gjerde vil sperre oss hytteeiere ute fra å benytte områdene vest for E6. Man vil bøi nødt til å 
benytte bil for å enten kjøre til Lønsdal stasjon, eller til Sørelva. I disse miljøtider er det vel også et 
tankekors dersom det legges opp til en rekke kaldstarter av bil for å kunne utøve friluftsliv. Pr. i dag 
krysser man jernbanen til fots, og det er vel pr. definisjon ikke tillatt. Det gjøres uansett, men på 
oversiktlige steder. Disse stedene er, som jeg leste i medfølgende dokumenter kjent. Dersom det 
ikke settes opp dører/luker i dette planlagte gjerdet, slik at man problemfritt og enkelt kan krysse 
sporet, kan jeg regnes som å være imot dette byggeprosjektet. Jeg driver mye med jakt og fiske, og 
blir da hindret i mine fritidsaktiviteter. Dessuten vil hyttene i området få forringet verdi, da det selvsagt 
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vil være å anse som en bakdel å eie en hytte som er innesperret. 
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: thanssen@sbnett.no
Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


THOMAS HANSSEN på vegne av HANSSEN THOMAS 28.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MERETE JOHANSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 47, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
49


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Viser til mottatt nabovarsel for bygging av viltgjerde.
Det er uklart basert på varsel og tegninger hvordan prosjektet vil påvirke både bruk av 
parkeringsplass vi i dag benytter for adkomst til hytte samt muligheter for tilgang til turområdet på 
oversiden av jernbaneline.


Vi forventer at vi fortsatt skal kunne benytte dagens parkeringsplass og at det fra den skal være fri 
adgang til hytte. som i dag. Vi forventer også at det skal være mulig å krysse jernbanelinje helt i 
enden av parkeringsplass som adkomst til turområdet som i dag. 
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Vi stiller også spørsmål til om gjerdet som til nå er satt opp faktisk har hatt ønsket effekt. Viltgjerdet 
er et svært stygt sår i natruen og vi er meget betenkt over at hele jernbanelinjen skal "rammes" inn 
av meget stygt og vedlikeholdskrevende metallgjerde. Vi oppfordrer å vurdere andre tiltak for å 
unngå viltpåkjørsler. 


Vi ønsker ikke viltgjerdet realisert


På vegne av hele familien
Merete Johansen


 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: johansen.merete@outlook.com
Telefonnummer: 93404489
 


SIGNERT AV


MERETE JOHANSEN på vegne av JOHANSEN MERETE 19.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 


postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 


Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 


  


Multiconsult AS - Trondheim 
Postboks 6230 Sluppen 
7486 Trondheim 
 
 
 


Dato: 24.09.2021 
Saksref: 202108741-3 
Deres ref.: 10227263-PLAN-
PBL-001 
Side: 1 / 1 


Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss 
Telefon:    
Mobil:    
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no 


 
 
   


 


Saltdal kommune - Bane NORs uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for gjerde Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon 


Vi viser til brev datert 27.08.2021 vedrørende ovennevnte. 
 
Bane NOR er selv forslagsstiller for reguleringsplanen. Våre interesser ivaretas som en del av 
prosjektet. 


 


Med vennlig hilsen 


Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 


Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 


 


Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 


Mottakere:  
Multiconsult AS - Trondheim, Sissel Enodd 
Kopi:  
SALTDAL KOMMUNE 
  








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ARNE OLAV ELSTAD
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 25, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
69


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det må etableres gode muligheter for kryssing av jernbanelinjen for å kunne komme til fjellet på den 
andre siden enn hvor hytta står. Det må etableres krysningspunkter  med jevne mellomrom slik at vi 
ikke vi ikke må ned på E6 først for så å kunne utføre en krysning for å komme til fjellet og 
naturreservat.
Et gjerde uten mulighet for krysning av jernbanelinjen i forholdsvis umiddelbar nærhet vil medføre en 
stor verdireduksjon på vår eiendom. 
Vi er eldre folk med noe begrenset fysikk, og mener at fjellet på den andre siden må være "lett" for 
oss.  
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


ARNE OLAV ELSTAD på vegne av ELSTAD ARNE OLAV 08.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Olav M Jentoft
To: Enodd, Sissel
Cc: "mjentoft@online.no"
Subject: DETALJREGULERINGSPLAN - Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal Stasjon
Date: tirsdag 31. august 2021 15:42:08
Attachments: image001.png


3735_001.pdf


Hei vårt kontor er kontaktet av hytteeiere i Lønsdal II hyttefelt. 
 
Hyttefeltet har lokasjon i nordredel av planområdet og hovedparkering adkomst synes berørt av
planarbeidet, se min vedlagte pdf. med anmerket pil for det aktuelle område.  Det fremgår ikke
konkret av utkastet men det kan se ut som om gjerde er tenkt etablert også på østsiden av
sporet og da slik at parkeringen vil bli gjerdet inne og dermed er hytteeierne sin adkomst til/fra
parkeringsplassen avskåret. Det kan videre opplyses om at det aktuelle område har vært
parkeringsplass siden rundt 1980-85 da feltet i sin tid ble utbygd. Jeg må be om at denne
interessen ivaretas i det ytterlige planarbeid. Videre at det også hensyntas/finnes en løsning for
adkomsten til friluftsområdet som befinner seg på vestsiden av jernbanesporet.
 
Det/de områder det dreier seg om her er hovedsakelig fra stasjonsbygningen på Lønsdalstasjon
og videre nordover. 
 
Denne e-post er ment som et innspill samt invitasjon til dialog slik at slutt resultatet blir
hensiktsmessig for alle involverte parter.
 
Dersom noe er uklart er det bare å ta kontakt med undertegnede som for øvrig er særdeles godt
kjent i det aktuelle område.       
 
 
 
Med vennlig hilsen
Advokat Olav Martin Jentoft jr
 


Sjøgt.21, 5. etasje
Pb. 836, 8001 Bodø
Tel 75520033 | Mob 92806432 | Fax 75520035
 



mailto:omj@sjco.no

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no

mailto:mjentoft@online.no
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ELINOR NYBAKK
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 40, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
71


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Synes det er leit at det skal være nødvendig med gjerde, men skjønner at det er et viktig grep for å 
berge rein.
Er derimot skeptisk til hva det har av betydning for ryper og fugl. Mulig at elgtråkk også er berørt.
For vår del er det primært tilgang til fjellet som er viktig. Vi har hatt hytta i Lønsdal i mange 
generasjoner og pr i dag er det 4 generasjoner som benytter den. Vi bruker fjellet bortimot hver helg 
hele året. Jakt, fiske, bær og rekreasjon. 
Vi er pr definisjon ikke mot gjerde langs linja, men om vi blir avskåret fra fjellet blir grunnlaget for 
fjellhytte ødelagt. For ikke å snakke om økonomisk verditap. Vi ønsker derfor at det lages 
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over/underganger på koordinater som vist på vedlegg. Dette punktet gagner ganske mange da det er 
sti fra dagens parkering ved samene. Det er nok smart om det blir mulighet for å krysse på flere 
steder der det er elver som krysser. Der er det bratte kildaler som vil bli utfordrende å sette gjerde på 
uansett. Vil også tro det kan tilfredsstille de fleste hytteeierne.
Mvh Elinor
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: buaroy@hotmail.com
Telefonnummer: 95036646
 


SIGNERT AV


ELINOR NYBAKK på vegne av NYBAKK ELINOR 09.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: MORTEN HUGO OLSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 60, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
54


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Adkomsten fra parkeringsplassen nord for jernbanestasjonen til eksisterende stier og gangveier inn i 
hyttefeltet må fortsatt være tilgjengelig. Hvis ikke vil det bli behov for å opparbeide nye stier i 
hytteområdet.
Retten til å krysse planovergangen må opprettholdes. Fra parkeringsplassen og inn i hytteområdet 
nord må det være dør eller port i gjerdet slik at det er mulig å frakte inn materialer, utstyr, brensel ol 
både med snøscooter, tralle, trillebår el.l.
Det må fortsatt være lov for hytteeiere å parkere på parkeringsplassen.
Adkomst inn i hytteområdet for Røde kors, lege, brannvesen, politi ol må løses.
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Gjerdene må markeres slik at ikke fugler, hare, rev og andre ville dyr kan skades.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: morten.hugo.olsen@gmail.com
Telefonnummer: 91851590
 


SIGNERT AV


MORTEN HUGO OLSEN på vegne av OLSEN MORTEN
HUGO 02.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Multiconsult AS 
Postboks 6230 Sluppen 
7486 TRONDHEIM 
 
 
 
 
 
 
 


Dato:  16.09.2021 
Vår ref:  21/05604-3 
Deres ref:  10227263-PLAN-PBL-001 


 


Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for sikringsgjerde Sørelva 
brøytestasjon - Lønsdal stasjon i Saltdal kommune 


Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 27. august 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Det er varslet oppstart av reguleringsplan for å anlegge sikringsgjerde langs 
jernbanestrekningen Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon, på Saltfjellet. 
Planområdet er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Områder ved 
Sørelva og Lønsdal stasjon er avsatt til jernbaneformål. Kommunen har vurdert at 
planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse fra DMF 
Planområdet berører tre forekomster: sand- og grusforekomstene Sørelva1 og 
Dypenådal2, og pukkforekomsten Lønsdal3. Alle forekomstene er vurdert til lokal 
betydning. Pukkforekomsten Lønsdal er tidligere benyttet av NSB for å anlegge 
jernbanetrasé. DMF oppfordrer tiltakshaver til å vurdere påvirkningen planforslaget vil 
ha på forekomstene. 
 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil 


                                                           
 
1 Forekomst Sørelva: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83744  
2 Forekomst Dypenådal: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83738  
3 Forekomst Lønsdal: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visPukkOmr.php?objid=83780  
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IBAN NO5376940505883   


ORG.NR. NO 974 760 282  


 


SVALBARDKONTOR 


TELEFON +47 79 02 12 92 



https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83744

https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83738

https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visPukkOmr.php?objid=83780
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omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen andre 
merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan for sikringsgjerde Sørelva 
brøytestasjon - Lønsdal stasjon. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 


Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 


 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Henning Sigstad 


 
 
 


Mottakere: 


Multiconsult AS Postboks 6230 Sluppen 7486 TRONDHEIM 
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From: Erik Banks
To: Enodd, Sissel
Subject: Innspill fra Lønsdal II velforening viltgjerde Lønsdal - Sørelva
Date: søndag 26. september 2021 09:25:19


Hei, 


Vi viser til planer for oppsett av gjerde fra nordsiden av Lønsdal stasjon til Sørelva.


Disse planene omfatter slik vi forstår det en inngjerding av hele stasjonsområdet som vil
kunne påvirke adkomst til parkering, etablerte stier i feltet samt etablerte stier ut i
turterrenget og til hytter på vestsiden av hyttefeltet/jernbanetrase.
Vi viser til informasjonsmøte avholdt 15. september og befaring på Lønsdal 21. september
hvor hyttefeltet var representert.


Interimstyret i Lønsdal velforening representerer hyttefeltet Lønsdal 2 som ble etablert på
midten av 80 tallet. Vår jobb er å representere medlemmene av hyttefeltet og vi ønsker å
sikre at de etablerte parkeringsplassene samt opparbeidede stier i feltet skal kunne brukes
videre. Vi setter pris på at vi får anledning til å uttale oss om det planlagte arbeidet og
håper Bane Nor kan strekke seg for å bidra til at adkomst til hytter, terreng samt parkering
blir ivaretatt.


I denne forbindelse ønsker foreningen å presentere våre ønsker som vi ber om tas med i
det videre planmessige arbeidet.


 Velforeningens forslag er følgende (se vedlagte PDF for skisse):


Plassering av gjerde:


Vi foreslår at gjerdet plasseres på kanten av opparbeidet område på stasjonens nord
og østside.
Foreningen ber om at det etableres muligheter for deponering av snø ved brøyting
vinterstid, fortrinnsvis porter som kan åpnes på allerede etablerte plasser for deponering.


 Adkomst fra parkering:


Foreningen ber om at det etableres dører eller porter som anvist på vedlagte skisse.


Det foreslås 3 adkomstveier som plasseres der det allerede er etablert stier fra tidligere.
Her ønsker vi å påpeke at dørene på østsiden av parkeringsplassen må ha en størrelse som
sikrer mulighet for varetransport (bredde 1 meter)
Dør/port på nordsiden av parkeringsplassen må ha en størrelse som sikrer varetransport
med ATV/snøscooter.
Vi påpeker også at adkomst for brann/helse må søkes ivaretas.


Adkomst etablerte turstier på vestsiden av jernbane, hytter på nordside og planlagt
sykkelvei Lønsdal – Rognan.


Foreningen ber Bane Nor om å vurdere en bru over jernbanen rett nord for hvor dagens
bom plassert på nordsiden.


Denne broen vil etter vår mening ivareta følgende:
1.  Adkomst til etablerte turstier vestover.



mailto:erikbanx@gmail.com

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no





2.  Adkomst til hytter på nordvestsiden av jernbanen.
3.  Adkomst for planlagt sykkelsti fra Lønsdal til Rognan


Foreningen mener at å etablere vei/trase fra jernbaneundergang på sørside av stasjon mot
etablert adkomst for hytter, etablerte stier og sykkelvei vil kunne bli vesentlig mer kostbar
samt føre til naturinngrep som strengt tatt vil være unødvendig.


 


Med vennlig hilsen 


Interimstyret i Lønsdal II Velforening


Erik Banks


 Styremedlem
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Ecofact rapport 205  Side 1    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


1 FORORD 


Ecofact har på oppdrag for Saltdal kommune utført utredninger av biologisk mangfold, 
reindrift, friluftsliv og landskap og estetikk  i forbindelse med etablering av sykkelsti 
og reingjerder i området mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal. Grunnlaget for 
utredningene ble fremskaffet av Ecofact sommeren 2012. 


Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Elin Kvamme, og hun skal ha takk for 
tilgang til teknisk informasjon om den planlagte etableringen av sykkelstien. 


 


 
 


 
 
 


Tromsø 
15. oktober 2012 
 
 


 
Ingve Birkeland 
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Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


2 SAMMENDRAG 


Beskrivelse av tiltaket 
 
Tiltaket består i å etablere en sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga 
stasjon i Saltdal kommune. Sykkelstien vil i stor grad bli lagt på eksisterende stier/vei, men i 
en strekning på 1,6 km må det anlegges ny trase. I tillegg til sykkelstien er det planer om å 
sette opp reingjerder på den samme strekningen. Reingjerdene vil bli plassert nært 
jernbanen. 
 
Datagrunnlag 
 
Befaringer foretatt 15 og 16. juni samt 17. september 2012. Data fra DN´s naturbase, 
Artsdatabanken samt data fra Fylkesmannen i Nordland. I tillegg har det vært gjennomført 
intervjuer og møter med ulike brukerinteresser. Arealet ser ut til å være lite kartlagt tidligere. 
Datagrunnlaget vurderes til å være godt etter befaringene i 2012.  
 
Verdivurdering 
 
Biologisk mangfold 
Det ble ikke avgrenset noen verdifulle naturtyper i tiltaksområdet. For vilt har tiltaksområdet 
liten til middels verdi. Deler av influensområdet ligger innenfor Saltfjellet 
landskapsvernområde, som vurderes å ha stor verdi for biologisk mangfold. Dette gjør at 
tiltaksområdet likevel samlet sett får stor verdi for biologisk mangfold.  
 
Reindrift 
Området er viktig vinterbeiteområde for tamrein, i tillegg er det et viktig trekkområde mellom 
sesongbeitene. Tiltaksområdet har stor verdi for reindriften 
 
Friluftsliv 
Tiltaksområdet benyttes i begrenset grad til friluftsliv. Tiltaksområdet vurderes å ha middels 
til stor verdi for friluftsliv.  
 
Landskap 
Deler av tiltaksområdet ligger innenfor landskapsvernområdet med tydelige glasiale 
landskapsformer og vurderes å ha middels verdi for landskap.  
 
Beskrivelse av omfang 
 
Biologisk mangfold 
Virkningene av tiltaket for det biologiske mangfoldet vurderes å ha lite til middels negativ 
omfang.  
 
Reindrift 
Virkningene for reindriften vurderes å ha stor positivt omfang.  
 
Friluftsliv 
Etablering av sykkelsti vil øke tilgjengeligheten i området for å utøve aktivt friluftsliv. Dersom 
det etableres tilstrekkelig med overganger ved reingjerdene, er virkningene for friluftsliv 
vurdert å ha stort positivt omfang.  
 
Landskap 
Virkningene for landskap er vurdert å ha et lite til middels negativt omfang. 
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Samlet vurdering av konsekvenser 
Biologisk mangfold 
Stor verdi, sammenholdt med lite til middels negativt omfang gir i henhold til gjeldende 
metodikk middels negativ konsekvens.  
 
Reindrift 
Stor verdi, sammenholdt med stor positivt omfang gir i henhold til gjeldende metodikk stor 
positiv konsekvens.  
 
Friluftsliv 
Middels til stor verdi, sammenholdt med stort positivt omfang gir i henhold til gjeldende 
metodikk middels til stor positiv konsekvens.  
 
Landskap 
Middels verdi, sammenholdt med liten negativt omfang gir i henhold til gjeldende metodikk 
liten til middels negativ konsekvens. 
 
 
Anbefalinger 
I kapittel 10 er det satt opp en sammenstilling av anbefalinger om kunnskapsbehov, 
avbøtende tiltak og videre brukerinvolvering omkring en helhetlig arealbruk av området 
mellom Lønsdal og Kjemåga. 
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3 Bakgrunn 


Saltdal kommune deltar i et 3 årig nasjonalt utviklingsprogram som heter Naturarven 
som verdiskaper. 


Naturen er Norges viktigste reiselivsprodukt. Vi skal ta vare på den, og samtidig legge 
til rette for at flere får gode opplevelser. Programmet Naturarven som verdiskaper skal 
vise hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører innen 
reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner 


Naturarven som verdiskaper er et program der hovedmålet er å bidra til at 
verneområder og andre verdifulle naturområder blir en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen. Det skal også bidra til å bedre samarbeidet på alle nivå knyttet 
til verneområdet og lokalsamfunnet. Programmet er et samarbeid mellom 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet for 
naturforvaltning har ansvaret for programmet, som skal vare ut 2013. 


Saltdal Kommune skal etablere en ca 6 mil kontinuerlig opplevelsesbasert sykkelsti 
gjennom hele kommunen i randsonen til Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal 
nasjonalparker. Sykkelstien skal i hovedsak gå langs eksisterende veinett, som delvis 
skal forlenges eller rustes opp. 


Ecofact fikk oppdraget med å vurdere hvilke implikasjoner et reingjerde og en 
sykkelsti vil kunne ha på rein, rype og annet vilt, vegetasjon, landskap og estetikk og 
friluftsliv.  


4 Tiltaket 


Det er planlagt å gjenbruke den gamle anleggsbanen/veien som ligger mellom 
Kjemåga og Lønsdal. Det er kun ca 1,6 km på nordsiden av Kjemåga-tunnelen hvor 
det ikke er noe gammel anleggsbane/vei og hvor man må bygge nytt/legge klopper og 
lignende tilrettelegginger. Jernbaneverket har planer om å etablere reingjerder i samme 
område. Det er mange naturlige hindringer som fjellskrenter og skjæringer ved 
jernbanen som gjør at det kun vil bli satt opp reingjerder på delstrekninger mellom 
Lønsdal og Kjemåga. Ved Kjemånasen/Kjemåga-tunnelen ønsker ikke reindriften at 
det settes opp reingjerder da de ønsker å etablere et trygt krysningspunkt (trekklei) i 
området. Gjerdet planlegges med trestolper med lengde på 3-3,5 m med ca. 20 cm 
åpning fra terreng til nederste streng. I forbindelse med oppsetting av reingerder og 
etablering av sykkelsti må noe av vegetasjonen ryddes for å komme fram med 
nødvendig utstyr (lett gravemaskin og transport av materiell).  


