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SAMMENDRAG 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for å lage ny kolonneoppstillingsplass langs E134 Haukelivegen ved 
Vågslid, Vinje kommune, Telemark, er det gjort en kartlegging av naturfaglige verdier i planområdet og 
influensområdet til dette. Naturtyper og flora er kartlagt av botaniker, samt at landskapsøkologiske funksjonsområder 
som vassdrag og vilttrekk (inkl. villrein) samt funksjonsområder for arter er vurdert på bakgrunn av offentlig 
tilgjengelig informasjon og personlige meddelelser fra relevante instanser. Tiltakets virkninger på naturverdier er 
beskrevet, naturmangfoldlovens §§8-12 samt vannforskriftens § 12 er utsjekket og det er gitt forslag til oppfølgende 
og forbedrende tiltak som kan tas inn i videre planlegging. 
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1 Bakgrunn 
Statens vegvesen planlegger å etablere kolonneoppstillingsplass langs E134 ved Vågslid, rett nord 
for avkjøring til Haukelifjell skisenter i Vinje kommune, Telemark. En reguleringsplan skal utarbeides 
for å legge til rette for kolonneoppstillingsplass. I hver ende er det behov for snuareal og i disse 
områdene vil også arealer vest for dagens E134 måtte benyttes. I denne sammenheng er det 
kartlagt naturverdier i planområdet. Kartleggingen ble gjennomført i august 2018, og et foreløpig 
reguleringsplanområde på ca. 69 dekar øst for dagens E134 ble utredet. Notatet oppsummerer 
naturverdiene i området samt tiltakets virkninger basert på opprinnelig planområde (Figur 1). En 
oppdatering av virkningene etter detaljplanregulering er utarbeidet i revidert versjon av 
dokumentet, se kapittel 8.  

 
Figur 1. Skisse av planområdet (i rødt) langs E134 ved Vågslid i Vinje kommune, Telemark. Strekningen ligger mellom 
Eivindbuvatn i sør og Løyningvatn i nord.  
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2 Influensområdet 
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde iht. Figur 1.  

Influensområdet for viktige naturtyper og funksjonsområder for fastsittende arter vil være noe 
større enn tiltaksområdet med en buffersone på ca. 20 meter fra planområdet. Influensområdet for 
økologiske funksjonsområder for arter er vurdert å strekke seg ca. 1 km utover selve tiltaksområdet 
og influensområdet for landskapsøkologiske funksjonsområder knyttet til vassdrag og vilttrekk 
omfatter et enda større område på regionalt nivå. Når det gjelder avrenning og tilslamming av 
vassdrag vil relevant influensområde avhenge av vassdragets størrelse utforming og vannføring på 
aktuelt tidspunkt. Av praktiske hensyn opererer vi her med samme utstrekning for denne typen 
influensområde som i forbindelse med funksjonsområder for vilt. 

3 Metode 

 Innsamling av data 
Resultater i dette notatet er basert på tilgjengelige data fra offentlige databaser og egen kartlegging 
av området. Offentlige databaser som Naturbase (Miljødirektoratet), Artskart (Artsdatabanken), 
Vann-Nett (NVE) og Vannmiljø (Miljødirektoratet) er sjekket ut og funn beskrevet. 

Biolog/botaniker Ragnhild Heimstad fra Multiconsult undersøkte tiltaksområdet 13. august 2018. 
Forekomst av verdier knyttet til naturtyper og vegetasjon ble kartlagt i henhold til 
Miljødirektoratets håndbok 13 (DN 2007) og Artsdatabankens rødlister (Henriksen & Hilmo 2015; 
Artsdatabanken 20181). Fremmede arter i henhold til Artsdatabankens fremmedartsliste 
(Artsdatabanken 20182) ble også undersøkt. Befaringen ble gjort til fots. Hele planområdet bortsett 
fra vegskulder ble gått opp. Det var ikke forsvarlig å gå i vegskulder da det enkelte steder var svært 
smalt mellom bergvegg og veg, og disse områdene ble synfart ovenfra. Det var fullt mulig å 
oppdage eventuelle forekomster av fremmede arter på denne måten.  

Influensområdets kvaliteter knyttet til artsgruppene fisk, fugl og pattedyr (inkl. villrein) er vurdert 
basert på offentlig tilgjengelig informasjon samt innhentede personlige meddelelser fra relevante 
parter.  

 Verdivurdering og presentasjon av resultater 
Naturtyper og arter i influensområdet er beskrevet og verdisatt iht. Tabell 6-23 på side 162 i Statens 
vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det er det fokusert på å avdekke potensielle 
områder med naturverdier, slik at de kan ivaretas og implementeres i den videre prosessen. Tiltak 
for å ivareta relevant naturmiljø er foreslått i kapittel 7 om forslag til oppfølgende og forbedrende 
tiltak. Se kapittel 8 for oppdaterte vurderinger av virkninger og oppfølgende tiltak etter 
detaljregulering. 