Konsekvensene av tiltaket vil gjelde anleggsperioden med bruk av lett gravemaskin og 
driftsperioden, inklusive aktiviteter i forbindelse med nødvendig vedlikehold. 
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Figur 1. Regional lokalisering av tiltaket. Planlagt trase for sykkelsti er markert med blå strek. 


 


Figur 2. Flyfoto fra Lønsdal og området ned til Viskisoverbygget. Kilde: Saltdal kommune. 







Ecofact rapport 205  Side 6    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


 
Figur 3. Flyfoto fra området mellom Viskisoverbygget til Kjemåga. Kilde: Saltdal kommune. 


 


Figur 4. Bilde av anleggsveien med Solvågtinden i bakgrunnen. I høyre bildekant skimtes 
Nordlandsbanen. Traseen går i stor grad gjennom et åpent landskap med mye bart fjell og lynghei. 
Foto: Ingve Birkeland. 
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Figur 5. Område mellom Viskisoverbygget og Kjemånasen. Relativt bratt skråning med lynghei og 
glissen nordboreal bjørkeskog. Foto: Ingve Birkeland. 


 


Figur 6. Trekledd skogli ved Kjemåga. Boreal bjørkeskog med furuskog i nedre deler. Foto: Ingve 
Birkeland. 
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5 METODE 


Formålet med en konsekvensutredning er å belyse påvirkningen av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. I plan og bygningsloven 
er det i detalj gjort rede for i hvilke tilfeller Staten stiller krav om 
konsekvensutredning. Kravene til metode er gitt i veiledere og forskrifter. Felles for de 
ulike fagutredningene er en inndeling i fire faser: 


 
• Registreringsdel 
• Verdisetting 
• Omfangsutredning 
• Konsekvensgradering 
 


Konsekvensutredningene er utført etter Statens vegvesens håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (2006). 
 
 


5.1 Vurdering av verdi  
 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til stor verdi, 
basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Verdivurderingen i 
et delområde kan differensieres i et verdikart, men registreringskategoriene må også 
gis en samlet vurdering. Ulike tema har ulike kriterier for verdisetting. 
 


                                  
 


5.2 Vurdering av omfang 
 


Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger på de 
ulike temaene som blir verdisatt dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant 
annet vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal 
oppstå. Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort 
positivt omfang. 


 


         Stort neg.            Middels neg.          Lite / intet           Middels pos.          Stort pos. 


             ⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 


                                     
 
 
 
 


                                             Liten                       Middels                       Stor 


⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 







Ecofact rapport 205  Side 9    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


5.3 Vurdering av konsekvens 
 


Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og 
omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til diagram 
vist i Fig 7. 


 


Figur 7. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens 
Vegvesen 2006). 


Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens 
til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å 
benytte symbolene ”-” og ”+” (se tabell 1). 


Tabell 1. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler. 


 
Symbol Beskrivelse 


++++ 


+++ 


++ 


+ 


0 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


Meget stor positiv konsekvens 


Stor positiv konsekvens 


Middels positiv konsekvens 


Liten positiv konsekvens 


Ubetydelig/ingen konsekvens 


Liten negativ konsekvens 


Middels negativ konsekvens 


Stor negativ konsekvens 


Meget stor negativ konsekvens 
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5.4 Feltarbeid og møte med brukere av området 


Befaringer foretatt 15 og 16. juni samt 17. september 2012 av Ingve Birkeland. Hele 
den planlagte sykkelstitraseen ble befart, samt området på begge sider av jernbanen 
hvor reingjerdene planlegges satt opp. 


Det ble etterstrebet en total registrering av alle karplanter som var mulig å observere i 
influensområdet. Hekkeområder for relevante fuglearter knyttet til influensområdet ble 
vurdert. Det ble gjennomført 8 punkttellinger langs den 4-5 km lange traseen. 
Punktene ble lagt med minimum 400 m avstand. Alle fugler som ble sett og observert 
vha lyd innenfor en radius på 200 m ble registrert. I tillegg ble området 
fotodokumentert og det ble gjort vurderinger knyttet til landskap og friluftsliv under 
befaringene. Plassering av reingjerder og sykkelsti ble besiktiget under befaring med 
Olaf Kuhmunen og Per Ole Oskal fra Saltfjellet reinbeitedistrikt 17. september. Elin 
Kvammen fra Saltdal kommune var med på begge befaringene. 


Det er i tillegg gjennomført et telefonintervju med Trond Loge i Salten friluftsråd. 


6 Biologisk mangfold 


6.1 Retningslinjer 
 


Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009. Lovtekstens formål er at dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskers virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 


Naturmangfoldlovens formål innenfor artsforvaltning er å hindre at arter og naturtyper 
forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest truede artene og naturtypene juridisk 
vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som fatter beslutninger med 
konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter (med spesiell vekt på 
truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter samt prioriterte naturtyper. 
Loven innfører forvaltningsmål for naturtyper og arter, krav til kunnskapsgrunnlaget 
og rettslige prinsipper for natur (som føre-var (§ 9) og samlet belastning § 10). 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (“bygge på 
vitenskapelig kunnskap”). 


6.2 Registreringer 
 


Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på 
bakgrunn av tilgjengelige databaser (Naturbasen, Artsdatabanken og NGU), data bra 
Saltdal kommune og fra Fylkesmannen i Nordland, samt egen befaring i området 15 
og 16. Juni samt 17. september 2012. Det ser ikke ut til at det er publisert noen 
rapporter som er spesielt relevante for influensområdet. Selv om det er relativt lite 
eldre data tilgjengelige fra området virker datagrunnlaget tilfredsstillende for å kunne 
vurdere områdets verdi og effektene av tiltaket. 
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6.2.1 Utrednings- og influensområder 


Utredningsområde er det området som primært skal  utredes, hvor det skal foretas 
vurderinger. Utredningsområdet er her definert som arealet på begge sider av 
reingjerdene og sykkelstien. For vegetasjonstyper og naturtyper defineres 
influensområdet som det arealet som kan forventes å bli fysisk påvirket av 
etableringen. Vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert ut fra de arter av planter 
som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. 


Influensområdet, med de planlagte tiltakene, utgjør undersøkelsesområdet. I 
anleggsfasen vil det i forbindelse med oppgradering av den gamle anleggsveien, 
etablering av ny trase for sykkelsti i noen delområder og oppsett av reingjerder bli 
omfattende forstyrrelser. Vår vurdering er at i en ca. 5 meter bred gate langs 
sykkelstitraseen og ca. 3 meter bred gate for reingjerdene, blir opprinnelig vegetasjon 
og mikrotopografi moderat berørt. I områder med bratt terreng kan imidlertid 
influensområdet for sykkelstien bli betydelig bredere. Influensområdet defineres 
derfor som en ca. 10 m bred sone langs sykkelstitraseen. I anleggsfasen og i driftfasen 
kan det bli forstyrrelser for eventuelle hekkende fugler i nærområdet. Disse 
vurderingene er skjønnsmessige og omfatter vurderinger av hvilke arter av planter og 
dyr som kan tenkes å bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. 


6.2.2 Problemstillinger 


Arealbeslag og habitatfragmentering er normalt de viktigste effekter av et tiltak. Ved 
habitatfragmentering er spørsmålet i hvilken grad verneverdier og økologiske 
funksjoner knyttet til et områdes størrelse og urørthet vil bli berørt. Krysning av 
vilttrekk, og mulige avbøtende tiltak for å redusere skadevirkninger av slike 
krysninger er vanlige problemstillinger ved veganlegg. I tillegg vil arter kunne bli 
påvirket av endringer i omgivelsene som følge av nærføring.  De direkte virkningene 
er enkle å vurdere, mens de mer indirekte kan være mer kompliserte. Graden av 
usikkerhet må bedømmes i en vurdering av indirekte virkninger.  
 
Terrenginngrep og endringer i grunnvannsnivået kan endre vilkårene for plante- og 
dyreliv, og terrenginngrep kan også påvirke og forandre geologiske formasjoner. Ved 
vurdering av vegetasjonens sårbarhet for slitasje må man ta hensyn til både 
vegetasjonens slitestyrke og gjenvekstevne. Ulike egenskaper ved vegetasjonen og 
substratet påvirker slitestyrken og gjenvekstevnen. Svært fuktige områder har dårlig 
slitestyrke, men svært tørre områder har dårlig gjenvekstevne. Planteartene blir ulikt 
påvirket av en gitt påvirkning, for eksempel har grasarter både god slitestyrke og god 
gjenvekstevne, mens lav både er svært slitesvakt og har dårlig gjenvekstevne. 
Vegetasjonen beskytter i tillegg mot erosjon, og i bratt terreng vil ødeleggelse av 
vegetasjonsdekket føre til større erosjon enn i flatt terreng (Evju m. fl. 2010). 
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6.3 Datagrunnlag 


Når det gjelder artsinventeringer er det etter vår kjennskap ikke gjort noe systematisk 
arbeide i influensområdet. Det eneste som ligger tilgjengelig i Artsdatabanken som 
ikke stammer fra denne utredningen er et kadaverfunn tatt av gaupe og et enkeltfunn 
av en tårnfalk. Ingen karplanter, moser eller lav er registrert. 


I DNs Naturbase er det ingen avgrensede vilt- og naturtypelokaliteter som overlapper 
med influensområdet. 


Det er heller ikke registrert noen konfidensielle artsdata i influensområdet 
(Fylkesmannen i Nordland). 


6.4 Konsekvensanalyse biologisk mangfold 


6.4.1 Vurdering av verdi  


Vurderingene av verdi av biologisk mangfold er basert på metodikk beskrevet i 
Vegvesenets håndbok 140 – Konsekvensanalyser. For å komme frem til riktig 
verdisetting av biologisk mangfold brukes spesielt Norsk Rødliste 2010, samt DN´s 
håndbok nr. 13 (biologisk mangfold) og 11 (Viltkartlegging), se tabell 2.  


Tabell 2. Verdivurderinger med metodikk i hht. vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009). 


Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi 


Naturtyper  
www.naturbasen.no  
DN-Håndbok 13: 
Kartlegging av naturtyper  
DN-Håndbok 11:  
Viltkartlegging 
DN-Håndbok 15:  
Kartlegging av  
ferskvannslokaliteter  


Naturtyper som er  
vurdert til svært viktige 
(verdi A)  
 
Svært viktige viltområder 
(vekttall 4-5)  
 
Ferskvannslokalitet  
som er vurdert som svært 
viktig (verdi A)  


Naturtyper som er  
vurdert til viktige (verdi B 
og C)  
 
Viktige viltområder 
(vekttall 2-3)  
 
Ferskvannslokaliteter  
som er vurdert som  
viktige (verdi B)  


Andre områder  


Rødlistede arter  
Norsk Rødliste 2006 
(www.artsdatabanken.no)  
www.naturbasen.no  


Viktige områder for:  
 


Arter i kategoriene ”kritisk 
truet” og ”sterkt truet” 


 
Arter på Bern-liste II Arter 
på Bonn-liste I  


Viktige områder for:  
 


Arter i kategoriene 
”sårbar”, ”nær truet” eller 
”datamangel”  
 
Arter som står på den 
regionale rødlisten 


Andre områder  


Truete  
vegetasjonstyper  
Fremstad & Moen 2001  


Områder med  
vegetasjonstyper i 
kategoriene ”akutt truet” 
og ”sterkt truet” 


Områder med  
vegetasjonstyper i 
kategoriene ”noe truet” 
og  ”hensynskrevende”  


Andre områder  


Lovstatus 
Ulike verneplanarbeider, 
spesielt vassdragsvern. 


Områder vernet eller 
foreslått vernet 
  


Områder som er 
vurdert, men ikke vernet 
etter naturvernloven, og 
som kan ha regional 
verdi. 
 
Lokale verneområder 
(pbl.) 
  


Områder som 
ikke er vurdert, 
men ikke 
vernet etter 
naturvernloven, 
og som ikke er 
funnet å ha kun 
lokal verdi. 
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6.4.2 Vurdering av omfang  


Omfang for biologisk mangfold er basert på kriterier utarbeidet av Statens vegvesen 
(2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Omfang er en vurdering av 
hvilke endringer tiltaket antas å medføre for naturtypelokaliteten/viltområder (spesielt 
viktige områder for biologisk mangfold) og/eller naturmiljøet forøvrig. Omfanget 
vurderes for de samme områdene som er verdivurdert.  


6.4.3 Vurdering av konsekvens  


Metode for fremstilling av konsekvens for biologisk mangfold følger beskrivelse i 
kapittel 5 over.  


6.5 Beskrivelse 


6.5.1 Generelle trekk 


Berggrunn og sedimentforhold 


I henhold til NGU’s berggrunnskart består berggrunnen i influensområdet 
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (Fig. 8). Det betyr at 
substratforholdene i influensområdet er dominert av harde bergarter med høyt 
kvartsinnhold som gir et surt jordsmonn.  


 


Figur 8. Berggrunngeologisk kart over planområdet. Berggrunnen i området består av harde 
granittiske bergarter (rosa farge). Kilde: Norges geologiske undersøkelse.  


Løsmassene i influensområdet (Fig. 9) er av liten betydning for det biologiske 
mangfoldet. Influensområdet består av større områder med blankskurt bart fjell, 
stedvis kun med et tynt dekke. Ved Kjemånasen og Kjemåga er noen tynne 
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moreneavsetninger og der er det utviklet tykkere vegetasjonsdekke med skog- og 
fjellheiutforminger. 


 


 


Figur 9. NGU’s løsmassekart viser at influensområdet har mye bart fjell, stedvis med et tynt dekke. Ved 
Kjemånasen og Kjemåga er noen tynne moreneavsetninger. Kilde: Norges geologiske undersøkelse. 


Topografi og bioklimatologi 


I henhold til Nasjonalatlas for Norge – Vegetasjon (Moen 1998) ligger området i 
nordboreal vegetasjonssone, og i en overgangsseksjon. Dette ser ut til å stemme bra 
med det som er observert i felt, men i enkelte soner hvor traseen ligger ved tregrensa 
er det en glidende overgangen til alpine soner. Influensområdet har varierende 
eksponering men den nordlige eksposisjonen gir dårlige solforhold som gjør at det 
ikke er forhold for de mest varmekrevende artene i landsdelen. 


Menneskelig påvirkning 


Området er allerede sterkt påvirket av Nordlandsbanen med tilhørende inngrep som 
fjellskjæringer, overbygg og tuneller, vindskjermer og grøfter for å styre vann og 
snøskred. Oppe ved Lønsdal er det et større hyttefelt, stasjonsbygninger og et grustak. 
Ved befaringen i juni var det betydelig med materiale og ødelagte vindskjermer i 
området mellom Lønsdal og Viskisoverbygget. Ved befaringen i september var en god 
del av dette ryddet og brent på stedet. Den gamle anleggsveien som sykkelstien 
planlegges på går fra Lønsdal og ned til Viskisoverbygget. Litt sør for Kjemånasen 
finner man anleggsveien igjen. I området ved Kjemåga er det rester av en fangeleir fra 
andre verdenskrig. Det er noen skogsbilveier i influensområdet. 
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Figur 10. Nordlandsbanen ved Viskisoverbygget. Skjæringen i fjellet og rester av vindskjermene er 
synlige inngrep som kan ses på lang avstand. Foto: Ingve Birkeland. 


6.5.2 Vegetasjon 


Det ble ikke avgrenset noen verdifulle naturtyper i influensområdet. 
Vegetasjonsutformingene i influensområdet er vanlige for regionen. I influensområdet 
er det hovedsaklig nordboreal bjørkeskog med blåbærskog-utforming som dominerer. 
Feltsjiktet domineres av trivielle lyngarter som blåbær, krekling, blokkebær sammen 
med smyle, gullris og noe røsslyng, fjelljamne, lusegras og finnskjegg. Dette er blant 
de vanligste artene i landsdelen. Disse utformingene fortsetter helt opp imot tregrensa. 
Skogen er i stor grad glissen, men i bekkedalene er det utviklet tettere bjørkeskog med 
et moderat kontinuitetspreg. På noe friskere mark er det småbregneskog med fugletelg 
og hengeving. Ned mot dalbunnen er det furuskog som dominerer. Furuskogen 
strekker seg oppover dalsiden og ved Lønsdal og Kjemånasen vil traseen gå gjennom 
mindre områder med furuskog. Ellers så er det kun spredte furutrær i influensområdet.  


I områder med skrinnere jordsmonn er det lite trær og vegetasjonen har mer fjellhei-
preg dominert av arter som krekling, røsslyng, blåbær og dvergbjørk. 


I influensområdet er det dannet noen mindre myrområder i forsenkninger i terrenget. 
Det er stort sett snakk om fattige fastmattemyrer dominert av torvull, bjønnskjegg og 
krekling. 
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Figur 11. Fjellhei med krekling-dominans og spredt med bjørketrær. Foto: Ingve Birkeland. 


 


 


Figur 12. Langs influensområdet er det noen mindre myrområder med fattig fastmatte-utforming. Foto: 
Ingve Birkeland. 
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6.5.3 Fauna 


 
Det er gjort grundige registreringer av fuglefaunaen i forbindelse med denne 
utredningen. Av spurvefugler ble arter som rødstjert, måltrost, ringtrost, heipiplerke, 
gråsisik, løvsanger og blåstrupe registrert. Dette er arter som er vanlige i den boreale 
bjørkeskogen. Influensområdet utgjør en del av viktig leveområde for hønsefugl som 
storfugl, orrfugl og lirype som har området som leveområde hele året. Under 
befaringene ble det registrert flere liryper, en tiur og noen spredte beitespor etter tiur 
og orrfugl i influensområdet.   


Når det gjelder rovfugl er det ikke registrert hekkelokaliteter i nærheten av 
influensområdet, men en må anta at området brukes jevnlig som jaktområde for 
haukugle, kongeørn, jaktfalk og fjellvåk. 


Skogen har liten verdi som beiteområde for elg og det ble kun observert noen få 
sportegn i form av elgtråkk i influensområdet. 


Jerv og gaupe antas å bruke influensområdet sporadisk som jaktområde og til 
forflytning mellom dalen og det overliggende fjellområdene. Det er ikke kjent at 
influensområdet har spesiell verdi som yngleområde for jerv og gaupe. 


Bjørn registrers sporadisk i Saltdalen og man kan anta at bjørn også bruker 
influensområdet sporadisk. 


6.5.4 Rødlistearter 


Det er registrert et kadaver slått av gaupe (VU) i nærheten av influensområdet. Trolig 
bruker denne arten området sporadisk. 


Andre rødlistearter er ikke registrert i nærheten av influensområdet. Potensialet for 
rødlistede arter innenfor influensområdet utover det som er registrert vurderes som 
lite. Dette begrunnes med lite spesielle habitater.  


Det er noe halvgammel furuskog som grenser opp mot influensområdet, men det er 
likevel lite forekomster av død ved og trolig kun moderat potensiale også knyttet til 
rødlistede arter av vedboende sopp. Høyproduktiv skog mangler helt, og typiske 
rødlistearter som er knyttet til høyproduktiv kontinuitetskog er det lite potensiale for. 


6.5.5 Naturvern 


Deler av traseen ligger innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Formålet med vernet 
er å bevare et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med store 
løsmasseavsetninger. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet - 
Svartisen nasjonalpark og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.  Området 
vurderes å ha stor verdi for biologisk mangfold. 
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6.6 Verdivurdering 


Influensområdet har ingen forekomster av verdifulle naturtyper i hht. DN´s håndbok nr 
13, noe som tilsier liten verdi. Det er ikke påvist rødlistede arter eller naturtyper med 
fast tilhold i influensområdet, men jerv (EN) og gaupe (VU) bruker trolig området 
sporadisk. Dette tilsier mellom liten og middels verdi. Influensområdet er trolig en del 
av et større viktig leveområde for hønsefugl. En fullstendig viltkartlegging i en større 
sammenheng vil trolig føre til en avgrensing av en viltlokalitet med middels verdi. 
Deler av influensområdet ligger i Saltfjellet landskapsvernområde, som vurderes å ha 
stor verdi for biologisk mangfold. I henhold til metodikken er det den naturkvaliteten 
med høyest verdi som blir utslagsgivende for den totale verdivurderingen for biologisk 
mangfold. Influensområdet vurderes derfor å ha stor verdi for biologisk mangfold. 


 


                                    


 


6.7 Omfang og konsekvensvurdering 


Den planlagte traseen for sykkelstien berører skogsområder med nordboreal 
bjørkeskog. En kan forvente at kantene på sykkelstien revegeteres, mens i delområder 
hvor det må etableres ny trase vil stien innebærer varige arealbeslag. Disse inngrepene 
tilsier lite negativt omfang. Ved å plassere reingjerdene nær jernbanen vil man i stor 
grad unngå at det blir tråkkskader på vegetasjonen da det i disse områdene er betydelig 
andel bart fjell med fragmentarisk vegetasjonsdekke. Under anleggsarbeidet bør det 
være fokus på å unngå inngrep utover de arealer der inngrepene er uunngåelige for å 
begrense arealbeslaget. Spesielt viktig er det også å ikke sette igjen kjørespor i 
våtmarker. I anleggsområder er det ønskelig at det ikke blir tilsådd med frø av 
fremmede arter. Det anbefales at jord fra grøftene og midlertidige anleggsområder tas 
bort og lagres adskilt i anleggstiden, slik at den kan legges tilbake som øverste sjikt 
igjen etter ferdigstillelse. Det anbefales også at det ved behov  legges ferskt kuttet 
"modent" gress og annen vegetasjon fra tilgrensende områder til sykkeltraseen, slik at 
det gror raskere igjen. 


I anleggsfasen vil tiltaket kunne berøre hekkingen til fuglefaunaen. Tiltaket vil 
imidlertid primært berøre vanlig forekommende spurvefugler som hekker i 
influensområdet. Dette er gjerne arter som har en viss tilpasning og toleranse ovenfor 
biotopendringer i nærmiljøet. De fleste av disse artene har også små leveområder i 
hekketiden, og vil derfor normalt bare berøres dersom inngrep og forstyrrelse skjer i 
umiddelbar nærhet av reirområdet. Utbyggingen vil kun gi marginale negative 
reduksjoner av hekkebestandene for denne fuglegruppen. Sett i en større sammenheng, 
for eksempel innenfor kommunen, vil utbyggingen ha ubetydelige virkninger. Ved å 
plassere reingjerdet i nær tilknytning til jernbanen vi kollisjonrisikoen for hønsefugl 
reduseres. Dette skyldes at jernbanen mange steder ligger slik i terrenget 


                                            Liten                       Middels                        Stor 


⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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(fjellskjæringer) at hønsefugl vil fly over med relativt god høyde. Likevel så er det en 
viss kollisjonfare for hønsefugl og omfanget vurderes å være lite-middels negativt. 


En realisering av tiltaket vil medføre inngripen i leveområder for elg. Spesielt i 
anleggsfasen vil forstyrrelsene øke gjennom økt menneskelig ferdsel og fysiske 
naturinngrep og bråk fra maskiner. Elgbestanden i området forventes derfor å redusere 
bruken av influensområdet i hvert fall på kort sikt, men at den gjenopptar bruken av 
området når anleggsperioden er over. Influensområdet har liten betydning som 
beiteområde, og elg i området er trolig mest dyr på vandring mellom beiteområder. 
Totalt sett vurderes derfor virkningsomfanget for den lokale elgbestanden i 
planområdet til å være lite negativt. 


Potensielt berører også tiltaket de rødlistede artene jerv (EN) og gaupe (VU). Det er 
ikke kjent at influensområdet overlapper med viktige funksjonsområder for disse 
artene. Inngrepet vil likevel føre til en barriereeffekt og innskrenkning av områdene 
som disse dyrene potensielt ferdes i. Omfanget vurderes derfor til å være mellom lite 
og middels negativ for disse artene. 


For viltet i influensområdet bør en unngå anleggsarbeider om våren (mars-juli) og ha 
fokus på at reingjerdene ikke blir satt opp i naturlig fluktveier for hønsefugl. 


Deler av sykkelsstien vil gå gjennom Saltfjellet landskapsvernområde. Etablering av 
sykkelsti vil i en del av området føre til nye inngrep i landskapsvernområdet. 
Omfanget vurderes å være mellom lite og middels negativt for biologisk mangfold i 
verneområdet. 


Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vurderes virkningsomfanget av tiltaket 
på biologisk mangfold til å være lite til middels negativt (-). 


 
        Stort neg.            Middels neg.            Lite / intet           Middels pos.             Stort pos. 


             ⏐------------------------⏐------------------------⏐----------------------⏐-----------------------⏐----------------------⏐ 


                                          


 
Den totale konsekvensen for biologisk mangfold som utledes etter gjeldende metodikk 
vil være mellom liten og middels negativ konsekvens (-/--). 


Tabell 3. Vurdering av konsekvens for temaene rødlistede arter, vegetasjon, fauna og naturvern. 


Tema Verdi Omfang Konsekvens 


Rødlistede arter Mellom liten og 
middels verdi 


Mellom lite og middels 
negativt omfang 


Mellom liten og middels 
negativ konsekvens 


Vegetasjon Middels verdi Mellom lite og middels 
negativt omfang 


Liten negativ konsekvens 


Fauna Mellom liten og 
middels verdi 


Mellom lite og middels 
negativt omfang 


Mellom liten og middels 
negativ konsekvens 


Naturvern Stor verdi Mellom lite og middels 
negativt omfang 


Middels negativ 
konsekvens 
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7 LANDSKAP 


7.1 Retningslinjer 
 


Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres av et tiltak. Landskap er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; 
”Konsekvensanalyser” (2006) som et område som er formet under påvirkningen fra og 
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer.  
 
Landskapskarakteren uttrykker essensen av det berørte landskapet. Landskapets 
karakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, 
arealbruk, historiske og kulturelle innhold, samt romlig og andre sansbare forhold som 
særpreger områder og adskiller det fra omkringliggende landskap.  
 
Begrepet estetikk ilegges ofte forskjellig betydning. Vi uttrykker estetikk når vi skal 
fortelle hvordan vi igjennom våre sanser og følelser oppfatter ulike egenskaper og 
kjennetegn ved bygninger eller anlegg. God estetisk kvalitet beskriver hva vi opp- 
fatter som ønskelig, verdifullt og vakkert. Estetiske kvaliteter påvirkes av samfunnets 
utvikling, også historisk, naturen rundt oss og hvordan vi mennesker bruker og 
utnytter våre omgivelser. Opplevelsen av estetisk kvalitet er også avhengig av vår 
personlige bakgrunn og erfaringer. Den nye plan- og bygningsloven avgrenser 
estetikkbegrepet til å gjelde visuelle kvaliteter i byggverk og omgivelser. 
 


7.2 Registreringer 
 


Direktoratet for naturforvaltning og Direktoratet for kulturminneforvaltning beskriver i 
sin grunnlagsrapport for landskapsanalyser (2010) seks temaer som skal registreres og 
beskrives for å sikre en systematisk og etterprøvbar analyse. Disse skal gi kunnskap 
om landskapets innhold og betydning (Tab. 4). 
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Tabell 4. Tema og komponenter for registrering og beskrivelse. 


Tema Komponenter 


Landformer og vann Hovedformer, småformer, vann og vassdrag, breer 


Vegetasjonsdekke og 
vegetasjonsstruktur 


Bart fjell/løsmasser/jordmonn, naturlig vegetasjonsdekke, 
kulturpåvirket/kulturbetinget vegetasjonsdekke, menneskeskapte miljøer 


Arealbruk og bebyggelse 
Naturressurser og råstoffutvinning, primærnæring, by- og tettstedsaktiviteter, 
bebygd areal, industri og teknisk anlegg, kommunikasjon og ferdsel, bosetting 
og næringsutøvelse, reiseliv og fritidsbruk, vernet areal 


Kulturhistorie i landskapet 
Historisk utvikling, eldre landskapselementer, historisk kontinuitet/brudd, 
næringspreg, bygningsmiljøer, menneskeskapte strukturer og linjer, 
kulturhistoriske nøkkelelementer 


Kulturelle referanser 
Nasjonalt landskap, historiske hendelser/tro/tradisjon, lokal kunnskap om 
skjøtsel og vedlikehold, kunst og folkelig tradisjon, kulturhistoriske 
arrangement, møteplasser 


Romlige – estetiske forhold 
Skala, visuell avgrensing, romdannelser, mønster og struktur, kompleksitet og 
sammenheng, orienteringspunkter, naturfenomen og sesongvariasjon, klima, 
dyreliv, planteliv, lyder i naturen, lukter og andre sanseinntrykk 


 


7.2.1 Utrednings- og influensområder 


Landskapet skal utredes utover selve planområdet ved å også inkludere 
influensområder. Størrelsen på influensområdene avhenger av tiltaket og av landskapet 
i området. Influensområdet for nærvirkning vil være selve inngrepet med de nære 
omgivelser, mens influensområdet for fjernvirkning vil være avhengig av inngrepets 
utforming i forhold til lokale terrengforhold og vegetasjon, og må derfor vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Inngrep som gjøres i åpent landskap vil i utgangspunktet 
ha et større influensområde enn de som gjøres i skogsområder eller i kupert terreng. 


Plan- og influensområder utgjør det samlede utredningsområdet. Utredningsområdet er 
uløselig knyttet opp mot en større landskapssammenheng og helhet, derfor er det 
viktig at landskapet ses med ulik detaljeringsgrad. Regional kontekst, 
utredningsområdet og delområder er eksempel på ulike geografiske vurderingsnivå. 
For landskapsvurderingene (estetiske) defineres influensområdet som det området 
tiltaket vurderes å ha innvirkning på. Vurderingene er skjønnsmessige og er vurdert ut 
fra at influensområdet her defineres som et delområde som tiltaket i 
utredningsområdet er synlig for.  


7.2.2 Delområder 


Utredningsområdet kan deles inn i mindre enheter/delområder som analyseres og 
vurderes hver for seg. Delområdene kan avgrenses på grunnlag av terrengform, vann, 
vegetasjon, arealbruk, kulturpreg, romdannelse osv. Størrelse på områdene vil 
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avhenge av landskapets utforming, analysens formål, målestokk og detaljeringsgrad. 
Landskapskarakteren vil være knyttet til dette delområde-nivået.  
 


7.3 Datagrunnlag 
 


Områderegistreringene for landskap ble innhentet samtidig med feltbefaringen for 
vegetasjon og fauna. I tillegg er det innhentet informasjon fra eksisterende litteratur 
(Uttakleiv, L.A & Lykkja, H. 2011) og databaser (Skog og landskap). Feltbefaringen 
resulterte i et omfattende bildemateriale. Vurdering av dagens status for landskap i  
utredningsområdet er gjort på bakgrunn av sammenstilt eksisterende informasjon. 


 
7.4 Konsekvensanalyse for landskap 


7.4.1 Vurdering av verdi  


Verdisetting av landskap i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser.  


 
Tabell 5. Relevante kriterier for vurderinger av landskapsbildets verdi. Hentet fra Håndbok 140 - 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). 


Landskapstype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 


Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 


- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter 


- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større område 
(region) 
- Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 


- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng 


Områder i spredt-
bygde strøk 


- Områder med 
reduserte visuelle 
kvaliteter 
- Områder hvor 
landskap og 
bebyggelse/anlegg gir 
et mindre godt 
totalinntrykk 


- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative for 
landskapet i et større 
område/region 
- Landskap og 
bebyggelse/anlegg med 
vanlig gode visuelle kvaliteter 


- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 
- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt 
godt eller unikt 
totalinntrykk 
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7.4.2 Vurdering av omfang 


 
Omfang av virkningene for landskapet er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser.  
 
Tabell 6. Kriterier for å vurdere omfang for landskapet. Hentet fra Håndbok 140 - Konsekvensanalyser 
(Statens Vegvesen 2006). 


 Stort positivt 
omfang 


Middels 
positivt 
omfang 


Lite/intet 
omfang 


Middels 
negativt 
omfang 


Stort negativt 
omfang 


Tiltakets 
lokalisering og 
linjeføring 


Neppe aktuell 
kategori 


Tiltaket vil 
stedvis 
framheve 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer, og 
tilføre 
landskapet nye 
kvaliteter 


Tiltaket vil stort 
sett være 
tilpasset/forankr
et til 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer 


Tiltaket vil 
stedvis være 
dårlig tilpasset 
eller forankret til 
landskapets/ste
dets form og 
elementer. 


Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset 
eller forankret til 
landskapets/ste
des form og 
elementer 


Tiltakets 
dimensjon/ 
Skala 


Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veier eller 
anlegg, slik at 
tiltaket vil stå i 
et harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 


Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veier eller 
anlegg, slik at 
tiltaket vi stå i et 
noe mer 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 


Tiltakets 
dimensjon vil 
stort sett stå i et 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 


Tiltakets 
dimensjon vil 
stå i et lite 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsens 
skala 


Tiltakets 
dimensjon vil 
sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 


Tiltakets 
utforming 


Tiltakets 
utforming vil 
framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 


Tiltakets 
utforming vil 
styrke 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 


Tiltakets 
utforming vil 
stort sett være 
tilpasset 
omgivelsene 


Tiltakets 
utforming vil 
stedvis være 
dårlig tilpasset 
omgivelsene 


Tiltakets 
utforming vil 
være dårlig 
tilpasset 
omgivelsene 


 


7.4.3 Konsekvens 


Metode for fremstilling av konsekvens for landskap følger beskrivelse i kapittel 5 
over. 
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7.5 Beskrivelse 


7.5.1 Landformer og vann 


Influensområdet ligger i landskapsregionen 33 Innlandsbygdene i Nordland 
underregion 33.8 Saltdal. Saltdalen er et av de større er åpne dalførene i regionen med 
Saltdalselva som renner sentralt i dalbunnen. Influensområdet grenser i vest mot 
landskapsregion 36 Høyfjellet i Nordland og Troms. Det aktuelle området er 
representativt for landskapet i regionene, som blant annet kjennetegnes av store 
kvartærgeologiske landskapsformer.  
 
Deler av influensområdet ligger innenfor Saltfjellet landskapsvernområde, hvor målet 
er å ivareta og opprettholde de nasjonale natur-, friluftsliv-, kultur- og 
landskapsverdiene i et langsiktig perspektiv. 
 
Sykkelstien planlegges på den gamle anleggsveien like ovenfor Nordlandsbanen 
omlag på kote 500 i den vestre dalsiden av Saltdalen (Fig. 13). I vest stiger terrenget 
mot Kjemånasen på rundt 800 moh. Kjemånasen danner en fjellrygg som framstår som 
avrundet i formen. Kjemåga bikker ned som en sammenhengende foss i en bekkekløft 
og over blankvasket flåg til den munner ut i Lønsdalelva. Elva følger dalsida nedover, 
som ellers består av mosaikker med bjørk, bart fjell og furuskog nede i dalen. 
Variasjoner i berggrunnen skaper små bekkedaler, åser og hauger i terrenget.   
 


 
Figur 13. Den gamle anleggsveien ovenfor Viskis. Foto Ingve Birkeland 
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Figur 14. Glasiale former som tydelige skuringslinjer i en sør-nord retning . Foto Ingve Birkeland 


7.5.2 Vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur 


Vegetasjonsdekket er usammenhengende, med stort innslag av bart fjell mellom 
skogvegetasjonen og heivegetasjonen. Fjellbjørk og partier med furu står flekkevis og 
spredt oppetter dalsiden.  


7.5.3 Berggrunn og sedimentforhold 


I henhold til NGU’s berggrunnskart består berggrunnen i influensområdet 
hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (Fig. 8). Det betyr at 
substratforholdene i influensområdet er dominert av harde bergarter som gir et surt 
jordsmonn. Store deler av influensområdet består av bart fjell med et stedvis tynt 
løsmassedekke.   
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7.5.4 Arealbruk og bebyggelse 


Nordlandsbanen går i samme lengderetning som sykkelstien. Like utenfor 
influensområdet ligger Kjemåga stasjon i nord og Lønsdal stasjon i sør. 
Nordlandsbanen går i tunnel gjennom Kjamånasen og det er flere overbygg på 
strekningen mallom Kjemåga og Lønsdal. Ved sykkeslstiens startpunkt ved Lønsdal er 
det et større grustak like ved jernbanen. Ved Lønsdal er det er større hyttefelt og det 
ligger tre hytter nært den planlagte sykkelstien.  


7.5.5 Kulturhistorie/kulturelle referanser i landskapet 


På Riksantikvarens database ligger det ingen registreringer av fredete kulturminner 
eller SEFRAK-bygninger. Ved Kjemåga er det rester av en fangeleir fra 2. 
Verdenskrig. Nordland fylkeskommune gjennomførte en egen utredning av 
kulturhistoriske og kulturelle referanser i 2012. Resultatene fra denne undersøkelsen 
blir presentert i egen rapport fra fylkeskommunen. Vi har dermed ikke foretatt verdi, 
omfang og konsekvensvurderinger for dette.  


7.5.6 Romlige forhold 


Landskapsrommet avgrenses visuelt av omkringliggende høyfjellsområder. Mot øst 
ligger Dypen, Lønsdalen og åpningen på Junkerdalen alle med omkringliggende 
høyfjellsområder. Den slakt stigende dalsiden gjør sitt til at overgangen mot høyfjellet 
framstår som relativt myk i vest. Beggrunnen varierer noe i rom, ettersom små 
knauser, skog og mindre bekkedaler kan endre den visuelle avgrensingen. I området 
mellom Lønsdal og Kjemånasen framstår området likevel som åpent, med visuell 
kontakt til både Saltdalen og omkringliggende fjell.  


Ved den nordlige delen av Kjemånasen åpner det seg et nytt landskapsrom. Kjemåga 
renner sentralt nedover dalsiden. Med sin nordøstlige retning framstår de øvre partier 
som visuelt tydelig for reisende langs E6.  


7.6 Verdivurdering 
 
Med utgangspunkt i beskrivelsen vurderes hele influensområdet samlet, området 
mellom Lønsdal og Kjemåga. Området faller inn under kategorien naturlandskap. 
 