4 Dagens situasjon og verdivurdering 

 Generelt om planområdet 
Planområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk seksjon (Moen 1998). 
Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av finkornet granitt med overgang til grov gneis i 
høyereliggende deler. Berggrunnen gir dermed lite grunnlag for kalkkrevende vegetasjon. 
Planområdet utgjør en relativt bratt skråning fra det tidligere myrplatået Flagmyrane, hvor det nå 
foregår utstrakt hytteutbygging. Skråningen går helt ned til dagens E134 og videre ned til 
Sigstraumane som forbinder Løyningsvatn og Eivindbuvatn. Til dels rasmark og mange fuktsig fra 
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myrplatået over gjør at det stedvis er noe rikere vegetasjon. Planområdet preges imidlertid mest av 
fjellbjørkeskog, ispedd noen myrflekker og noe myrskogsmark.  

 Landskapsøkologiske funksjonsområder 

4.2.1 Fiskevandring 
Planområdet ligger nært inntil Løyningsvatnet i nordvest og elva Sigstraumane langs store deler av 
området. Vi er ikke kjent med hvorvidt fisk vandrer i dette vassdragssystemet. Ut fra flyfoto 
bedømmes det som sannsynlig at det finnes et eller flere naturlige vandringshindre for oppstrøms 
fiskevandring mellom Eivindbuvatn og det sentrale tiltaksområdet. Dette understøttes av 
Fylkesmannen i Telemark (pers. medd. Irvin Kilde). På de nederste delene av tiltaksområdet 
kommer man imidlertid i relativ nærføring med deler av vassdraget som kan være gyteområder for 
fisk fra Eivindbuvatnet. På bakgrunn av dette vurderes vassdraget nær tiltaksområdet å bare i 
begrenset grad være å regne som et landskapsøkologisk funksjonsområde. 

4.2.2 Villrein 
E134 utgjør grensen mellom villreinområdet Setesdal Vest – Ryfylke (SVR) og Hardangervidda (HV). 
Bilveien og medfølgende menneskelige forstyrrelser i form av trafikk, turisme, friluftsliv, turisthytter 
og hyttefelter fungerer som en barriere mellom villreinområdene, i tillegg til at lavereliggende 
arealer der E134 går nedenfor skoggrensen er dårligere egnet som reinshabitat. Figur 2 viser klart 
hvordan den reinen som har vært GPS-merket har holdt seg innenfor de to adskilte 
villreinområdene, og i god avstand fra E134 ved Vågsli gjennom de senere årene. Både Heiplanen 
(Anon, 2014) og regional plan for Hardangervidda (Anon 2011) beskriver hvorfor trekkområder over 
denne barrieren bør ivaretas uten økning i graden av forstyrrelser, og for å oppnå genutveksling 
mellom populasjonene. Mellom de to villreinområdene er det angitt 6 trekkområder over E134 
mellom Vågsli og Røldal, der det østligste av disse er angitt mellom Løyningsvatn og Kjelavatn, på 
det nærmeste ca 500 m vest for planlagt kolonneoppstillingsplass (Figur 3 og Figur 4). I Strand mfl. 
(2011 og 2017) og ut fra opplysninger gitt av lokalkjente (Bjåen og Sandal, pers. medd.) er det 
trekkområdene lenger vest ved Haukeliseter og over Haukelitunnelen som er viktigst og mest brukt 
av reinen, men området mellom Vågsli og Kjelavatn brukes også. Planlagt kolonneoppstillingsplass 
ligger innenfor nærområdet av dette østligste trekkområdet.  
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Figur 2: Plot fra dyreposisjoner.no som viser registrerte GPS-posisjoner for merket villrein i HV og SVR i områdene rundt 
Vågsli fra perioden siden merkeprosjektene startet og frem til 2018. 

 

 
Figur 3: Utsnitt fra Heiplanen, dvs. den regionale planen for villreinen i SVR. Tiltaksområde er angitt i blått. Det ligger på 
det nærmeste om lag 500 m unna viktig trekkområde mellom HV og SVR. 
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Figur 4: Utsnitt fra regional plan for Hardangervidda. Tiltaksområde er angitt i rødt. Det ligger på det nærmeste om lag 
500 m unna viktig trekkområde mellom HV og SVR, og det grenser mot nasjonalt villreinområde sone B. 