I området inngår Nordlandsbanen, Lønsdal hyttefelt Kjemånasen, Kjemåga og det 
omkringliggende landskapsrommet. Landskapet har tydelige høyfjellstrekk med 
lavereliggende dalføre og høye fjell med Ørtfjellet som det høyeste på 1751 moh. 
Området har visuelle kvaliteter som anses som representativt for innlandsbygdene i 
Nordland og høyfjellet i Nordland og Troms. Kjemåga renner som et sentralt 
landskapselement i terrenget fra området mellom Adjekknausen og Kjemånasen og 
ned til Lønsdalselva. Kjemåga renner i direkte nordøstgående retning og er synlig fra 
E6 nede i dalen. Kjemåga renner både på bart fjell og gjennom bjørk- og furuskog. Fra 
øvre del renner elva i et sammenhengende stryk gjennom svaberglandskap og gjennom 
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en markert bekkekløft som vannmengdene har formet. Nordlandsbanen er bygget med 
en stor steinfylling som elva renner gjennom. Ovenfor jernbanen ligger den gamle 
anleggsveien med gjenstående brokar etter en bro. Nedre del Kjemåga renner i et 
bredere stryk gjennom vegetasjonskledd landskap. Flere fosser, fører vannet ned til et 
lavereliggende  furuskoglandskap. Kjemåga munner ut i Lønsdalelva.  
 
 


 
Figur 16. Kjemåga renner i sammenhengende stryk ned gjennom influensområdet. På bildet ser vi de 
gjenstående brokarene ved den gamle anleggsveien. Foto: Ingve Birkeland. 


Landskapet har ikke fjordkontakt og danner overgangen mellom høyfjell og 
lavereliggende områder. Den bjørkeskogkledde dalsiden er typisk for innlandsbygdene 
i Nordland, men også representativ for fjellbjørkebeltene som ofte ligger mellom 
lavland og høyfjell i Nordland og Troms. Nordlandsbanen er et markant synlige 
inngrep som er dårlig forankret til øvrige landskapselementer, og har en dimensjon 
som ikke er harmonisk forhold til de nærliggende omgivelsenes skala. Delområdet 
vurderes i denne utredningen til å ha middels verdi. 
 
 


        
 
 
 
 


Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 







Ecofact rapport 205  Side 28    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


7.7 Omfangs- og konsekvensvurdering 
 
Sykkelstien og reingjerdene blir vedvarende nye elementer i landskapet. Sykkelstien 
vil bli anlagt på den gamle anleggsveien og følger terrenget like ovenfor av jernbanen. 
Kun en strekning på 1,6 km vil bli anlagt med ny trase. Reingjerdene planlegges satt 
opp på hver side av jernbanen. Reingjerdene bør med riktig materialbruk og plassering 
kunne tilpasses omgivelsene. Ingen av tiltakene vil ligge i horisontlinjen til reisende 
langs E6, og får liten eller ingen visuell virkning på grunn av avstand og topografi. 
Dimensjonen vil trolig framstå som relativt harmonisk i forhold til nærliggende 
terreng og med hensyn til tidligere inngrep. 
 
Omfang vurderes til lite negativt. 
 


Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 


                   


 
Konsekvens 


Det er viktig å merke seg at for å vurdere hvordan et tiltak påvirker de estetiske 
kvalitetene i området, defineres stor estetisk miljøkonsekvens med at tiltaket i seg selv 
er stort eller er godt synlig og gir en betydelig negativ estetisk konsekvens i 
landskapet. Vi vurderer at tiltaket står i relativt harmonisk forhold til de nærliggende 
omgivelsene og vil få liten negativ estetisk konsekvens i landskapet. 


Middels verdi og lite negativt omfang gir liten/middels negativ konsekvens for 
landskapet. 
 


7.8 Inngrepsfrie naturområder (INON) 
Inngrepsfrie naturområder defineres som alle områder som ligger mer enn en 
kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt 
i soner basert på avstand til nærmeste inngrep:  
 


• Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
• Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
• Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep  
 


Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som 
inngrepsnære områder.  
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Figur 17. Tiltaket ligger innenfor inngrepsnære områder og vil føre til et marginalt bortfall av INON-
områder. Kilde: Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning. 


7.8.1 Verdivurdering 


Sykkelstien og reingjerdene planlegges i inngrepsnære områder. Nordlandsbanen er et 
sentralt inngrep i landskapsbildet. Influensområdet vurderes til å ha liten verdi for 
INON-områder.  
 


 
 


7.8.2 Omfangs- og konsekvensvurdering 


Inngrepet vil ikke føre til tap av inngrepsfrie soner. Omfanget vurderes som lite/intet 
negativt. 
 
 


Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 


                  


 
 
Liten verdi og lite/intet negativt omfang gir ingen negativ konsekvens (-) for INON-
områder. 


  


Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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8 Reindrift 


8.1 Generell bakgrunn 
Reindriften er regulert i reindriftsloven (Lov om reindrift, 2007) av 07.06. 2007. 
Målsettingen for reindriftspolitikken er utvikling av en økologisk, økonomisk og 
kulturell bærekraftig reindrift. Dette har sitt grunnlag i stortingsmelding nr. 28 (1991-
92). Reindriftens rettigheter til arealer blir også vurdert i et urfolksperspektiv, særlig 
med bakgrunn i Grunnlovens § 110 A og internasjonale konvensjoner (FN konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter av 1966, og ILO konvensjonen 169). I disse pålegges 
”Statens myndigheter” å forvalte reindriftsområdene på en slik måte at reindrifta sikres 
uforstyrrede og intakte arealer. 
 
Reindriftsnæringen står ovenfor store utfordringer som er felles for de fleste 
områdene. Eksempler på dette er arealinngrep og tap av rein til rovdyr. Tap av 
beiteland som følge av arealinngrep er trolig den største fremtidige trusselen mot 
reindriftsnæringen. Det sterkeste vern mot inngrep har reindriften når inngrep kommer 
i konflikt med reindriftens flytting etter tradisjonelle flyttleier. Etter reindriftslovens § 
22 må ikke flyttleier stenges, men Landbruks- og Matdepartementet ”kan samtykke i 
omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn 
til det”. 
 


8.2 Status og verdier i reinbeitedistriktet 
Planområdet ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt (Distrikt 24). 
Reinbeitedistriktet ligger i sin helhet i Nordland fylke. Distriktet omfatter arealer i 
Bodø, Saltdal, Beiarn, Rana, Meløy og Gildeskål kommune. I nord grenser distriktet 
mot Balvatn reinbeitedistrikt (Distrikt 25) og Duotka reinbeitedistrikt (Distrikt 26), i 
sør og vest grenser distriktet mot Ilgruben reinbeitedistrikt (Distrikt 22) og 
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt (Distrikt 23). I øst er 
konvensjonsområdene og riksgrensen som avgrenser dette distriktet fra de svenske 
reinbeitedistriktene.  
 
I henhold til ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2010/2011 er det 7 
driftenheter/sidaandeler som involvere ca. 34 personer i driften. Oluf Anders 
Kuhmunen er leder for reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet har et netto beiteareal på 
5835 km2. Arealtallet omfatter hele konvensjonsområdet og ikke bare den delen som 
ligger innenfor distriktet. Svenske samebyer hadde etter reinbeitekonvensjonen av 
09.02.172 beiterett i konvensjonsområder i Nordland reinbeiteområde. Etter at 
konvensjonen opphørte 01.05.2005 er beiterettighetene for svenske samebyer i disse 
områdene videreført i egen lov av 17.06.2005 og LMDs forskrift av 21.06.2005. 
Utenom beitetid kan norsk rein beite.  
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Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny 
konvensjon, og 24. februar 2009 ble konvensjonen underskrevet av norske og svenske 
myndigheter. Det neste formelle skritt er en ratifikasjon, noe som krever Stortingets 
samtykke. Salten reinbeitedistrikt er et av de distriktene i Nordland som i sin 
høringsuttalelse har uttalt seg kritisk til den nye konvensjonen. De mener at 
reinbeitedistriktet vil få redusert beiteretten i et stort område sør for polarsirkelen som 
de ikke får noen fullgod kompensasjon for ved tildeling i Sverige. De mener at det vil 
bli mer sammenblanding mellom reinflokkene som vil føre til økt konfliktnivå og 
ekstra arbeidsinnsats. Den nye konvensjonen vil trolig føre til at Saltfjellet 
reinbeitedistrikt må endre infrastrukturen i driften, noe som kan føre til at de blir 
tvunget til å gjøre drastiske endringer i driftsformen, ved for eksempel å skjære ned på 
reintallet og antall reindriftsutøvere. 


 


Reinbeitedistriktet er et helårsdistrikt og har et fastsatt øvre reintall på 2400 rein. Det 
faktiske antallet var 3344 dyr per 31.03.11 (Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 
2010/2011). Størrelsen på distriktets vårflokk har de siste fem årene ligget rundt 3300 
rein. Driften av reinbeitedistriktet kan karakteriseres som fremgangsrik. Distriktet har 
hatt en god rekruttering av unge reindriftsutøvere. Distriktet har derimot opplevd store 
tap for fredet rovvilt og betydelig antall rein blir drept av tog på Saltfjellet hvert år. 
Det er gode beiter innenfor distriktet og de har hatt en slaktevekt som ligger litt over 
gjennomsnittet i Nordland. 
 
Ettersom reinbeitedistriktet brukes som helårsdrift, er det ikke markante grenser 
mellom de ulike årstidsbeitene. Klimatiske forhold, topografi og beiteforhold har ført 
til at det er dannet et visst system i bruken av distriktet til ulike årstider.  
 
Tiltaksområdet ligger i øvre del av Saltdalen. Området ligger i hellende terreng i 
dalsiden mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga. Bonitetskart over influensområdet (Fig 
18) viser at det kun er de nedre delene som er klassifisert som uproduktiv og skog med 
lav bonitet. Ved Kjemånasen er det et område med skog med lav bonitet. Dette er et 
område som reinen bruker hele vinteren. Resten av influensområdet er ikke klassifisert 
da det ikke har sammenhengende skog og et begrenset vegetasjonsdekke. Dette 
samsvarer med inntrykket fra egne feltundersøkelser.  
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Figur 18. Bonitetskart over influensområdet. Det er kun i de nedre delene ved Nedre Åselivatn det er 
markert skog som er definert som uproduktiv skog. Kart hentet fra Skog og Landskap (NGU Arealis). 


Oluf Anders Kuhmunen beskriver influensområdet som et område med mye bart fjell 
og med begrensede beiteforhold for reinsdyr. Det er derimot enkelte fragmentariske 
områder med gode beiteforhold i influensområdet. Fjellområdene vest for 
influensområdet benyttes som høstbeite. Influensområdet benyttes som vinterbeite og 
som vårbeite. Om vinteren består beitet først og fremst av reinlav og andre lav-arter. 
På senvinteren beiter reinen mer på blåbærris og røtter av en del myrplanter og gras. 
Vinterbeitene er som oftest minimumsfaktoren i beiteomløpet, der lavbeitet betegnes 
som et marginalbeite. Selv små reduksjoner i tilgjengelig vinterbeite, kan gi negative 
utslag i distriktets bæreevne. Om beiteforholdene skulle bli utilgjengelige for 
eksempel ved for mye snø og is, er det svært viktig å kunne føre reinen til andre 
vinterbeiter. Alternative vinterbeiter er generelt en viktig faktor for reindriften. På 
sommeren trekker reinen vestover og lenger opp i terrenget og foretrekker å beite på 
ulike engsamfunn og snøleier som domineres av næringsrikt gress og urter.  
 
Ved Lønsdal er det markert to drivingsleier innenfor influensområdet.  Det er ingen 
gjerder, anlegg eller oppsamlingsområder i influensområdet. Oluf Anders Kuhmunen 
viser til at dyrene ofte bruker å trekke opp mot jernbanen om vinteren, spesielt ved 
snørike vintre. Området mellom Lønsdalen og Kjemåga er et av de mest utsatte 
områdene for reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen. Detaljerte opplysninger om 
arealbruken til Saltfjellet reinbeitedistrikt er illustrert i arealbrukskartet (Fig. 19). 
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Figur 19. Arealbrukskart for deler av Saltfjellet reinbeitedistrikt. Lys blå strek viser planlagt trase for 
sykkelsti. Planlagte reingjerder vil bli satt på hver side av jernbanen.  


Drivingsleien ved Lønsdal er særverdiområder for reindriften med stor verdi. I tillegg 
er vinterbeiter minimumsbeiter og det er relativt stor brukshyppighet i området. Samlet 
fører dette til at influensområdet vurderes å ha stor verdi for den lokale reindriften. 


 
Influensområdet vurderes å ha stor verdi for den lokale reindriften. 


 
 


Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 


                                 
 


8.2.1 Omfang 


Nordlandsbanen går gjennom området. Reindriften har uttalt at de helst ikke ønsker å 
ha rein i nærheten av jernbanen. Etablering av reingjerder på hver side av jernbanen og 
sykkelsti like ovenfor jernbanen vurderes som et svært positivt tiltak for reindriften. 
Dette vil føre til man i stor grad tar bort faren for reinpåkjørsler og vil forenkle driften 
betydelig. Ved å etablere reingjerder langs jernbanen, med en åpning i området der det 
er tunell i Kjemånasen, vil reinen få en trekklei uten risiko for påkjørsler. Området 
brukes som beiteområde om vinteren og om våren. Sykkelstien vil trolig ikke bli 
benyttet i noen særlig grad før reinen har trukket vestover og virkningene av 
sykkelstien vil derfor ha et lite/ubetydelig negativt omfang for reindiften 


Tiltaket vil ikke endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet. 
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Ved etablering av sykkelsti og reingjerder vil det bli økt maskinell og menneskelig 
aktivitet i området, samt støy knyttet til anleggsvirksomhet generelt. Det er viktig at 
anleggsarbeidet koordineres med reindriften slik at det ikke pågår anleggsarbeider så 
lenge det oppholder seg rein i området. 


Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vurderes virkningsomfanget av tiltaket 
på den lokale reindriften til å være stort positivt  (+++). 


 


Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 


                                              


 
 Den totale konsekvensen for reindriften som utledes etter gjeldende metodikk vil  være, 
 slik planene foreligger, stor positiv konsekvens. 


8.2.2 Konsekvens 


Tiltaket vil få et stor positiv omfang på reindriften og sammen med stor verdi, gir det 
en stor positiv konsekvens. 
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9 FRILUFTSLIV 


9.1 Retningslinjer 
 
Fagtemaet friluftsliv er definert i Statens Vegvesen håndbok 140; ”Konsekvens-
analyser” (2006): Temaene omhandler opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til 
bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. 
 


9.2 Registreringer 
 


Sentrale friluftslivsområder står som regel registrert i kommune- eller fylkesplaner og 
disse  er derfor et godt utgangspunkt i kartleggingsarbeidet. Områdene inngår som 
oftest under ett eller flere av følgende formål: 
 
Tabell 7. Formål av særlig betydning for friluftsliv i kommune- og fylkesplaner. 


Kategori Beskrivelse Hvor 
   


LNF-områder 
En bunden kombinasjon av landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Forholdet mellom formålene styres av 
annet lovverk. 


Kommuneplanens 
arealdel 


Friluftsområder 
Større sammenhengende turområder for 
allmennheten utenfor tettsted og byer. Lite 
opparbeiding. Ikke krav til kommunalt eierskap 


Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 


Friområder 
Avgrensede og gjerne mindre offentlige områder for 
allmennhetens rekreasjon og opphold. Ofte 
opparbeidet. Krav til kommunalt eierskap 


Reguleringsplaner, 
Kommuneplanens 
arealdel 


Grøntområder til 
undervisningsbruk Viktige naturområder i undervisningssammenheng Kommuneplan eller 


miljøplan  


Markaområde 


Viktige områder for friluftsliv i kommune eller region. 
For eksempel kjerneområder, nærsoner, 
innfallsporter, hovedstrukturer av løypenett, 
sammenheng mellom delområder og områder med 
særlige opplevelseskvaliteter eller spesielle aktiviteter. 


Kommuneplanens 
arealdel, miljøplan 
eller lignende 
 


Statlig sikra 
friluftslivsområder 


Områder som staten har kjøpt til friluftslivsformål eller 
hvor staten har inngått langtids leiekontrakt med slikt 
formål. 


Naturbase, 
kommuneplan, 
reguleringsplan 


Planlagt sikra 
friluftslivsområder 


Områder som staten har planer om å kjøpe til 
friluftslivsformål eller hvor staten ønsker å inngå 
langtids leiekontrakt med slikt formål. 


Kommuneplan eller 
fylkesplan 
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Basert på kartleggingen kan de aktuelle områdene deles inn i registreringskategorier 
og områdetyper. Statens vegvesen (2006) opererer med følgende relevante 
registreringskategorier for friluftsliv i Håndbok-140: 
Tabell 8. Ulike registreringskategorier relevante for utredningen (Statens vegvesen 2006) 


Registreringskategorier 
Veg- og stinett for gående og syklende 
Identitetsskapende områder/elementer 
Friluftsområder 


 
Direktoratet for Naturforvaltning (2004) deler registreringskategorien friluftsområder 
inn i følgende relevante områdetyper i sin Håndbok-25: 
 
Tabell9. Ulike områdetyper av friluftsområder (DN 2004) 


Områdetyper friluftsliv 
Marka 
Kulturlandskapet 
Utfartsområde 
Store turområder med tilrettelegging 
Store turområder uten tilrettelegging 
Særlig kvalitetsområder 
Andre friluftslivsområder 


 
Metoden forutsetter at planområdet inndeles i mer eller mindre enhetlige områder som 
verdi- og konsekvensvurderes. Registreringskategorier er et utgangspunkt for den 
geografiske avgrensingen, men innenfor hvert område kan det inngå flere 
registreringskategorier og områdetyper.  
 
For friluftsliv vil forhold som arealbeslag, bruksendringer og forstyrrelse kunne berøre 
større eller mindre områder. Ulike brukergruppers toleranse ovenfor inngrep og 
forstyrrelse være kan forskjellig, alt etter hvor ømfintlige de er for endringer i det 
omkringliggende miljøet. Registreringskategorier/områdetyper påvirkes forskjellig av 
tiltaket, derfor vil også influensområdene til de enkelte kategoriene variere. For 
eksempel kan barrierevirkning på ankomst til viktige målpunkter/møtesteder påvirke 
et større omland enn bare de mest nærliggende områdene. Influensområder utgjør det 
samlede utredningsområdet.  
 


9.3 Datagrunnlag 
 


Mye av områderegistreringene for friluftsliv er innhentet fra eksisterende litteratur og 
databaser, for så å bli supplert med informasjon fra ressurspersoner. Vurdering av 
dagens status for friluftsliv i influensområdet er gjort på bakgrunn av sammenstilling 
av eksisterende informasjon og egne befaringer i området. Salten friluftsråd har 
gjennomført en verdivurdering av friluftsområdene i Saltdal kommune. Vurderingen er 
basert på metode beskrevet i DN-håndbok 25 - Kartlegging og verdisetting av 







Ecofact rapport 205  Side 37    
Etablering av sykkelsti på strekningen mellom Lønsdal og Kjemåga I Saltdal, Saltdal kommune Miljøfaglige utredninger 
 


 


friluftsområder (2004). Det er gjennomført et telefonintervju med Trond Loge som er 
daglig leder i Salten friluftsråd. 
 