 

 
Figur 5. Utsikt fra planområdet mot villreinområdet Setesdal Vest – Ryfylke innover Skåfonnlega.  
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I Strand mfl. (2011) er trekkområdet ca. 500 m vest for planområdet som vist i Figur 3 og Figur 4 
beskrevet som følger: «I traseen over Haukeli har utbyggingen ved Vågslid medført strukturelle og 
bruksmessige endringer som vi må regne med har påvirka reinens trekkmuligheter. Slik dette 
området framstår i dag, er det betydelig aktivitet både i tilknytning til selve hyttefeltet og 
alpinanlegget ved Vågslid. Det er også en betydelig ferdsel og aktivitet sør for vegen, og med det 
regulerte Kjelavatnet i tillegg, fremstår Vågslid i dag som et sterkt verdiforringa trekkområde for 
villrein. Mulighetene for eventuelt å lette reinens trekkmuligheter mellom Hardangervidda og 
Setesdalsheiene synes i dag å være størst lenger vest og i områdene rundt og vest for Haukeliseter.» 

Dette antyder at området har hatt større betydning i tidligere tider. Bjåen og Sandal (pers. medd) 
har opplyst at trekkområdet også er funksjonelt slik situasjonen er i dag. Det er i første rekke dyr fra 
SVR som trekker over til HV på vinterbeite, gjerne i perioder med dårlig beitetilgang i SVR. 
Bukkeflokker kan stå på Hardangervidda helt frem til brunst og kan ha vært skutt i HV under jakten. 
De fleste dyr trekker imidlertid tilbake til SVR før kalving. Det er usikkert om simler fra SVR i særlig 
grad trekker over til HV. Sandal (pers. medd.) antar at HV-rein i svært liten grad krysser veien. I 
perioden fra tidlig 2000-tall er det antakelig kun i området over skoggrensen, og fortrinnsvis i 
området over Prestegårdstunnelen (rett øst for Kjelavatnet) at villreinen har krysset E134. Basert på 
observasjoner og kunnskap hos de kjentfolk som vi har vært i kontakt med er det derfor grunnlag 
for å vurdere at nedre del av trekkområdet, som i Heiplanen er angitt rett på vestsiden av 
Løyningsvatn, ikke har vært funksjonelt de siste par tiårene, og angivelsen i kart er antakelig basert 
på tidligere tiders bruk. Det bør i denne sammenheng legges til grunn at villreinpopulasjonene både 
i HV og SVR har vært langt større i tidligere tider enn i dag, noe som gir større press på randsoner 
og kan føre til at trekkveier brukes i større grad. Det er også mulig at nedsatt seterdrift og 
gjengroing i området nærmere Løyningsvatn har medført at området er forringet som 
villreinhabitat.  I tillegg har storstilt hytteutbygging på Vågsli ført til markant økning i menneskelig 
forstyrrelse i nærområdet til trekkveien og dette er antakelig hovedgrunnen til at området ser ut til 
å ha gått ut av bruk som villreinhabitat. 

Verdivurdering 
Det vurderes slik at den østligste delen av trekkområdet nedenfor skoggrensen på vestsiden av 
Løyningsvatn ikke lenger er i bruk av villreinen. Det kan likevel ikke utelukkes at reinen bruker 
området noe i fremtiden, gitt egnede snøforhold og/eller større populasjon og høyere beitepress 
mot disse områdene. Vi vurderer med basis i dette at den østligste del av trekkområdet har noe 
verdi. Den delen av trekkområdet som ligger ovenfor skoggrensen og som strekker seg over 
Prestegårdstunnelen er derimot funksjonelt og kan antas å brukes av reinen også i fremtiden. 
Denne delen av trekkområdet befinner seg om lag 2 km unna det planlagte tiltaket, og vurderes å 
ha middels til stor verdi.  

 Vernet natur 
Det forekommer ingen områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller av internasjonal 
status i planområdet.  

 Naturtyper 

4.4.1 Bjørkeskog med høgstauder (F04) 
Vestvendt fjellbjørkeskog (nordboreal sone) med innslag av furu preger store deler av planområdet 
på østsiden av E134. Feltsjiktet består i hovedsak av bærlyngvegetasjon med blåbær, tyttebær, 
skrubbær, skogstjerne, maiblom og stormarimjelle. Små partier med sigevann gir flekkvise rikere 
utforminger med skogstorkenebb og hengeaks. I den sørlige delen av planområdet er disse flekkene 
så små at de ikke er utfigurert som naturtypen bjørkeskog med høgstauder.  
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I nordre del av planområdet er det imidlertid et større område som er avgrenset som bjørkeskog 
med høgstauder (Figur 6). Bjørkeskogen utgjør den til dels bratte lia øst for E134 hvor det jevnt over 
er rikere enn ellers i planområdet på grunn av lett rasmarkpreg med stein og spredt blokk, samt 
jevnt sigevann i lisida (Figur 7). Vegetasjonen var urterik i tillegg til den vanlige 
bærlyngvegetasjonen med innslag av mer krevende høgstaude- og lågurtarter som bl.a. 
skogstorknebb, teiebær og hengeaks samt mye gullris, liljekonvall, søterot, skogstjerne og fugletelg. 
Søterot vokser i til dels store mengder spredt over hele lokaliteten (samt i områdene utenfor 
lokaliteten).  

Lokaliteten har ingen spor av hogst slik den er avgrenset i dag, men har nok vært større og fortsatt 
nedover lisida hvor E134 krysser i dag. Stedvis ung alder på trær kan tyde på både ras- og 
skredpåvirkning i ny og ne. Dette gjenspeiles av aktsomhetsområde for snøskred hos NGU (NGU 
20181) inne i lokaliteten. Avgrensning av naturtypelokaliteten ses i Figur 8.  

 
Figur 6. Høgstaude-fjellbjørkeskog med bl.a. skogstorkenebb, hengeaks og teiebær.  

 
Figur 7. Rasmarkpreg lengst nord i lokaliteten. Utsikt mot vest.  
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Figur 8. Kartlagt viktig naturtype, bjørkeskog med høgstauder (grønt). Planområdet er illustrert med svart linje. Kart: 
Multiconsult.  

Verdivurdering 
Naturtypelokaliteten vurderes å være relativt velutvikla men mangler det rikeste artsmangfoldet. 
Verdien vurderes derfor under tvil til å ha B-verdi (jf. DN-håndbok 13). Lokaliteten vurderes å ha 
middels verdi (jf. Håndbok V712).  
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 Vannmiljø 
Sårbarhetsvurdering 

Nær tiltaksområdet finner man to vannforekomster: Løyningvatn tilhører Kjela (016-2794-R) som er 
definert som SMVF med moderat økologisk potensial. Denne tilstanden er oppgitt basert på 
hydromorfologiske element. Vannforekomsten består av fraført vann som er overført til bruk i 
Førsvatn/Kjela kraftverk. Elva Sigstraumane tilhører Eivindbuvatn bekkefelt (016-2784-R). Denne 
vannforekomsten er antatt å ha svært god økologisk tilstand basert på registrerte fysisk-kjemiske 
klassifiseringsdata. Eneste registrerte påvirkningskilde i vannforekomsten er per dags dato diffus 
avrenning fra hytter. 

Det er etablert en vannlokalitet i databasen vannmiljø ved utløpet av Løyningsvatn. Ved dette 
punktet er det gjort prøvetakinger av klassiske forsuringsparametere i 1984 og typiske 
vannforskriftsparametre i 2009. Disse inngår i nevnte tilstandsvurdering for vannforekomsten 
Eivindbuvatn bekkefelt. I 1984 ble det registrert relativ høy kalsiumverdi for denne typen vassdrag. 
Denne var høyere enn hva grensene for den definerte vanntypen tilsier. Det er uklart om dette 
skyldes tilførsel av kalk eller om det er satt feil vanntype her. Alle klassifiserbare støtteparametere 
på eutrofiering registrert i 2009 indikerer svært god tilstand. 

Basert på vår kjennskap til planlagte tiltak i planområdet er det gjennomført en 
sårbarhetsvurdering i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 597 (Statens vegvesen 2016) for 
vannforekomsten Eivindbuvatn bekkefelt som anses som vannforekomsten som hovedsakelig kan 
påvirkes. Basert på kriterier fra vannforskriften kommer denne vannforekomsten ut med middels 
sårbarhet etter denne vurderingen. Det finnes få registreringer av sårbarhetskriterier etter 
naturmangfoldloven knyttet til vannforekomsten, så en sårbarhetsvurdering basert på slike kriterier 
gir vesentlig lavere sårbarhet. Dermed er det vurderingen etter kriterier fra vannforskriften som blir 
den gjeldende i dette tilfellet.  

Den potensielt påvirkede vannforekomsten i dette tilfellet vurderes å ha middels sårbarhet. 

 Økologiske funksjonsområder for arter 
Det er ikke kjent at det forekommer arter som har viktige funksjonsområder i planområdet.  