9.4 Konsekvensanalyse 


9.4.1 Vurdering av verdi  


Verdisetting av friluftsliv i denne rapporten er basert på kriterier utarbeidet av Statens 
vegvesen (2006) beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Verdikriteriene er 
primært knyttet til bruksfrekvens, områdene kan imidlertid også verdsettes på 
grunnlag av betydning for stedsidentitet. 
 
Tabell 10. Relevante kriterier for å bedømme verdi for friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). 


Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Øvrige bebygde 
områder1)  


- Lav bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Ingen skoler, 
barnehager, lite 
fritidstilbud for 
barn og unge 


- Middels bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Fritidstilbud der en 
del av barn og unge 
oppholder seg 


- Svært stor bruks- og 
oppholdsintensitet 
- Grunnskoler/ 
barnehager/fritidstilbud 
der mange barn og unge 
oppholder seg 


Vei- og stinett for 
gående og syklende 


- Vei- og stinett 
som er lite brukt, 
og/eller som 
mange føler 
ubehag og 
utrygghet ved å 
ferdes langs 
- Ferdselslinjer 
med flere barrierer 
og/eller som 
oppleves som 
omveier og 
dermed lite brukt 


- Vei- og stinett som 
er mye brukt 
- Ferdselslinjer til 
sentrale målepunkter1) 


- Ferdselslinjer som er 
en del av 
sammenhengende 
ruter 


- Sentrale ferdselslinjer 
for gående og syklende 
som er svært mye brukt, 
har god 
framkommelighet, og 
oppleves som trygge og 
attraktive å ferdes langs 
- Hovedferdselslinjer til 
sentrale målepunkter 


Identitetsskapende 
områder/elementer 


- Områder/ 
elementer som få 
knytter 
stedsidentitet til 


- Områder/elementer 
som noen knytter 
stedsidentitet til 


- Områder/ elementer 
som svært mange knytter 
stedsidentitet til 


Friluftsområder - Områder som er 
mindre brukt til 
friluftsliv 


- Områder som 
brukes av mange til 
friluftsliv 
- Områder som er 
særlig godt egnet til 
friluftsliv2) 


- Områder som brukes 
svært ofte/av svært 
mange 
- Områder som er en del 
av sammenhengende 
områder for langturer 
over flere dager 
- Områder som er 
attraktive nasjonalt og 
internasjonalt, og som i 
stor grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 


1) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter. 
2) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til 
området 


 


Det aktuelle området er delvis verdisatt i kildedokumenter. Kriteriene i Håndbok 140 
(Statens vegvesen 2006) benyttes som bedømningsgrunnlag. Som et supplerende 
verdisettingsgrunnlag for friluftslivsområder benyttes DN-håndbok 25 - Kartlegging 
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og verdisetting av friluftsområder (2004). Områder med høy tallverdi i en kategori 
vurderes til å ha stor verdi.  
 
 
Tabell 11. Verdisettingsskjema for friluftsliv (DN 2004). 


Tema  1 2 3 4 5 


Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 


Regionale/ 
nasjonale brukere 


Brukes området av personer som 
ikke er lokale? Aldri    Ofte 


Opplevelses-
kvaliteter 


Har området spesielle natur- eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter 
og/eller spesielt landskap? 


Ingen    Mange 


Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi Ingen    Stor 


Funksjon 
Har området en spesiell funksjon 
(adkomstsone, korridor, 
parkeringsplass e.l.)? 


Ikke 
spesiell 
funksjon 


   
Spesiell 


funksjon 


Egnethet 


Er området spesielt godt egnet for 
en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative 
områder til? 


Dårlig    Godt 


Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper? 


Ikke 
tilrettelagt    


Høy grad av 


tilrettelegging 


Kunnskapsverdier 


Er området egnet i 
undervisningssammenheng eller har 
området spesielle natur- eller 
kulturvitenskapelige kvaliteter? 


Få    Mange 


Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Inngrepsfritt 


Utstrekning Er området stort nok til å utøve de 
ønskede aktivitetene? For lite    Stort nok 


Potensiell bruk Har området potensial utover 
dagens bruk? 


Liten    Stor 


Tilgjengelighet Er tigjengeligheten god, eller kan 
den bli god? Dårlig    God 


                           


9.4.2 Omfang 


Omfanget vurderes ut i fra kriterier gitt i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
Nærmiljø og friluftsliv vil primært påvirkes av arealbeslag, barrierer, støy- og 
luftforurensing. 
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Tabell 12. Kriterier for å vurdere omfang i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Hentet fra Håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). 


 Stort 
positivt 
omfang 


Middels 
positivt 
omfang 


Lite/intet 
omfang 


Middels 
negativt 
omfang 


Stort 
negativt 
omfang 


Bruks-muligheter Tiltaket vil i 
stor grad 
bedre bruks-
mulighetene 
for området 


Tiltaket vil 
bedre bruks-
mulighetene 
for området 


Tiltaket vil ikke 
endre bruks-
mulighetene for 
området 


Tiltaket vil 
redusere 
bruks-
mulighetene 
for området 


Tiltaket vil 
ødelegge 
bruks-
mulighetene 
for området 


Barriere for ferdsel 
og opplevelse1 


Tiltaket vil 
fjerne 
betydelige 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 


Tiltaket vil i 
noen grad 
redusere 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 


Tiltaket vil i liten 
grad endre 
barrierer 


Tiltaket vil i 
noen grad 
medføre 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 


Tiltaket vil 
medføre 
betydelige 
barrierer 
mellom 
viktige 
målpunkter 


Attraktivitet Tiltaket vil i 
stor grad 
gjøre området 
mer attraktivt 


Tiltaket vil 
gjøre området 
mer attraktivt 


Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
attraktivitet 


Tiltaket vil 
gjøre området 
mindre 
attraktivt 


Tiltaket vil i 
stor grad 
redusere 
områdets 
attraktivitet 


Identitetsskapende 
betydning 


Tiltaket vil i 
stor grad øke 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 


Tiltaket vil 
øke områdets 
identitets-
skapende 
betydning 


Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 


Tiltaket vil 
forringe 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 


Tiltaket vil 
ødelegge 
områdets 
identitets-
skapende 
betydning 


1) Virkninger for gang- og sykkeltrafikk legges under temaet nærmiljø og friluftsliv dersom utreder ikke har framskaffet data for 
omfang i før- og ettersituasjonen. 


9.4.3 Konsekvens 


Metode for fremstilling av konsekvens for friluftsliv og nærmiljø følger beskrivelse i 
kapittel 5 over. 


9.4.4 Usikkerhet 


Det finnes usikkerhet knyttet til vurdering av verdi, omfang og konsekvens for 
nærmiljø og friluftsliv. Usikkerheten vil være særlig knyttet til den endelige 
utformingen av tiltaket og hvordan dette oppleves. Jo mer detaljert tiltaket er planlagt 
jo mindre vil denne usikkerheten være (Statens vegvesen 2006). Usikkerheten knyttet 
til selve utformingen av tiltaket vurderes som liten.  


9.5 Beskrivelse 


Hoveddelen av influensområdet er ikke registrert som friluftslivsområde i Saltdal 
friluftsråds verdivurdering av områder i Saltdal kommune. Fra Kjemåga stasjon går 
det en smal sone av et større registrert friluftsområde som strekker seg oppover på 
begge sider av Kjemåga og sørvover til Kjemåvatnet og mot Lønsdal. Den østlige 
grensen går på ryggen av Kjemånasen og går sørover mot Lønsdal på om lag kote 600.  
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Området er av Salten friluftsråds vurdert som særlig viktige frilufts- og/eller 
naturområder. Tiltaksområdet ligger også innenfor Saltfjellet landskapsvernområde, 
hvor målet er å ivareta og opprettholde de nasjonale natur-, friluftsliv-, kultur- og 
landskapsverdiene i et langsiktig perspektiv.  
 


 
Figur 18. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger i LNF-1 og delvis innenfor 
grensene til Saltfjellet landskapsvernområde. (Saltdal kommune). 


De vanligste brukerne i området er jegere og turgåere som følger turistforeningen sitt 
løypenett mellom Kjemåga og Addjekjavre.  
 
Tron Loge i Salten friluftsråd meddelte i telefonsamtale at Salten friluftsråd var svært 
positive til tiltaket med sykkelsti på den gamle anleggsveien. De setter stor pris på 
tiltaket. Området er i dag ikke mye brukt og en sykkelsti vil gi et viktig bidrag for 
friluftslivet i kommunen og regionen i sin helhet. Sykkelstien vil gi syklistene en god 
mulighet til å sykle i et vakkert landskap og gi stor naturopplevelse. Loge understreket 
at det er viktig å se hele prosjektet i sammenheng og at strekningen Lønsdal-Kjemåga 
er svært viktig å få etablert, da det er god kommunikasjon til Lønsdal som er et 
naturlig startsted for sykkelstien. 
 
Loge sa at han oppfattet grensene for landskapsvernområdet å være satt litt tilfeldig, 
uten spesielle referanser og dermed virket litt kunstig. Han mente at ulempen ved 
etablering av en sykkelsti ikke var større enn fordelene. Å etablere reingjerder i nær 
tilknytning til jernbanen virket som et viktig tiltak for å redusere antall reinpåkjørsler 
på strekningen. Sykkelstien krever lite vedlikehold men det må etableres avtaler på 
hvem som er driftsansvarlig for sykkelstien. 
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9.5.1 Verdivurdering 


I en verdivurdering gjennomført av Salten Friluftsråd er området Lønsdal-Kjemåfjell 
verdsatt til verdi A, svært stor verdi (se vedlegg 2). Skarjordlia er verdsatt til verdi A 
som et stort turområde med verdi A. Selve influensområdet for sykkelstien er ikke 
verdisatt. En tilrettelagt sykkelsti vil føre til at influensområdet kan innlemmes i 
friluftsområdet Lønsdal-Kjemåga og gis verdi A, svært stor verdi.  


 
Som figur 18 viser, faller store deler av influensområdet utenfor det aktuelle 
friluftsområdet Lønsdal-Kjemåfjell. Det er i dag lav brukerfrekvens av området, 
området brukes i liten grad av personer som ikke er lokale, som tilsier liten verdi. 
Området har spesielle natur- og kulturhistoriske opplevelseskvaliteter, som gir stor 
verdi. Området er i liten grad tilrettelagt, men området er spesielt godt egnet for en 
sykkelsti som det ikke finnes like gode alternative områder til. Området egner seg godt 
til undervisningssammenheng da det har  spesielle natur- og kulturvitenskapelige 
kvaliteter. Potensialet utover dagens bruk vurderes å være stort. Vurderingen anses å 
stemme godt med annen innsamlet informasjon. På bakgrunn av dette vurderes 
influensområdet til å ha middels til stor verdi. 
 


Liten                       Middels                      Stor 
⏐--------------------------⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 


          


9.5.2 Omfangs- og konsekvensvurdering 


Merket tursti mellom Kjemåga stasjon og Addnekjavre vil ikke bli berørt av tiltaket. 
Turområdet i Skarjordlia blir trolig mer attraktivt da man kan gå gjennom lia opp til 
sykkelstien og benytte den sørover mot Lønsdal. En etablering av sykkelsti vil føre til 
en betydelig endring i bruksmuligheter ettersom  sykkelstien vil gjøre et ellers lite 
tilgjengelig område tilgjengelig Dette kan virke positivt på tilgjengeligheten for noen 
brukergrupper, men også i stor grad virke positivt på naturopplevelsen til de 
eksisterende brukere. Totalt sett vil tiltaket trolig gjøre området mer attraktivt ettersom 
kulturhistorisk interessante naturområder gjøres tilgjengelig. For å ikke redusere 
tilgangen til turområdene for øvrig i lanskapsvernområdet/nasjonalparken er det viktig 
at det settes opp en plan for gjerdeoverganger. Spesielt i området ved Lønsdal. 
 
På bakgrunn av dette får tiltaket stort positivt omfang.  
 


Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 
⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 


          
 


 
Middels verdi og stort positivt omfang gir middels-stor positiv konsekvens (++/+++).    
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10 ANBEFALINGER 


Basert på befaring, egne vurderinger og samtaler med brukerinteressentene i området 
vil vi liste opp en del anbefalinger som bør vurderes, både i vurderingene om og 
hvordan sykkelstien og reingjerdene skal etableres og i en noe større 
arealbrukssammenheng i Saltfjellområdet (tabell 13). 


Tabell 13. Sammenstilling av anbefalinger om kunnskapsbehov, avbøtende tiltak og videre 
brukerinvolvering omkring en helhetlig arealbruk av området mellom Lønsdal og Kjemåga. En del av 
anbefalingene er hentet fra NINA minirapport 296 da de er relevante for området Lønsdal-Kjemåga.  


Kategori Tema Anbefalinger 
Konsekvenser Fjellrev, jerv, 


gaupe og bjørn 
Vurdere mulige negative effekter på rovpattedyrene ved å 
samarbeide med forskningsinstitusjoner som jobber med de 
spesifikke artene. 


Overvåking- 
kunnskapsbehov)  


Rype Innhenting av data fra rypeprosjektet (Statskog) og jeger og 
fiskeforening for å framskaffe en bedre oversikt over tettheter 
av ryper i det aktuelle området 


 Vegetasjon Transekter. Registrering av vegetasjonsdekning, mengde bar 
jord og artssammensetning i prøveflater i ulik avstand fra 
gjerdet før etter etablering av reingjerdene vil kunne gi 
kunnskap om vegetasjonen før tiltaket settes i verk. 100 
prøveflater (0,5 x 0,5 m), 50 på vestsiden og 50 på østsiden, 
vil gi et grunnlag for å kunne kvantifisere endringer i 
vegetasjonen som følge av gjerdene. Reanalyser bør 
gjennomføres etter ett og fem år. 


 Fallvilt Kartlegging av omfang og artsutvalg av fallvilt langs gjerdene 
etter at de er satt opp. Dette for å framskaffe hvor omfattende 
de negative effektene på viltet vil være gjennom ulike tider av 
året. Denne kunnskapen vil også være nyttig i 
konsekvensvurderinger om det vil være aktuelt å gjerde inn 
ytterligere strekninger av Nordlandsbanen. 


 Reindrift Overvåke om reinen begynner bruke andre områder som en 
konsekvens av reingjerdene. 


 Friluftsliv Etablere telleapparat ved Lønsdal  og Kjemåga for å se på 
brukshyppighet etter at sykkelstien er etablert. 


Avbøtende tiltak Vegetasjon Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep 
utover de arealer der inngrepene er uunngåelige for å 
begrense arealbeslaget. Spesielt viktig er det også å ikke 
sette igjen kjørespor i våtmarker. I anleggsområder er det 
ønskelig at det ikke blir tilsådd med frø av fremmede arter. Det 
anbefales at jord fra grøftene og midlertidige anleggsområder 
tas bort og lagres adskilt i anleggstiden, slik at den kan legges 
tilbake som øverste sjikt igjen etter ferdigstillelse. Det 
anbefales også at det ved behov  legges ferskt kuttet 
"modent" gress og annen vegetasjon fra tilgrensende områder 
til sykkeltraseen, slik at det gror raskere igjen. 


 Vilt Unngå anleggsarbeider om våren (mars-juli) og ha fokus på at 
reingjerdene ikke blir satt opp i naturlig fluktveier for 
hønsefugl. 


 Reindrift Unngå anleggsarbeider i perioder da reinen benytter området. 


 Friluftsliv Det anbefales videre at det anlegges gjerdeoverganger på 
reingjerdene der dette er viktig for tilgjengeligheten av 
friluftsområder, og at gjerdene får en utforming som er 
harmonisk og tilpasset til omgivelsene. 


 Landskap og 
estetikk 


Fokus på å forhindre at tiltakene bryter horisontallinjen med 
landskapet for øvrig ved å legge traseen for sykkelstien etter 
terrenget. Tilsvarende for reingjerdene. 


Dialog Brukerinvolvering Erfaring fra andre flerbrukslandskaper viser at det ofte er 
behov for arenaer hvor ulike brukerinteresser kan møtes. 
Første steg for etablering av en slik arena kan være gjennom 
en dialogsamling hvor formålet er å kartlegge brukernes 
motiver, holdninger og mål/ønsker for bruken av området, 
bedre forståelse for hverandres ståsted og motiver, 
konfliktreduksjon og bedre sameksistens. 
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11 KILDER 


11.1 Nettbaserte kilder 


Arealis: http://www.ngu.no/kart/arealis/ 


Artsdatabanken: www.artsdatabanken.no 


Hjortevilregisterert: http://www.hjortevilt.no 


Markslagskart: http://kart4.skogoglandskap.no/karttjenester/markslag/ 


Miljøstatus: http://www.miljostatus.no 


Reindriftsforvaltningen: https://kart.reindrift.no/reinkart 


Riksantikvaren: http://askeladden.ra.no/sok/index.jsp 


Saltenkart: http://www.kart.salten.no/ 


11.2 Skriftlige kilder 
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From: inger johanne wæhre
To: Enodd, Sissel
Subject: Krysningspunkt av jernbane lønsdal.
Date: mandag 27. september 2021 10:47:35


Gårdsnummer 76
Bruksnummer 1
Saltdal 1840


Vi ønsker 5-6 krysningspunktet for hytteområdet lønsdal.
Ved vår hytte er det en sti som brukes av flere nede i dalen til å krysse jernbanen for å gå
opp kjemågafjellet og kjemågavannet.
Denne stien er rett over hytta og er meget oversiktlig for tog. Dette er en av
krysningspunktet som vi ønsker å bruke mest. Det ska jo fraktes ting til hytta med pulk og
da krysser vi der.


Kjell Wæhre er død og jeg har kjøpt ut min søster Toril Wæhre av hytta.


Hilsen Inger Johanne Wæhre
2 vedlegg


Hilsen fra Inger Johanne Wæhre



mailto:ingerjoh.wa@gmail.com

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: TOM MAGNAR RASMUSSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 22, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
200


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Er det løsninger for flere muligheter for passeringer over eller under jernbane dette ikke bare ved 
Lønsdal stasjon? Vil være svært uheldig med bare ett kryssingspkt. På hele denne strekningen. Det 
ønskes passasje også med tanke på å ikke forstyrre rein som til tider står rett opp av stasjonen. 
Hvordan tas det hensyn til småvilt som kan fly inn i viltgjerdet? Savner publiserte tall for 
prøvestrekingen som skulle vare i fem år mellom sørelva og semska. Her skulle disse tallene 
publiseres til publikum. Dette kan jeg ikke se noe sted.


Mvh
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Tom Rasmussen
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: torasmu@hotmail.com
Telefonnummer: 41270777
 


SIGNERT AV


TOM MAGNAR RASMUSSEN på vegne av RASMUSSEN
TOM MAGNAR 30.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: KETIL PAUL MEDÅS
 


Adresse: Lønsdalslia 72, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
66


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vi har i over 30 år hatt parkeringsplass i nordenden av stasjonsområdet. Derfra har vi adkomst til 
hyttene på delvis opparbeidede stier. 
Det planlagte gjerdet, må plasseres slik at vi fortsatt får samme parkering og adkomst til hyttene.
I tillegg må det bygges et kryssingspunkt her, slik at vi fortsatt får tilgang til fjellområdet på over-
siden av jernbanen.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du


02.09.2021 14:05:12 AR
444574908


02
.0


9.
20


21
 1


4:
05


:1
2 


AR
44


45
74


90
8


1







legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: pamedaas@online.no
Telefonnummer: +4741105168
 


SIGNERT AV


KETIL PAUL MEDÅS på vegne av MEDÅS KETIL PAUL 02.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ØYSTEIN NYSTAD
 


Adresse: Lønsdalslia 12, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
74


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Jernbanen går langs en av de viktige inngangsportene til en meget brukt nasjonalpark. Området 
mellom Lønsdal og Sørelva er av mange brukt for å nyttiggjøre seg av denne flotte nasjonalparken. 
Det må derfor legges til rette for krysning av jernbanesporet på flere stedet. Dette enten ved over - 
eller undergang. Det holder ikke med undergangen ved Lønsdal stasjon.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
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E-postadresse: oenysta@online.no
Telefonnummer: 90746359
 


SIGNERT AV


ØYSTEIN NYSTAD på vegne av NYSTAD ØYSTEIN 08.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: GUNN JØRGENSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 74, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
68


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Ber om at gjerde settes så nært sporet som mulig nord for stasjonen og i stasjonsområdet.
Dette ut fra ønsket om fortsatt å bruke parkeringsplassen som har vært i bruk siden hyttene ble bygd 
på midten av åttitallet. Veien på nedsiden av sporet har også lettet atkomsten til hyttene og det er 
ønskelig med fortsatt bruk av den.
Det er også ønskelig å fortsatt benytte planovergangen nord for stasjonen, eller annen form for 
kryssing der.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: finnogunn@gmail.com
Telefonnummer: 47392104
 


SIGNERT AV


GUNN JØRGENSEN på vegne av JØRGENSEN GUNN 03.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: HANNE BEATE HØGLAND-ØREN
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 27, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
50


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Familien har hatt hytta siden 1960 og er flittig brukt både sommer og vinter. 
Stien (faktisk anlagt av reineier Blind) vi bruker opp i fjellet (over jernbanen) brukes av MANGE og vi 
godtar IKKE at vi ikke skal komme oss opp i fjellet der pga. gjerde. Strekningen er veldig oversiktlig 
der vi går over. 
Vi KREVER at det tilrettelegges for oss enten med en undergang / overgang, lysregulering etc.
Håper virkelig at det blir tatt hensyn til oss!
Hanne Høgland-Øren, Lønsdalsgrenda 27
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: habeh@online.no
Telefonnummer: 95898146
 


SIGNERT AV


HANNE BEATE HØGLAND-ØREN på vegne av HØGLAND-
ØREN HANNE BEATE 29.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: WENCHE STENBERG LIEN
 


Adresse: Luonos 32, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
101


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Viser til forslag fra Bane NOR om bygging av 7 km langt gjerde på 2,5 meter langs strekningen 
Lønsdal til Sørelva stasjon. Planområdets størrelse er på om lag 350 dekar. Gjerdet skal flankere 
jernbanens begge sider.


Hensikten med gjerdet er å bedre sikkerheten på jernbanen ved å bygge en barriere mot uønska 
trafikk over banen av folk, dyr og kjøretøy.


Det å redusere farlige situasjoner er i seg selv positivt. Tiltaket medfører også vesentlige ulemper og 
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reduserer verdien av det å ha hytte i området. En bygging av barrieren vil, uten etablering av 
muligheter for å krysse barrieren, effektivt frarøve mange av hyttebeboerne i området, tilgangen til 
fjellet, slik det har vært benyttet gjennom flere tiår.


Tilgangen til lett turterreng fra hyttene i nærområdet gjør at også eldre hyttebrukere har muligheten til 
å benytte området til turer, med utgangspunkt og turstart fra hyttene.


Uten muligheter til å krysse barrieren, vil hyttebrukerne i området tvinges i annet transportmiddel for 
å starte turen i ytterkant av barrieren. Dette vil også gjøre turen til fjellet vesentlig lengre fra begge 
sider og i praksis frarøve eldre muligheten til å kunne gjennomføre, dagsturer i fjellet ved hytten. 


Det vil redusere verdien på hyttene å ikke ha tilgang til fjellet, for bærsanking og jakt.


Ved etablering av 2- 3 muligheter for å krysse barrieren,.eks ved etablering av over eller undergang, 
vil man med enkle grep ivareta behovet for å bedre sikkerheten langs strekningen, men uten å 
vesentlig redusere kvaliteten i fritidstilbudet som hyttene i området representerer.


Et siste poeng er av kulturminnekarakter. Det går i dag en sti fra Dypensletta opp i Kjemågafjellet, 
som ble tråkket opp av de russiske fangene, som bygget jernbanen. Denne stien er holdt ved like av 
hyttebrukerne i området, og er i dag det siste naturlige monumentet som forteller historien bak 
byggingen av jernbanen. Det å etablere en over – undergang der denne stien krysser jernbanen i 
dag, vil ta vare på dette siste naturlige kulturminnet i terrenget.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


WENCHE STENBERG LIEN på vegne av LIEN WENCHE
STENBERG 10.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Multiconsult
Sissel Enodd
Pb.6230 Torgarden
7486 TRONDHEIM


ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
21/4036 - 4 21/29221 10227263-PLAN-PBL-001 20.09.2021 


Høringsuttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Sørelva 
brøytestasjon-Lønsdal stasjon, gjerde


Vi viser til brev fra dere datert 27.08.2021 hvor dere på vegne av Bane NOR varsler oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for sikringsgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva Brøytestasjon – 
Lønsdal stasjon, på Saltfjellet sør for Rognan i Saltdal kommune. 


Hensikten med gjerdet er å bedre sikkerheten på bane ved å bygge en barriere mot uønsket trafikk over 
banen av både folk, dyr og kjøretøy. 


Medvirkning i planarbeidet  
Planområdet er en del av det tradisjonelle samiske området hvor planleggingen skal sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (PBL § 3-1). For å ivareta 
Sametingets veilederansvar i planlegging etter Plan- og bygningsloven, har Sametinget utarbeidet en 
planveileder:  https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/ . Vi anmoder om at 
denne benyttes i planleggingen.  


Sametinget ønsker å fremheve at medvirkning fra samiske interesser i planarbeidet er viktig og verdifullt. 
Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, 
laksefiskelag, sauebeitelag, foreninger og andre interesseorganisasjoner. Tradisjonell samisk kunnskap 
skal vektlegges som en del av kunnskapsgrunnlaget ved offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet, herunder ved forvaltning av fast eiendom (jf. naturmangfoldloven § 7- 8). Vi ber dere 
derfor om å innlede dialog med samiske interesser i tidlig fase og sikre deres medvirkning i planarbeidet 
og at tradisjonell samisk kunnskap vektlegges i planprosessen. 


Vi minner også om endringen i Sameloven kap. 4, som tredde i kraft 1. juli 2021. Vi viser her til plikten til 
å konsultere representanter for berørte samiske interesser (§§ 4-3 og 4-4) i saker om lokale forskrifter og 
andre beslutninger og tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. For mer informasjon om 
konsultasjoner viser vi til Sameloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en 
veileder: «Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser». 
Sametinget har også noe informasjon om konsultasjoner i sin planveileder: https://sametinget.no/areal-
klima-og-miljo/sametingets-planveileder/


Sikring av samisk natur- og kulturgrunnlag
Sametinget har ikke forutsetning for å ha detaljert lokal kunnskap om det aktuelle planområdet på dette 
stadiet i planprosessen. Ifølge reindriftskart NIBIO kilden er planområdet i Saltfjellet reinbeitedistrikt og i 
tillegg har den svenske samebyen Semisjaur Njarg beiteområder på østsiden av E6. Saltfjellet 
reinbeitedistrikt har gjerder og anlegg i området og det er trekkleier, flyttleier og oppsamlingsområde i 
planområdet. Det er høstbeite, høstvinterbeite og vinterbeite for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det betyr at 
det er betydelige reinbeiteinteresser i det aktuelle området. Vi gjør oppmerksom på reindriftslovens § 22 


Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no
Áššemeannudeadji
saksbehandler


Anne Sigrun Trandem


Tel:



https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/
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som sier at reindriftens flyttleier ikke må stenges, men at Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i 
åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. 


Det er positivt at planforslaget skal redegjøre for konsekvenser/virkninger/tiltak for reindriften og at 
eventuelle behov for avbøtende tiltak for reindriften avklares med reinbeitedistriktet og Statsforvalteren. 


Sametinget forventer at planansvarlige går i dialog med reinbeitedistriktet for å få deres syn på 
konsekvenser for reindriften. Vi ber dere også om å tilby konsultasjoner med reinbeitedistriktet i en tidlig 
fase med det formål om å oppnå enighet rundt problemstillinger med tiltaket og avbøtende tiltak.  


Sametingets videre uttalelser til planforslaget vil være avhengig av om Bane Nor har hatt dialog med 
reindriften, konsekvenser for reindriften og om hensynet til reindriften er ivaretatt i planforslaget.  


Dearvvuođaiguin/Med hilsen


Sten Olav Heahttá Anne Sigrun Trandem
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver


Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.


Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Multiconsult Pb.6230 Torgarden 7486 TRONDHEIM









Søndre Lønsdal hytteforening 


v/leder Einar Gulbransen  


ei.gul@online.no           Bodø 23 september 2021  


  


  


BaneNord v/Multiconsult 


sissel.enodd@multiconsult.no  


 


Prosjekt detaljreguleringsplan gjerde Sørelva-Lønsdal stasjon  


Søndre Lønsdal hytteforening har følgende merknader til prosjektet. 


Området vest for jernbanen er svært mye brukt til tur, jakt, bærplukking og er et 


utstrakt og betydningsfullt rekreasjonsområde. 


Hyttefeltet har en utstrekning fra Rausteinbekken til Lønsdal stasjon. Det er således 


flere krysningspunkter som brukes, enten direkte fra hyttene eller offentlig 


parkeringsplass. 


Det planlagte gjerdet, slik det er skissert, medfører radikale begrensninger av 


tilgjengeligheten for utmark, et tiltak som fører til så omfattende begrensninger av den 


alminnelige allemannsrett og tilgang til sitt betydningsfulle rekreasjonsområde MÅ, og 


bør prøves ift "Lov om friluftslivet" Kap II. om ferdselsrettens utøving og 


innskrenkninger i ferdselsretten m.v. 


Området er grunnlaget for etableringen av hyttefeltet. 


 


Historisk sett påpekes det at de første hyttene ble etablert på midten av 30-tallet, og 


majoriteten av hyttene sør for Lønsdal stasjon ble etablert på 60-tallet. Hyttefolket har 


da 80-50 års hevd på enkel og problemfri tilgang til området Kjemåfjell. 


Dette må hensyntas, og et minstekrav vil være å etablere 4 overganger - slik at 


tilgangen fortsatt eksisterer. Det ønskede antall overganger samt beliggenhet av disse 


begrunnes med områdets topografi. Bekkefar og dype kløfter nærmest umuliggjør 


bevegelse nord-sør. Dette gjelder alle årstider. 


Vi viser også til Bane Nor`s veileder pkt 3.2, det er viktig at det etableres gode planskilte 


krysningsmuligheter, både for myke trafikanter og for kjøretøy. For myke trafikanter er 


det viktig å etablere hensiktsmessige løsninger som ikke gir lange omveier. 
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NINA rapport vedrørende fugl som blir drept ved påflyging i gjerdet konkluderer med 


at dette antallet er like stort som det som felles under høstjakta.  


 


Sitat fra NINA minirapport 296:  


• Under befaringen ble det registrert fem stegger av lirype (figur 5) som passerte 


gjennom områdene og der fire av disse passerte i flukt på tvers av dalen. Disse 


fire krysset både E6 og jernbanen lavt over bakken og i høy fart. Denne type 


forflytning er lirypas normale måte å fly på i dette landskapet. Denne arten vil 


derfor være særdeles utsatt for å kollidere med reingjerde når dette blir satt opp 


langs skrenten.  


Det er av stor betydning gjerdet utstyres med fugleavvisere. 


 


Det planlagte gjerde skal hindre påkjørsel av rein. Vi stiller spørsmål med hvordan rein 


vil bevege seg fra øst mot vest om vinteren når den møter et flere kilometer langt 


gjerde. Mellom Sørelva og Lønsdal stasjon vil barrieren kunne medføre at dyrene 


trekker langs E6. Dette kan føre til økte påkjørsler av vilt på E6, og at dette ikke minst 


kan bli en belastning/risiko for bilister. 


 


Vedlagt er kart med mye benyttede krysningssteder samt ønskede overganger.  


  


Med hilsen  


For styret 


Einar Gulbransen                        
Leder Søndre Lønsdal hytteforening  


  


   









Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: JON BJARNE MEISFJORD
 


Adresse: Lønsdalslia 46, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
172


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det må legges til rette for ferdsel/porter/stiger over gjerdet for å sikre adkomst.
Området brukes mye til ferdsel / turer pr i dag.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
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Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


JON BJARNE MEISFJORD på vegne av MEISFJORD JON
BJARNE 31.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: JOHN RONALD NORHEIM
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 47, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
86


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Ser ikke at det er lagt til rette for kryssing av jernbanen etter at gjerdet er kommet opp. Hva med en 
felles overgang, eller undergang for hytteeierne i området!?
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
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Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


JOHN RONALD NORHEIM på vegne av NORHEIM JOHN
RONALD 10.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: JOHN KRISTIAN SLÅTSVE
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 24, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
13


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vår familie har i generasjoner brukt hytta på Lønsdal som utgangspunkt for jakt, fiske og annet 
friluftsliv i områdene på vestsiden av jernbanelinjen. Med det planlagte gjerdet, som ikke har en 
eneste kulvert eller annet mulig krysningspunkt, vil vi bli utestengt fra disse områdene, og det vil bli 
umulig å ta seg til hytta fra jernbanestasjonen via de merkede stiene på vestsiden. Dette kombinert 
med den planlagte utbyggingen av E6, med svært få planlagte parkeringsplasser, vil innebære at 
adkomst til hytta bli vanskelig. Vi som hytteeiere blir sittende igjen med hytter med sterkt redusert 
bruksverdi og eventuell salgsverdi. Min mening er at hyttene mellom E6 og jernbanelinjen vil falle 
drastisk i pris - et stort verditap for meg, men også et betydelig tap for Saltdal kommune i form av 
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redusert eiendomsskatt. Jeg håper virkelig at Saltdal kommune tar til vettet og setter en stopper for 
dette, etter min mening, vanvittige prosjektet. 
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
Telefonnummer:
 


SIGNERT AV


JOHN KRISTIAN SLÅTSVE på vegne av SLÅTSVE JOHN
KRISTIAN 01.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: JOHN PATRICK THOFTE
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 23, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
61


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det planlagte gjerdet, slik det er skissert, medfører radikale begrensninger av tilgjengeligheten for 
utmark.  Et tiltak som fører til så omfattende begrensninger av den alminnelige allemannsrett og 
tilgang på fri benyttelse av utmark MÅ, og bør prøves ift "Lov om friluftslivet" Kap II. Om 
ferdselsrettens utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v. Historisk sett påpekes det at de 
første hyttene ble etablert på midten av 30-tallet, og majoriteten av hyttene SØR for Lønsdalen 
stasjon ble etablert på 60-tallet.  Hyttefolket har da 80-50 års hevd på enkel og problemfri tilgang til 
området Kjemåga.  Dette må hensyntas, og en minnelig løsning vil være å etabler 4-6 overganger - 
slik at tilgangen fortsatt eksisterer. NINAs rapport om drepte ryper i allerede eksisterende reingjerde, 
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må resultere i at man vurderer hvor mange ryper og skogsfugler som vil bli drept i det nye viltgjerdet. 
 På strekningen Lønsdal stasjon - Sørelva, går det mange trekkruter øst - vest og vest - øst, for ryper 
og skogsfugl, disse benytter seg av det rike antall "slukter" og små dalsøkk, som finnes på 
strekningen.  Sist nevnes Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde, Saltdal og Rana 
kommuner, Nordland, kap VI pkt 6 - som beskriver hvilke inngrep som krever Fylkesmannens 
godkjennelse.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: johnpatrickthofte@gmail.com
Telefonnummer: 92440370
 


SIGNERT AV


JOHN PATRICK THOFTE på vegne av THOFTE JOHN
PATRICK 03.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: TOR EINAR SUNDNES
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 14, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
46


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Legger til grunn at det blir etablert adkomstveier gjennom gjerdet
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: Toreinar.Sundnes@gmail.com
Telefonnummer: 97082047
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SIGNERT AV


TOR EINAR SUNDNES på vegne av SUNDNES TOR EINAR 10.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: EVA JULIE ALBINUSSEN
 


Adresse: Luonos 17, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
35


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Hva med krysningspunkter over jernbanen? Må bygges bro eller undergang for brukere av hytter 2-3 
plasser fra Sørelva til Lønsdal Stasjon! Kan ikke sperre av et langt område som benyttes av turgåere, 
skiløpere og bærplukkere! Finnes også 2 hytter på andre siden av jernbanen, hva med tilkomst for 
de, det samme for samene som flytter rein!
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
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E-postadresse: eva.albinussen@gmail.com
Telefonnummer: 47755206
 


SIGNERT AV


EVA JULIE ALBINUSSEN på vegne av ALBINUSSEN EVA
JULIE 31.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Solveig Annie Strøm med familie                                                                             


Erling Engans vei 11 


8250 Rognan 


Solveig.a.stroem@gmail.com             


  


  


BaneNord v/Multiconsult 


sissel.enodd@multiconsult.no  


 


Innspill til reguleringsplan for reingjerde mellom Sørelva og Lønsdal fra eier av 


Lønsdalsgrenda 41 Gnr 76/1/33. 


 


Som en familie på 5 personer har vi følgende merknader til prosjektet. 
Området vest for jernbanen er svært mye brukt til tur og bærplukking og er et utstrakt 


og betydningsfullt rekreasjonsområde både sommer som vinter for vår familie. 


Hytta vår ligger ca 2 km fra undergangen på Lønsdal togstasjon. Vi bruker det 


nærmeste krysningspunkter som er like ved hytta vår for å komme oss over 


jernbanesporet og til området ved Kjemåga. I tillegg benyttes sporadisk andre 


etablerte stier/spor over jernbanen. 


Det planlagte gjerdet, slik det er skissert, medfører radikale begrensninger av 


tilgjengeligheten for utmarksområdet. Det er svært vanskelig å gå langs jernbanen for 


å komme til godkjent undergang ved Lønsdal togstasjon. I tillegg bruker våre barn å 


komme med toget til Lønsdal og gå til hytta. Denne muligheten blir borte hvis det ikke 


finnes flere overganger. 


 


Hytta ble bygd i 1964 og området har vært brukt siden da. Det er flere overganger og 


skispor vi benytter, men alltid med stor forsiktighet. Det er formelt sett kun tillatt å 


krysse jernbanen på godkjente krysningspunkt. Dette er lite kjent. Folk krysser og har 


alltid krysset jernbanen der det passer for deres bruk. Et minstekrav må være å 


etablere flere overganger - slik at tilgangen til naturområdene fortsatt eksisterer for 


fremtidige generasjoner. Det er vestsiden av jernbanen som er det mest attraktive 


turområdet. 
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Det planlagte gjerde skal hindre påkjørsel av rein, men bør ikke stoppe folk i å bruke 


området. Det vil bli dårligere folkehelse og mindre trivsel av et gjerde som stopper folk 


slik det er planlagt. 


Vedlagt er kart med benytted krysningsled. 


• Det er viktig at reguleringsplanen også tar med alle krysningspunkter som kan 


være aktuelle i framtida, ikke bare de som det er aktuelt å bygge nå. Det blir da 


enklere å etablere flere krysningspunkter senere. 