 Øvrig natur 

4.7.1 Fugl 
Flere rødlistede fugl er registrert i tilknytning til områdene rundt planområdet samt Løyningvatn og 
Eivindbuvatn (Artsdatabanken 2019). Havelle og fiskemåke (begge NT) er tidligere registrert 
stasjonært ved Eivindbuvatn. Lappspurv (VU) er registrert med «mulig reproduksjon» i tilknytning 
til Løyningvatn. Det er sannsynlig at vatna fungerer som viktige lokale og regionale 
funksjonsområder for fugl. I tillegg er sivhauk (VU), blåstrupe (NT), sivspurv (NT), sandsvale (NT) og 
lirype (NT) registrert i nærheten av planområdet. På gamle papir-viltkart fra 1990 (pers. medd. 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark) er det avgrenset et funksjonsområde for lirype inntil 
planområdet i øst. Avgrensningen er imidlertid dårlig, og det antas at hytteutbyggingen har ødelagt 
kvalitetene for dette viltområdet. 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opplyser om at det ikke er registrert hekkeplasser for rovfugl i 
tilknytning til planområdet (pers. medd. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark). 

Verdivurdering 
Planområdet vurderes å ha middels verdi som funksjonsområde for fugl.  
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4.7.2 Pattedyr 
Hare (NT1) er registrert flere steder i nærheten av hyttefeltet øst for planområdet. Det er sannsynlig 
at haren bruker planområdet til fødesøk. Jerv (EN2) er registrert lenger nordvest for planområdet 
inne i villreinområdet. Det antas at planområdet som ligger klemt mellom E134 og et hyttefelt i 
utbygging ikke utgjør et viktig funksjonsområde for jerven.  

Verdivurdering 
Planområdet vurderes å ha middels verdi som funksjonsområde for vilt.  

4.7.3 Fisk 
Det er registrert forekomst av ørret både i Eivindbuvatn og i Løyningsvatnet. Vi kjenner ikke til 
konkrete registreringer i elva Sigstraumane, men det vurderes som overveiende sannsynlig at det 
finnes ørret i elva. Nedre deler av elva antas å ha funksjon som gyteområde for ørret fra 
Eivindbuvatnet. 

Verdivurdering 
Planområdet vurderes å ha middels verdi som funksjonsområde for fisk.  

4.7.4 Planter 
Hvitkurle (NT) er tidligere registrert på et par steder utenfor planområdet i sør. Arten ble ettersøkt i 
planområdet, men ikke funnet.  

Verdivurdering 
Planområdet vurderes å ha noe verdi som funksjonsområde for planter.  

 Geosteder  
Det er ikke kjent at det forekommer verdifulle geosteder i planområdet av typen geologisk naturarv  

 (NGU 20182).  

 Oppsummering verdier 
Verdisetting på de ulike temaene er oppsummert under i Tabell 1.  
Tabell 1. Oppsummering av verdivurdering av de ulike fagtemaene ved planområdet på Vågslid.  

Tema Verdi Kommentar

Landskapsøkologiske funksjonsområder

Fiskevandring Noe Mulig funksjon som gyteområde for fisk 
fra Eivindbuvatn 

Villrein, trekkområde vestside 
Løyningsvatnet 

Noe Ikke lenger i bruk, men mulig bruk i 
fremtiden gitt egnede forhold.  

Villrein, trekkområde over 
Prestegårdstunnelen Middels/stor

Funksjonelt trekkområde nå og i 
fremtiden.  

                                                           
1 Kategori «nær truet» på Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015) 

 
2 Kategori «sterkt truet» på Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015) 
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Verna natur Uten 
betydning 

Forekommer ikke i tilknytning til 
planområdet. 

Naturtyper 

Bjørkeskog med høgstauder Middels Relativt velutvikla, men mangler det 
rikeste artsmangfoldet. 

Økologiske funksjonsområder Uten 
betydning 

Ikke kjent at det forekommer arter med 
viktige funksjonsområder innenfor 
planområdet. 

Øvrig natur 

Fugl og pattedyr Middels Noe stasjonær rødlistet fugl i tilknytning 
til Eivindbuvatn og Løyningvatn samt 
rødlista småvilt i planområdet. 

Fisk Middels Funksjonsområde for bekkeørret samt 
mulig funksjonsområde for ørret fra 
nedenforliggende Eivindbuvatnet 

Planter Noe Funksjonsområde for helt vanlige 
planter  

Geosteder Uten 
betydning 

Forekommer ikke i tilknytning til 
planområdet. 

5 Overordna virkninger på verdisatte områder3 
Detaljer rundt ferdigprosjektert løsning var ikke klare på utredningstidspunkt, og mulig påvirkning 
av tiltak i de verdisatte områdene i hhv. drifts- og anleggsfase er her skissert på et overordna nivå. 
Se kapittel 8 for oppdatering av virkninger på verdisatte områder etter detaljregulering.  

Generelt forventes arealene som berøres å kunne forringes som følge av forstyrrelse, 
fragmentering, direkte tap av areal og introduksjon av uønskede arter. 