• For ferdsel i fjellet vest for jernbanelinja krysser vi sporet ved Lønsdalsgrenda 
37 (Gnr. 76/1/95), tegnet inn som rød linje i kartet. Samme krysningspunkt 
brukes av de andre hyttene i området. Det er særlig vinterstid at sporet 
krysses her og det er ofte skispor opp søkket rett sør for hytta og videre over 
linja. Ved dette krysningspunktet går jernbanelinja på ei fylling, noe som 
legger til rette for etablering av kryssing under linja slik som ved Lønsdal 
stasjon. 


 
 
 


Med hilsen  
 
Solveig Annie Strøm med familie. 


Rognan 27.9.21   








Side 1 av 5 
 


Innspill til «Oppstart detaljreguleringsplan viltgjerde Sørelva 
brøytestasjon - Lønsdal stasjon» 


Stavanger, 26. september 2021 
 
Dette er et innspill angående detaljreguleringsplan for viltgjerde, fra Arne Vilhelm Linjordet, 
eier av hytte på Gårds-/Bruksnummer 76/43 nord for Lønsdal stasjon, på vestsiden av banen.  
 
Innspillet kommer i tråd med forespørselen som ble gjort via nabovarsel fra Saltdal 
Kommune/Direktoratet for Byggkvalitet datert 27.08.2021, med vedlegg fra Multiconsult. 
Denne forespørselen om innspill ble forsterket og videre spesifisert ved informasjonsmøte 
med Multiconsult v/ Sissel Enodd, representanter for Saltdal Kommune, og andre hytteeiere 
og interessenter via Teams kl 18:00-20:00 den 15. september.  
 
I det følgende svarer vi først på detaljene som ble forespurt som innspill, inkludert 
kartfesting via inntegninger på satellittbilde fra Google maps. Deretter påpeker vi en del 
problemer i fremgangsmåten så langt. Vi anmerker så fare for liv og helse som følge av 
viltgjerdet slik det er foreslått i informasjonsmøtet, samt andre anmerkninger. Til sist 
oppsummerer vi vår innstilling som vi ber imøtekommes i videre arbeid med å utvikle en god 
detaljreguleringsplan som imøtekommer også våre behov.  
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Forespurte detaljer 
 
Vi beskriver de forespurte detaljene med referanse til inntegninger på satellittbilde fra 
Google maps. Det gjelder vår vanlige bruk av og adkomst til vår hytteeiendom, som må 
bevares i detaljreguleringsplanen, samt vår adkomst til Kjemåvannet og derav andre deler av 
de nærliggende friluftsområdene. Den bruken som vi beskriver her er basert på vår families 
sedvane siden 1958. 


• Vår faste parkeringsplass er indikert med en rød P på inntegningen.  
o Derifra går vi med bagasje eller innhandlede dagligvarer i trillebår ca. 


annenhver dag under våre vanlige opphold, som typisk varer en måneds tid. 
Bruken av trillebår er essensiell for å kunne frakte tilstrekkelig mat og vann.  


• Vi går til vår hytte, indikert med rød H på inntegningen, via stien som er indikert med 
rød strek på inntegningen.  


o Merk at rød strek viser hvor vi alltid har krysset jernbanen ved 
planovergangen (som på informasjonsmøtet det ble sagt er nedlagt) 


• Når turen går til Kjemåvannet går vi vanligvis tilbake langs stien indikert med rød 
strek og går så opp fjellet langs stien indikert med gul strek.  


 


 
 
Vi bemerker at vi kjenner til kulvert sør for Lønsdal stasjon, men at denne er for langt unna 
for adkomst til vår hytte. Det er dessuten ingen sti som kan benyttes for å komme til vår 
hytte fra kulverten langs vestsiden av banen.  
I de periodene hvor området er mye brukt er det allerede per i dag for fullt på 
parkeringsplassen til å bruke kulverten. Parkeringsplassen ved kulverten vil bare overfylles 
ytterligere hvis vi ikke får beholde planovergangen vi bruker per i dag.   
Merk også at det per i dag ikke er mulig med adkomst til vår hytte fra planovergangen nord 
for Lønsdal stasjon uten å gå relativt tett langs jernbanen for å komme til grustaket.  







Side 3 av 5 
 


Problemer med prosessen så langt 
 


1. Manglende presentasjon  
 


Det er ekstremt problematisk at vi har blitt bedt om innspill basert på et to timers langt 
informasjonsmøte, mens presentasjonen stadig ikke har blitt lagt ut på kommunens 
nettsider som lovet, bare dager før fristen for innspill.  
 
Det er svært uheldig at dette enkle løftet ikke overholdes fra de som har tenkt å gjøre 
inngripen i vår mulighet til å nyte friluftsliv etter vår sedvane. Det var tross alt mye 
informasjon å ta stilling til på dette møtet. Gitt løftet om at presentasjonen ville publiseres, 
planla vi å referere til spesifikke «lysark»/slides i presentasjonen i vår tilbakemelding her. 
Dette er nå ikke mulig innen fristen for innspill, den 27. september.  
 
For eksempel var det representanter for Saltdalen Kommune eller Direktoratet for 
Byggkvalitet som kom med utsagn som vi gjerne ville referert til her ved navn, men nå har vi 
altså ikke disse.  
 
Lenken til informasjonsmøtet 15. september er også fjernet fra Saltdal Kommunes nettside, 
så der mangler vi også informasjon å kunne referere til.  
 


2. Selvmotsigende informasjon 
 


• På nettsiden står det fortsatt at høringsperioden utgikk 24. september, selv om vi på 
informasjonsmøtet fikk uttrykkelig beskjed om at det var 27. september som var den 
gjeldende datoen.  
I «Godkjent referat ...» av 13.08.2021 står det at «Frist for oppstart og innspill må 
følge plan og bygningslovas bestemmelser på minimum 30 dager altså 4 uker er 
tilstrekkelig.» Vi har jo ikke fått informasjon om saken før nabovarsel (datert 27. 
august). Derfor må 27. september være fristen. Det er uklart hvorfor det ikke står 
tydelig og riktig på nettsiden.  


• I møtet ble det hevdet fra kommunen eller direktoratets side (mangler presentasjon 
med navneoversikt for å kunne navngi den som hevdet dette) at det ikke var snakk 
om å oppføre viltgjerdet i form av et flettgjerde, men i nabovarselet står det bestemt 
flere plasser at det er snakk om flettgjerde. Det er dermed svært vanskelig å ta stilling 
til nøyaktig hva detaljreguleringsplanen går ut på, som vi her skal komme med 
innspill og eventuelt innsigelser på.  
Vi påpekte dette i møtet, og vedkommende hevdet igjen bare at viltgjerdet ville ta 
samme form som den type viltgjerde som allerede er oppført langs deler av 
jernbanen.  


 
3. Manglende kjennskap til området 


 
Det som var veldig tydelig fra tidlig i informasjonsmøtet, og som ble påpekt og deretter 
innrømmet, var at Multiconsult hadde lite lokalkunnskap. Til tross for dette var den 
fremlagte detaljeringsplanen svært forutinntatt og lite hensynsfull. Det kom i løpet av 
informasjonsmøtet mange muntlige innspill fra hytteeiere i feltet om at vi ikke bør få sterkt 
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redusert tilgang til hyttene våre og friluftsområdet. Behovet for skikkelige overganger på 
riktige plasser hvis viltgjerde skal bygges ble forsøkt avfeid på grunnlag av at det ville 
medføre ekstra kostnader for Bane NOR. Det hadde vært bedre med en holdning om at 
informasjonsmøtet kunne være informativt for utformingen av detaljreguleringsplanen.  
 


4. Manglende entydig saksnummer 
 
Vi savner ellers en entydig referanse til saken. Det er altså ikke oppgitt et tydelig 
saksnummer, men vi observerer at flere filer på nettsiden «Oppstart detaljreguleringsplan 
viltgjerde Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon» (https://saltdal.custompublish.com/til-
hoering.467311.no.html) starter med sifferkoden 10219743-PLAN-PBL, mens dokumentet 
«Godkjent referat oppstartsmøte, ...» av 13.08.2021 på samme side oppgir referanse 
2021/854.  
 
Fare for liv og helse 
 
Slik detaljreguleringsplanen ble fremstilt i informasjonsmøtet – spesielt med tanke på 
negativ holdning i utgangspunktet til å tilrettelegge for adkomst til hyttene vest for banen, 
nord for Lønsdal stasjon – er det naturlig å bekymre seg for hvor godt tilgangen vil bli 
ivaretatt for ambulanse og brannbil.  
 
Vi observerer at mange av hytteeierne er godt voksne eller eldre mennesker, og nødetatene 
kan bli sterkt nødvendige på kort varsel. Derfor må vi påpeke viktigheten av at direktoratet, 
kommunen, Multiconsult og Bane NOR i sin planlegging tar med adkomst for 
redningstjenester, o.l.  
 
 
Andre anmerkninger 
 
Vi noterer at «Godkjent referat ...» av 13.08.2021 inkluderer følgende: 
«Bane NOR er uenige setningen «Det bør registreres traseer som er spesielt utsatte for 
påflygning Jfr. Naturmangfoldlova 8-12», og ber om at setningen strykes eller at uenigheten 
tas med i referatet.» 
 
Det oppgis ingen motargumenter fra Bane NOR eller årsak til deres registrerte uenighet. Gitt 
at mye innsats går i retning av å unngå konsekvensutredning kan det virke som at 
viltgjerdeinitiativet ønskes gjennomført fordi det vil gi inntrykk av en utelukkende god 
gjerning fra Bane NOR sin side, hvis der ikke stilles spørsmålstegn eller de negative 
bieffektene, f.eks. på annen fauna, ikke registreres.  
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Vår innstilling 
 
Vi vil innstendig be om at detaljreguleringsplanen spesifiserer 


• Alle steder hvor det blir etablert lovlige, godt fremkommelige overganger fra østre til 
vestre side av banen ved Lønsdal stasjon.   


• At det skal bygges en lovlig overgang der vi og andre i praksis går over per i dag, altså 
ved (nedlagt) planovergang rett nord for Lønsdal stasjon.  


o Vi foreslår en gjerdesluse ved eksisterende (nedlagte) planovergang.  
• At hytteeierne kan fortsette å bruke parkeringsplassen rett ved denne overgangen.  
• At det skal tilrettelegges for og bygges en ny rute til hyttene nord for Lønsdal stasjon 


på vestsiden av banen fra denne planovergangen, med bedre avstand til 
skinnegangen enn eksisterende adkomst har.  


• At alle de overnevnte endringene bevarer muligheten for adkomst med trillebår, 
båre, sykkel og lignende. 


• At denne overnevnte nye ruten også forbindes med stien opp til Kjemåvannet.    
 
Mvh,  
Arne Vilhelm Linjordet 
26.09.2021 








Multiconsult
Enodd, Sissel
Sluppen 15, Postboks 6230 Torgarden
7486 TRONDHEIM


ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO
21/4036 - 3 21/28139 10227263-PLAN-PBL-001 09.09.2021 


Uttalelse vedrørende varsel om igangsettelse av 
detaljregulering Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon, 
gjerde, Saltdal kommune.
Vi viser til deres brev av 27.08.2021.


Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket.


Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.


Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.


Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.


Varrudagáj/Med hilsen


Andreas Stångberg Sidsel Bakke
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver


Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.


Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Multiconsult Sluppen 15, Postboks 6230 


Torgarden
7486 TRONDHEIM


Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00


Postboks 3 Org.nr: 974 760 347


9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no


Ássjegiehtadalle/


saksbehandler


Sidsel Bakke


Tel: +47 78 47 41 79



mailto:samediggi@samediggi.no
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Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune 8048 BODØ








Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ERIK BANKS
 


Adresse: Lønsdalslia 17, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
53


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vi har parkering og sti fra parkeringsplass midt på stasjonsområdet og vil gjerne ha klarlagt om vår 
adkomst til hyttene Lønsdalslia 17 og 27 blir påvirket av tiltaket. Link til situasjonsplan ligger 
her : https://norgeskart.no/#!?
project=seeiendom&zoom=16&lat=7402898.36&lon=520470.83&markerLat=7402858.3633528575&
markerLon=520519.2624847033&panel=Seeiendom&showSelection=true&p=Seeiendom&layers=10
02,1013,1014,1015&sok=Luonosv%C3%A1gge&drawing=jxzdh3sByYJSIEiNqoL 
Med vennlig hilsen Erik Banks
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: erikbanx@gmail.com
Telefonnummer: 93481432
 


SIGNERT AV


ERIK BANKS på vegne av BANKS ERIK 27.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: TRINE MOEN JOHNSON
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 50, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
144


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Med all respekt for tiltak som begrenser påkjørsel av rein, mener jeg det planlagte gjerdet er ett stort 
inngripen i den allminnelige allmannsrett, og tilgang på fri benyttelse av utmark. Som hytteeier er det 
helt meningsløst og oppholde seg på fjellet dersom man ikke skal ha tilgang på naturen. Vi befinner 
oss på høyfjellet med E6 og Jernbanen som nærmeste nabo, det må henynstas av alle parter.
Mener derfor at det er naturlig, og en sevfølge, at overganganger etableres.
Hensikten og verdien av hytte på Saltfjellet faller fullstendig bort, dersom ikke overganger 
tilgjengeligjøres for oss.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse:
Telefonnummer: 95888782
 


SIGNERT AV


TRINE MOEN JOHNSON på vegne av JOHNSON TRINE
MOEN 08.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: STIAN PETTER SØRENSEN
 


Adresse: Lønsdalslia 78, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
216


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Som eier av hytte i nordenden av feltet frykter vi nå å bli enda mer skåret av fra naturen på 
vestsidenen av jernbanen. I alle år har dette vært et lett tilgjengelig område som har gitt hytten vår en 
stor bruksverdi. Det må legges tilrette for at det er mulig å komme seg over jernbanesporet i 
nordenden av jernbaneområdet. Enten med bro eller kulvert som på sørsiden. Slik forslaget ligger nå 
deler man Lønsdalsområdet området i to. For oss som har tilhold i nordenden av feltet blir det en stor 
omvei for å komme til et område som vi aktivt har brukt i alle disse år. I tillegg virker det trolig slik at 
parkeringsområdet ved jernbanen er tenkt avstengt. Dette kan umulig være slik at man skal avskjære 
hytteierene fra å parkere på et område som er fyllt ut for parkering, av hytteeierne selv. Det vil gjøre 
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adkomsten til vår egen hytte mer krevende om dette skulle bli tilfelle. Slik det foreligger nå vil både 
bruks- og markedsverdi forringes om de planene som er lagt frem skulle bli en realitet,
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: stianps@live.no
Telefonnummer: 92021200
 


SIGNERT AV


STIAN PETTER SØRENSEN på vegne av SØRENSEN
STIAN PETTER 20.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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E-postadresse: 


sfnopost@statsforvalteren.no 


Sikker melding: 


www.statsforvalteren.no/melding 


 Postadresse: 


Postboks 1405,  


8002 Bodø 


 Besøksadresse: 


Fridtjof Nansens vei 11,  


8003 Bodø 


 Telefon: 75 53 15 00 


www.statsforvalteren.no/no 


 


Org.nr. 974 764 687 


 


   Vår dato:  Vår ref: 


  27.09.2021  2021/5660 


     


  Deres dato:  Deres ref: 


  10227263-PLAN-PBL-001 Sissel  Enodd 


   


MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM 


Postboks 6230 Torgarden 


7486 TRONDHEIM 


 


 


 Saksbehandler, innvalgstelefon 


 Elisabeth Utstøl Pettersen, 75547845 


  


 


 


  


  


 


Uttalelse til oppstart - reguleringsplan for viltgjerde - Sørelva 


Brøytestasjon - Lønsdal stasjon - Saltdal


Statsforvalteren viser til varsel om planoppstart oversendt 27.08.2021 og befaring i området 


20.09.2021. 


 


Oppsummering 


Sikringsgjerde vil skape en betydelig barriere langs jernbanen. Den vil hindre kryssing av jernbanen 


både for vilt og reinsdyr. Nødvendige avbøtende tiltak for å sikre at beitedyr har tilgang til 


beiteområder både øst og vest for banen må inngå i planen. Dette er et viktig friluftsområde, hvor 


tilrettelegging for trafikksikker ferdsel må inngå som en del av planen.  


 


Om planarbeidet 


Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for sikringsgjerde langs jernbanen på strekninga 


Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal stasjon, på Saltfjellet sør for Rognan. Målet er å redusere vilt- og 


reinpåkjørsler i området. Bane NOR er forslagsstiller, og Multiconsult er plankonsulent.  


 


Planområdet omfatter i hovedsak Bane NOR sin eiendom gnr. 76 bnr. 2, fra E6 ved Sørelva 


brøytestasjon (NB km ca. 596), og nordover til og med nordenden av Lønsdal stasjon (NB km ca. 


602,900). I tillegg omfatter planområdet deler av gnr. bnr. 76/1 (Statskog). Planområdets størrelse er 


ca. 350 dekar og det strekker seg ca. 7 km langs jernbanen.  


 


Det skal bygges sikringsgjerde som er 2,5 meter høyt på begge sider av jernbanen. 
 


Statsforvalterens innspill 


Planfaglige forhold 


Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og LNF-område med spredt 


fritidsbebyggelse langs mesteparten av strekningen. Områder ved Sørelva og Lønsdal stasjon er 


avsatt til jernbaneformål. 


 


Planområdet grenser til og berører reguleringsplan for E6 Sørelva – Viskis, vedtatt 18.06.2020. Det er 


en rekkefølgebestemmelse i denne planen om at «dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen på 







 


 


strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon skal være etablert før byggearbeidene på E6 kan startes 


opp. Gjerdet skal ha en høyde 2,5 m og være av type flettverksgjerde.» Videre at «Reindriftens eksisterende 


flyttleier som stenges av viltgjerdet langs jernbanen skal være godkjent omlagt før byggearbeidene på E6 


kan startes opp, og før viltgjerdet kan settes opp.» 


 


Statsforvalterens inntrykk, er at det legges opp til en planprosess hvor partene gis mulighet til 


medvirkning. Ikke bare skriftlig, men også gjennom møter og befaringer, og hvor berørte parter gis 


mulighet til å motta informasjon og drøfte relevante utfordringer. 


 


Friluftsliv  


Jernbanestrekningen ligger innenfor Lønsdal/Kjemåfjell, som er et svært viktig friluftslivsområde. 


Lønsdal stasjon må også i framtiden kunne oppleves som et godt utgangspunkt for turgåere som 


kommer til Saltfjellet med tog. Det er derfor nødvendig at planen sikrer løsninger som gir trygg og 


sikker kryssing av jernbanen, slik det er beskrevet i oppstartbrevet. Det gjelder også løsninger som 


sikrer etablering av sikre parkeringsplasser og adkomst til tur- og hytteområder.  


 


Miljø- og naturverdier 


Viltgjerder, vil sammen med eksisterende infrastruktur i området, bidra til habitatfragmentering. 


Habitatfragmentering er generelt en stor trussel mot naturmangfoldet. Det framgår av planen for 


det videre arbeid at konsekvensene for Saltfjellet/Svartisen landskapsvernområde, og følgende for 


vilttrekk i område skal utredes. Likeledes hvordan gjerdet må plasseres for å redusere påflygning av 


fugl. 