5.1.1 Landskapsøkologiske funksjonsområder – trekkområde villrein  
Anleggsfase. Det planlagte tiltaket fører til intensivt anleggsarbeid i en periode der også vinteren 
kan inngå. Det er imidlertid sannsynlig at tyngden av anleggsarbeidet vil legges til 
barmarksperioden. Reinen bruker primært trekkområdet vinterstid og i avstand på om lag 2 km. 
Det vil også være trafikk på E134 i samme periode, slik at anleggsarbeid ikke medfører en vesentlig 
endring i type av forstyrrelse (maskiner og kjøretøy). Støy fra bl.a. sprengningsaktivitet kan likevel 
ha en viss negativ tilleggsvirkning.  

Driftsfase. Driftsfasen omfatter en lenger tidshorisont enn anleggsfasen, og der det kan antas at 
villreinpopulasjonene kan endre seg i størrelse og også endre arealbruken i noe grad. Vi legger 
derfor til grunn at det kan skje en viss gjenopptatt bruk av den delen av trekkområdet som ligger 
nærmest Løyningsvatn, men at området ved Prestegårdstunnelen fremdeles vil være viktigst. Gitt 
at avstanden til trekkområdet er minimum 500 m vil den direkte forstyrrelsen bli liten, men økt 
menneskelig aktivitet i dette området vil foregå vinterstid i samme periode som reinen kan bruke 
disse arealene, og kan medvirke til at samlet negativ virkning av hytteområdet og trafikk på Vågsli 
blir økende. Imidlertid er kolonneoppstilling begrenset til perioder med uvær, der visuelle og 

                                                           
3 Kapitlet foreligger i en revidert versjon etter detaljregulering. Se kapittel 8.  
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støymessige virkninger raskt vil dempes med avstand. Det er også usannsynlig at reinen trekker 
aktivt de periodene av vinteren der snø og vind er på det kraftigste. I sum vurderes derfor tiltaket til 
å ha små negative virkninger på villreinen i driftsfasen. 

5.1.2 Viktige naturtyper – bjørkeskog med høgstauder 
En del av den viktige naturtypen vil beslaglegges i tilknytning til ny kolonneoppstillingsplass. Tiltaket 
vil derfor ha direkte negative virkninger på naturtypen, størrelsesgraden avhenger av hvor mye 
areal som beslaglegges. Arealbeslaget kan med fordel legges på et minimum. Se kap. 7.  

5.1.3 Øvrig natur 
Anleggsfasen 

Fugl som bruker Eivindbuvatn og Løyningvatn som funksjonsområder vil bli midlertidig påvirket i 
anleggsfasen. Dagens E134 ligger imidlertid tett på vatna, med forholdsvis mye trafikk, samt at det 
er periodevis mye menneskelig aktivitet i tilknytning til hyttefeltet sør for planområdet. Den 
ytterligere påvirkningen på fugl ved Eivindbuvant og Løyningvatn vurderes derfor å være liten med 
normal anleggsaktivitet, og noe mer negativ ved spesielt støyende anleggsaktivitet som boring og 
sprenging.  

Det samme gjelder pattedyr som bruker planområdet. Det antas at både fugl og pattedyr vil vende 
tilbake etter anleggsperioden.  

Eventuell avrenning til vassdraget kan ha negativ påvirkning på fisk. Særlig gjelder dette i 
forbindelse med reproduksjon. Avrenning til og tilslamming av vassdraget bør ikke forekomme i 
perioden når man kan forvente at rogn og/eller yngel befinner seg nedgravd i bunnsubstratet.  

Driftsfasen 

Tiltaket vil medføre noe arealbeslag av fjellbjørkeskog som brukes av småvilt og fugl. Dette har i seg 
selv noe negative virkninger på fugle- og småviltbestanden i området, som sannsynligvis vil 
foretrekke å bruke andre områder lenger nord. Det antas at utbygging av hytteområdet øst for 
planområdet vil bidra til større negativ påvirkning på småvilt- og fuglebestanden inne i selve 
planområdet på varig basis. Dette gjelder både på grunn av arealbeslag, men kanskje mest på grunn 
av økt menneskelig aktivitet.  

6 Miljørettslige prinsipper 

  Naturmangfoldloven, kap. 2 §§ 8-12 

6.1.1 § 8 (kunnskapsgrunnlaget)4 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilfredsstillende mht. forekomsten av naturverdier i 
planområdet. Viktige bidrag til kunnskap om dette finnes i de offentlig tilgjengelige databasene 
artskart, naturbase og vann-nett. Supplert med gjennomført botanisk kartlegging samt vurdering av 
villrein og vannmiljø knyttet til dette notatet er de helhetlige verdiene i området bedre belyst enn 
tidligere. Det foreligger ikke konkrete registreringer av biologi i elva ved tiltaksområdet. Det ville 
vært en styrke om dette aspektet var bedre belyst, men det forventede inngrepet antas å ha så 
begrenset påvirkning på vassdragsnaturen at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. Funnene som er gjort vurderes å være tilstrekkelige til å gjøre nødvendige vurderinger 
i forbindelse med tiltaket i planområdet. 

                                                           
4 Avsnittet har en revidert versjon i kapittel 9.  
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6.1.2 § 9 (føre-var-prinsippet) 
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når kunnskapsgrunnlaget ikke er tilfredsstillende. 
Således er ikke dette spesielt relevant i dette tilfellet. Det er foreslått oppfølgende tiltak og forslag 
til detaljprosjekteringen som kan redusere de negative virkningene på noen av de verdifulle 
områdene. Utover dette er ikke føre-var-prinsippet benyttet i tilknytning til denne plansaken. 

6.1.3 § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
All den tid tiltaket ikke er detaljplanlagt er det krevende å vurdere samlet belastning.  

Planområdet som lokalt bruksområde for fugl og pattedyr vil reduseres av tiltaket, men den samla 
belastningen anses som minimal av planlagt tiltak. Den pågående hytteutbyggingen øst for 
planområdet vurderes imidlertid å ha en større negativ effekt på planområdets funksjon for fugl og 
pattedyr, i og med at det medfører periodevis stor menneskelig aktivitet i umiddelbar nærhet, samt 
fysisk arealbeslag inn mot planområdegrensa.  

For villreintrekket over Prestegårdstunnelen vil, som nevnt tidligere, hytteutbygging og trafikk på 
E134 samtidig med bruk av kolonneoppstillingsområdet på vinterstid, øke de samlede negative 
virkningene. Vær og vind på tidspunkt for bruk av kolonneoppstillingsplassen tilsier imidlertid at 
reinen ikke bruker trekket, samt at snøfokk vil redusere eventuelle støymessige virkninger.  

Vassdragene påvirkes til en viss grad av kraftverksregulering og av hyttebebyggelse i nedslagsfeltet. 
Dette medfører annen type påvirkning enn hva en vei gjør, men dette bør allikevel sees i 
sammenheng. 

6.1.4 § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre naturverdiene må dekkes av tiltakshaver. I dette 
tilfellet kan det være knyttet til tiltak for å begrense avrenning til vassdraget.  

6.1.5 § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Det legges til grunn at Statens vegvesen kjenner til og benytter seg av miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder.  

 Vannforskriftens § 125 
Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i Norge. Vannforskriften 
inneholder en paragraf som omhandler nye inngrep (§ 12). Denne var i stor grad hvilende inntil de 
regionale vannforvaltningsplanene ble vedtatt i fylkestingene i 2015 og 2016 og godkjent av Klima- 
og Miljødepartementet sommeren 2016. Da fikk Norges vannforekomster vedtatt miljømål som 
man må forholde seg til når tiltak skal gjennomføres og det er dette som er temaet for forskriftens 
§ 12. Denne slår fast at ny bærekraftig virksomhet ikke skal komme i strid med at miljømålene for 
vannforekomstene nås. Man må derfor vurdere om eventuell ny aktivitet som følge av planen kan 
komme i konflikt med måloppnåelsen. Midlertidig aktivitet er unntatt fra bestemmelsen. 

Paragrafen er relevant for inngrep som «medfører at miljømålene […] ikke nås eller at tilstanden 
forringes». Med forbehold om at vi ikke kjenner detaljer for hvordan tiltaket planlegges 
gjennomført kan vi i dette tilfellet ikke se at det planlagte tiltaket vil ha slik virkning og det er vår 
vurdering at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse. 

                                                           
5 Avsnittet har en revidert versjon i kapittel 9. 
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7 Forslag til oppfølgende og forbedrende tiltak 

 Fremmede plantearter 
Det ble ikke registrert noen fremmede plantearter i planområdet så det er ikke foreslått 
oppfølgende tiltak vedrørende håndtering av masser fra planområdet.  

 Naturlig revegetering 
Tiltaket vil ha fokus på gjenbruk av toppmasser og å tilrettelegge for naturlig revegetering.  

 Bjørkeskog med høgstauder 6 
Redusere arealinngrep i naturtypelokaliteten så mye som mulig i videre detaljplanlegging.  