 


Statsforvalteren støtter disse vurderingene. Det er viktig at en oppsetting av viltgjerder og dets 


plassering i terreng optimaliseres med tanke på dets hovedfunksjon, men hvor en samtidig velger 


løsning/trasé som i størst mulig grad reduserer risikoen for fuglekollisjon. Videre må det her aktuelle 


tiltaket sees i sammenheng med øvrige tiltak i området med tanke på vurdering av barriereeffekten 


for vilt.  


 


Reindrift 


Gjerdet vil berøre flere flytt- og drivingsleier for rein. Det framgår av oppstartmeldingen at planens 


virkninger for reindrifta skal utredes. Behovet for avbøtende tiltak skal avklares med 


Reinbeitedistriktet og Statsforvalteren. 


 


Statsforvalteren visert il møtet og befaringen som ble avholdt på Storjord, Sørelva, Lønsdal 20. 


september 2021. Det kom tydelig fram at viltgjerde vil berøre flere av de krysningspunktene 


reindrifta i dag benytter. Stenging av disse krysningspunktene vil påføre reindrifta betydelig 


merarbeid og driftskostnader. I løpet av befaringen ble mulige løsninger med porter og ledegjerder 


skissert.  


 


Med utgangspunkt i de skisserte løsningene, har Statsforvalteren ei forventning om at Bane Nor i 


samarbeid med Reinbeitedistriktet finner løsninger som sikrer flyttleienes framtidige funksjon, slik at 


kravet etter reindriftslovens § 22 etterleves. 


 


Dersom det viser seg at flyttlei må legges om, skal søknad om dette sendes til Landbruks- og 


matdepartementet via Statsforvalteren i Nordland. Etter at Statsforvalteren har vurdert søknaden 


oversendes den til departementet for endelig avgjørelse.  


 







 


 


Samfunnssikkerhet og beredskap 


Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det i henhold til pbl. § 4-3 gjennomføres en risiko- og 


sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 


arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 


utbygging. Det ligger i dette at analysen har et todelt siktemål: Dels er formålet å avklare risiko- og 


sårbarhetsforhold som knytter seg til det aktuelle området som sådant, det vil si slik det ligger før 


den planlagte utbyggingen, og dels er formålet å avklare eventuelle endringer i risiko- og 


sårbarhetsforhold som følge av den planlagte utbyggingen. 


 


Digitaliserte plankart 


For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 


planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 


tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 


kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 


 


Samordning av statlige innsigelser i Nordland 


Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 


ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 


kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 


arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 


Statsforvalteren kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 


 


 


Med hilsen 


 


Stein Tage Domaas (e.f.) 


underdirektør 


  


 


Elisabeth Utstøl Pettersen 


seniorrådgiver 


 


Dokumentet er elektronisk godkjent 


 


 


Kopi til: 


Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Thomas Kuhmunen Saltfjellveien 2086 8255 RØKLAND 


 


 


 



mailto:plannordland@kartverket.no

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/






Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: KETIL JOHANSEN
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 44, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
97


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Skal dere sette opp gjerde må det også komme flere passeringspunkter for at man fortsatt skal 
kunne nyte friluftslivet i området.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: ketilrandi@gmail.com
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Telefonnummer: 91355454
 


SIGNERT AV


KETIL JOHANSEN på vegne av JOHANSEN KETIL 31.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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From: Per Thomas Kuhmunen
To: Enodd, Sissel
Subject: Re: Detaljregulering Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon, gjerde, Saltdal kommune - Varsel om


igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan
Date: mandag 18. oktober 2021 20:02:59


Saken har blitt diskutert i styremøte 18.10.2021.


51.   Uttalelse detaljreguleringsplan viltgjerde Sørelva-Lønsdal
Distriktet er veldig positive til gjerdet som planlegges etter jernbanen. For å ivareta trekk
og flyttleiene øst/vest over jernbanen mellom Lønsfossen og Sørelva så er det viktig at
det gjøres noen tilrettelegginger, da trekk og flyttleiene blir stengt.
Når man stenger disse leiene så må man gjøre tilpasninger og tilrettelegginger som kan
fungere som et kompromiss til leiene.
 
Vi har tidligere foreslått at gjerdet «sys» sammen med vårt eksisterende skilleanlegg på
Sørelva. 
 
Da dette vil gi oss en omlegging av drifta i området, så er det viktig at det gjøres
tilrettelegging slik at vi på effektiv måte kan ta rein inn i gjerdeanlegget å effektivisert
arbeidet slik at vi fort får sluset rein over jernbanen.


Viser også til befaringen som ble gjennomført den 20.sep.21.


Vi ser gjerne at vi kan avholde et møte med dere slik at vi i felleskap kan se på hvilke
løsninger for tilrettelegging som er mulige.


Med hilsen
Saltfjellet reinbeitedistrikt
v/ leder
Per Thomas Kuhmunen
saltfjellveien 2086
8255 Røkland


fre. 27. aug. 2021 kl. 14:21 skrev Enodd, Sissel <sissel.enodd@multiconsult.no>:


Vedlagt følger varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område
langs jernbanen mellom Sørelva brøytestasjon og Lønsdal stasjon i Saltdal kommune.


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge sikringsgjerde på begge sider
av jernbanen på strekningen Sørelva brøytestasjon – Lønsdal stasjon.


Hensikten med gjerdet er å bedre sikkerheten på bane ved å bygge en barriere mot
uønska trafikk over banen av folk, dyr og kjøretøy.


 


Varselbrev og sosi-fil med plangrense følger vedlagt.


 


 


Med vennlig hilsen



mailto:saltfjellet.rbd@gmail.com

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no

mailto:sissel.enodd@multiconsult.no





SISSEL ENODD
Landskapsarkitekt/Arealplanlegger


(+47) 73 10 32 63 / 45 26 95 62 | sissel.enodd@multiconsult.no
www.multiconsult.no


 



mailto:sissel.enodd@multiconsult.no

http://www.multiconsult.no/






For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 


Get Adobe Reader Now! 



http://www.adobe.com/go/reader








From: Kjell Ivar Johansen
To: Enodd, Sissel
Subject: Innspill Nabovarsel 76/2
Date: torsdag 23. september 2021 09:45:53



Hei Sissel
 
Jeg sender følgende innspill på vegne av John Egil Johansen Saltfjellveien 1987.
John Egil har ikke pc eller epostadresse men har bedt meg sende følgende.
 
John Egil bor i Dypen og har leiekjøring med snøscooter for hytteeiere i området.
I den forbindelse trenges et krysningspunkt for scooter rett ovenfor eiendommen hans i Dypen.
Vedlagt kart var for lite til å kunne markere stedet. John Egil blir gjerne med på befaring for å
påvise stedet for krysningspunkt.
 
John Egil kan kontaktes på tlf 47874250
 
Mvh Kjell Ivar Johansen
Smålia 12
8255 Røkland
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows
 





mailto:kjell.ivar.johansen@outlook.com


mailto:sissel.enodd@multiconsult.no


https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986








For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 


Get Adobe Reader Now! 



http://www.adobe.com/go/reader








From: Anne Marte Ludvigsen
To: Enodd, Sissel
Subject: overgang Lønsdal
Date: mandag 27. september 2021 15:57:56
Attachments: MALU39_20210927_0052_001.pdf



Hei, viser til informasjonsmøte vedrørende gjerde langs jernbane Lønsdal. 



Llegger ved kart som viser hvor vi mener det burde komme en overgang dersom det blir satt opp
gjerde langs jernbanen. Dette er et område som er lett tilgjengelig ved E6 og hvor både vei og
jernbane blir mye krysset idag til bruk av friluftsområdet og hytter. 
Parkeringsplassen er tenkt flyttet som følge av bygging av ny E6 på strektningen, og det bør
prioriteres overgang i dette området, 



Mvh 
Marte Ludvigsen 





mailto:marte.ludvigsen@handelsbanken.no


mailto:sissel.enodd@multiconsult.no



















Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: ANNE LISE ELSTAD
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 25, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
1


Festenr.:
69


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Det må etableres gode og lett tilgjengelige muligheter for kryssing av jernbanelinjen for å komme til 
fjellet/ naturreservat på den andre siden.
Et gjerde uten mulighet for kryssing i nærheten av vår eiendom vil medføre en stor verdireduksjon av 
hytta..
Vi er eldre folk med noe redusert fysikk, og vi krever at fjellet på den andre siden av gjerdet skal 
være normalt lett tilgjengelig for oss med nødvendige muligheter for kryssing av jernbanelinjen. 
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: durspill@yahoo.no
Telefonnummer: 91334513 og 46626995
 


SIGNERT AV


ANNE LISE ELSTAD på vegne av ELSTAD ANNE LISE 09.09.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.


Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Saltdal, 76/2 (Jernbane), 8254 Røkland


Kommune: Saltdal


Gårdsnr.:
76
 


Bruksnr.:
2
 


Festenr.:
0
 


Seksjonsnr.:
0
 


Nabovarselet er mottatt av


Eier/ fester av naboeiendom: TORGUNN MERETE PEDERSEN
 


Adresse: Lønsdalsgrenda 52, 8255 RØKLAND
Gårdsnr.:
76


Bruksnr.:
81


Festenr.:
0


Seksjonsnr.:
0


 
    


Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 


Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.


Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.


Skjemaet kan kun sendes inn én gang.


Jeg har ingen merknader


Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Vedlagt situasjonskart viser ikke hvor langt fra vår eiendomsgrense gjerde kommer dette ønskes 
opplyst i meter og tegnet i kartet.
Vi frykter ved og få et slikt fengsels gjerde trykket opp til hytteveggen vil bruksverdien og 
frihetsfølelsen vår ved og bruke hytten bli borte, hvis det blir slik at vi kikker ut kjøkkenvinduet og rett 
i gjerde ønsker vi innløsning av hytten.
Det bes derfor opplyst i god tid så videre klage kan sendes.


På generelt grunnlag er vi ellers imot slike gjerder i all natur da de har til hensikt og hindre fri ferdsel 
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for folk og dyr.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.


E-postadresse: v-monse@online.no
Telefonnummer: 99235786
 


SIGNERT AV


TORGUNN MERETE PEDERSEN på vegne av PEDERSEN
TORGUNN MERETE 29.08.2021


Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Statskog SF - Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Bankkonto: 8200.06.58800 | Org.nr.: NO 966 056 258 


Tlf: 74 21 30 00 | Epost: post@statskog.no | Web: statskog.no


Multiconsult


Innspill fra Statskog SF på varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Saltdal kommune - 
Gjerde fra Sørelva brøytestasjon til Lønsdal stasjon


Statskog viser til varsel om oppstart av detaljregulering datert 27.08.2021.


Statskog har følgende innspill til varselet.


1. Arealbruk 
Det er forespeilet at deler av det planlagte gjerdet ønskes montert utenfor Bane NORs grunneiendom og 
da i tilfelle på Statskog SFs grunneiendom innen planavgrensningen.


Statskog SF krever at berørt areal på Statskog SFs eiendom, det som gjerdes inn mot jernbanen, erverves 
av Bane NOR fra Statskog SF.


2. Krysningsmuligheter på strekningen
Planforslaget denne saken handler om må sees i sammenheng med de totale sluttproduktet det er en del 
av. Det vises her til sak om viltgjerde på strekningen Kjemåga-Russånes påbegynt i 2019, Kjemåga-Lønsdal 
i 2016 og Semska-Sørelva i 2011.
Fra før av har Nordlandsbanens strekning over Saltfjellet delt fjellpartiet i to, men i praksis betyr ikke dette 
at Jernbanen har fungert som en fysisk avsperring. Derimot har utstrakt bygging av viltgjerder de siste 
årene langs strekningen Semska-Russånes gjort at dette er realiteten.
Statskog SF har i tidligere saker om viltgjerder langs strekningen Semska-Russånes påpekt at bygging 
viltgjerder har negativ påvirkning på områder langs strekningen som friluftsområde da inngjerding av 
banen hindrer krysning.


Hvis det ikke er tilstrekkelig mange sikre krysningspunkt av jernbanen, vil dette forringe områdets verdi 
som blant annet frilufts-, jakt- og fiskeområde.
Statskog har i tidligere saker om viltgjerder langs strekningen Semska-Russånes påpekt at mangel på sikre 
krysninger har negativ påvirkning på områder langs strekningen som friluftsområde da inngjerding av 
banen hindrer krysning. Dette argumentet har Bane NOR avvist med å henvise til jernbanelovens § 9 om 
forbud av krysning av spor. Bane NOR har også brukt argument som ressursmangel på hvorfor det ikke 
planlegges/etableres flere krysningspunkter.
Statskog SF mener Bane NOR må ta hensyn til den reelle situasjonen og ikke bare vise til lovens 
bestemmelser. Med økt bruk og ferdsel av et område vil det være folk som forsøker å krysse 
jernbanesporet, derfor bør man benytte muligheten i dette prosjektet til å etablere sikre krysningspunkter 
på strekningen.
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Statskog SF vil trekke fram at den aktuelle strekningen i dette planforslaget, Sørelva-Lønsdal, har en 
høyere konsentrert bebyggelse slik som hytter, høyfjellshotell, parkeringsplasser og lignende infrastruktur 
som bidrar til at strekningen har et høyere antall brukere enn øvrige strekninger som er inngjerdet mellom 
Semska-Russånes de senere årene. Det er også planlagt flere parkeringsplasser langs ny trasé for E6 langs 
den samme strekningen som vil øke antall brukere av området.


Statskog SF krever at dette hensyntas i planarbeidet og at det opparbeides sikre krysningspunkter som kan 
tjene områdets hytteeiere og andre brukere. Sikre krysningspunkter bør planlegges og opparbeides i 
tilknytning til nåværende og fremtidig planlagte parkeringsplasser og krysningspunkt tilknyttet Europavei 6 
i området slik at man effektivt kan kanalisere persontrafikk i området til sikre krysningspunkt på 
jernbanen. Det vises her til reguleringsplan «E6 Sørelva-Viskis» med ikrafttredelsesdato 18.06.2020.


3. Konsekvenser for vilt


3.1 Konsekvenser for rype
Viser til «Oppstart regulering viltgjerde Sørelva-Lønsdal» (September 2021) samt konsekvensutredning 
naturmangfold gjort for: «Vilt- og reingjerde på strekningen Kjemåga – Russånes tunnel» i 2019.  Dette 
tiltaket, som etter det vi erfarer er likt i utforming som aktuelt tiltak på strekningen Sørelva-Lønsdal (og 
ikke minst Kjemåga-Lønsdal i 2016 og Semska-Sørelva i 2011), ble i 2019 vurdert som «noe forringende» 
ovenfor hønsefugl (Norconsult, 2019). Statskog mener at med nåværende plan og situasjon og eventuelt 
sammenhengende gjerde fra Semska til Russånes, vil sammenlagt tiltak være i det minste fortsatt «noe 
forringet» og trolig verre, ovenfor spesielt lirype. Grunnlaget er flerdelt.


3.1.1 Habitategnethetsmodell for lirype - Basert på data fra linjetakseringer på Statskogs eiendommer 
(2017). 
- Modellen bruker sammenhengen mellom lirypeobservasjoner og habitat bestående av Vegetasjonstype 
(16 kategorier), avvik i høydemeter fra tregrensen, eksposisjon og helningsgrad samt annengradsfunksjon 
for helning. Prediksjoner fra modellen ble kategorisert til seks kategorier fra 1 - uegnet til 6 - godt egnet 
habitat for lirype (NINA, 2017). 
Av modellen for aktuelt område i denne saken 
ser kartet for egnethet slik ut (bilde):
Strekningen med gjerde har altså egnet lirype 
areal på mer eller mindre hele strekket, spesielt 
fra øst. Med dette vil altså strekningen fra 
Semska til nord for Kjemåga (statsgrunn) som i 
underkant av 25km (ekskludert tunneler) være 
potensielle påflyvnings-steder for lirype.


3.1.2 Gjerder og dødelighet for rype
- av Kjetil Bevangers «004 Fagrapport, 
Reingjerder som dødelighetsfaktor for fugl i 
Finnmark, NINA 1995» kommer det fram at det 
drepes minimum 2 ryper per km reingjerde (per 
år) som var 100-250cm høyt. Dette mener 
Statskog at er det absolutt minimum for denne 
sakens tilfelle da gjerdet er fast 250cm høyt og på 
begge sider av togbanen, altså i teorien dobbelt 
så stor sjanse for rypa å fly i et gjerde og dø. På 
bakgrunn av dette vil det være naturlig å tro at absolutt minimum 50, men antakeligvis rundt 100 ryper vil 


Habitategnethetskart, NINA, 2017. 
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dø per år av påflyvning på grunn av det eventuelle komplette strekket med viltgjerde fra Semska til 
Russånes. 


I tillegg må man også se hvordan denne dødeligheten kommer i tillegg til annen dødelighet. Det aktuelle 
strekket i denne saken omkranses av 2 jaktfelt som årlig har over 1000 jaktdager med en avskytning på 
godt over 100 liryper i året. Jaktuttak per nå er godt under terskelen av det den estimerte bestanden tåler 
(15% av estimert bestand) før hekkebestanden neste år påvirkes negativt. Men med en årlig dødelig på 
rundt 100 ekstra ryper grunnet gjerdet vil det nærme seg betraktelig 15% terskelen i bestanden på stedet, 
spesielt på dårlige produksjonsår for lirypa. En annen viktig faktor er at dette gjerdet trolig kan stå for en 
betydelig dødelighet i sårbarhetstiden for rypene, altså hekketid på våren, ruge – og kylling periode utover 
sommeren før jaktstart. Til slutt er det også verdt å nevne at dette gjerdet også antakeligvis vil kunne 
drepe en del fjellryper vinterstid grunnet egnet vinterhabitat for denne arten stedvis i området. 


Av undersøkelser NINA gjorde i 2015 for effekter av gjerdet mellom Semska og Sørelva ble det konkludert: 
«Biologisk mangfold i området ble kun målt gjennom fugler. Det er relativt høyt mangfold av fugler i 
naturtypene og høyderegionene i området. Det ble imidlertid ikke funnet mange kolliderte fugler utenom 
lirype. Registrerte kollisjoner av lirype lå mellom 10-14, fra siste året. Dette er såpass høye tall at 
avbøtende tiltak bør vurderes.»
Statskog vurderer at dette fortsatt er høyaktuelt, og vurderer at avbøtende tiltak definitivt må 
gjennomføres dersom spesielt lirypeaspektet skal bli ivaretatt ifra Semska til Russånes.


Jonas K G Hagen, Jakt- og fiskekonsulent, Region Nordland
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3.2 Hjortevilt
Av konsekvensutredning naturmangfold gjort for: «Vilt- og reingjerde på strekningen Kjemåga – Russånes 
tunnel» (Norconsult, 2019) framkommer vurderingen til Norconsult som tiltaket i forhold til elg som 
forbedret/stor forbedring. Sett ut ifra dødelighet støtter Statskog dette da det på strekningen Kjemåga-
Russånes alene ble påkjørt 62 elg mellom 2010-2019. På en annen side vil trekkveier for elg og annet vilt 
bli endret da det vil være et strekke på ca. 25km med mer eller mindre sammenhengende gjerde med en 
eventuell oppføring av gjerde mellom Sørelva og Lønsdal.  Statskog har og leier ut elgjakt på strekningen 
og ser det som nødvendig å ha sikre krysningssteder for jakt og andre friluftsrelaterte aktiviteter. Det vil 
også trolig være behov for bygging av vilt under- og/eller overganger som et avbøtende tiltak for den 
lange avstengte strekningen.  


Med hilsen


Fredrik Rendall Berg
eiendomskonsulent
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