 Hensyn til vassdraget ved tiltaksgjennomføring6 
Slik vi kjenner planene forventes de ikke å påvirke vassdraget direkte. I den grad 
anleggsgjennomføring forventes å medføre tilslamming av vassdraget bør man forsøke å 
gjennomføre tiltaket på en måte som begrenser denne typen påvirkning. Særlig gjelder dette i 
perioden fra gyting på høsten til eventuell nedgravd rogn og yngel forlater substratet på 
våren/forsommeren. Fisk fra Eivindbuvatn forventes ikke å kunne vandre opp til de sentrale deler 
av tiltaksområdet for å gyte. På de nederste delene av tiltaksområdet kommer man imidlertid i 
relativ nærføring med deler av vassdraget som kan være gyteområder for fisk fra Eivindbuvatnet og 
eventuell tilførsel av partikler må forventes å kunne spre seg ned mot antatt sikre gyteområder 
oppstrøms Eivindbuvatn. Anslagsvis vil denne sårbare perioden strekke seg fra gyteperioden for 
ørret som antas å starte i september, til yngel blir frittsvømmende i vannet, anslagsvis i juni. 

8 Oppdaterte vurderinger etter detaljregulering  

 Detaljregulering 
Det er siden utført utredning og befaring/kartlegging gjort ytterligere detaljeringer av 
kolonneoppstillingsplassen (Figur 9 og Figur 10). Skråningsutslaget er tegnet inn i C-tegning, samt 
nødvendig areal til kolonneoppstillingsplassen. Kolonneutkjøring vil skje helt nord på tegningen 
samt fungere som snuplass på sommeren. Et servicebygg er planlagt, samt en snuplass for 
brøytebil/parkeringsplass helt sør. Planområdet er forkortet med ca. 300 m fra nord sammenlignet 
med opprinnelig utredet planområde.  

 

 
Figur 9. C-tegning av prosjektert kolonneoppstillingsplass ved Vågslid. Gult angir skråningsutslag og rosa utgjør 
servicebygg. Røde linjer er eiendomsgrenser og den grønne linja representerer rekkverk.  

                                                           
6 Avsnittet har en revidert versjon etter detaljregulering, se kapittel 10. 
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Figur 10. Detaljreguleringsplan for kolonneoppstillingsplass ved Vågslid. Grått areal utgjør områder for samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur, grønt areal utgjør LNF-områder, rosa areal utgjør vegserviceanlegg og oransje areal utgjør andre 
kommunaltekniske anlegg. Stipla areal utgjør anlegg- og riggområder.  
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 Oppdaterte virkninger på naturverdier 

8.2.1 Landskapsøkologiske funksjonsområder – trekk for villrein 
Vurderingen av virkninger for villreintrekk er den samme i både anleggs- og driftsfase. Eneste 
forskjellen er at avstanden til planlagt tiltak er økt med ca. 300 m (altså nå 2,3 km i stedet for 2 km 
som tidligere). Se oppdatert vurdering av virkninger i grått under. 

Anleggsfase. Det planlagte tiltaket fører til intensivt anleggsarbeid i en periode der også vinteren 
kan inngå. Det er imidlertid sannsynlig at tyngden av anleggsarbeidet vil legges til 
barmarksperioden. Reinen bruker primært trekkområdet vinterstid og i avstand på om lag 2,3 km. 
Det vil også være trafikk på E134 i samme periode, slik at anleggsarbeid ikke medfører en vesentlig 
endring i type av forstyrrelse (maskiner og kjøretøy). Støy fra bl.a. sprengningsaktivitet kan likevel 
ha en viss negativ tilleggsvirkning.  

Driftsfase. Driftsfasen omfatter en lenger tidshorisont enn anleggsfasen, og der det kan antas at 
villreinpopulasjonene kan endre seg i størrelse og også endre arealbruken i noe grad. Vi legger 
derfor til grunn at det kan skje en viss gjenopptatt bruk av den delen av trekkområdet som ligger 
nærmest Løyningsvatn, men at området ved Prestegårdstunnelen fremdeles vil være viktigst. Gitt 
at avstanden til trekkområdet er minimum 500 m vil den direkte forstyrrelsen bli liten, men økt 
menneskelig aktivitet i dette området vil foregå vinterstid i samme periode som reinen kan bruke 
disse arealene, og kan medvirke til at samlet negativ virkning av hytteområdet og trafikk på Vågsli 
blir økende. Imidlertid er kolonneoppstilling begrenset til perioder med uvær, der visuelle og 
støymessige virkninger raskt vil dempes med avstand. Det er også usannsynlig at reinen trekker 
aktivt de periodene av vinteren der snø og vind er på det kraftigste. I sum vurderes derfor tiltaket til 
å ha små negative virkninger på villreinen i driftsfasen. 

8.2.2 Viktig naturtype – bjørkeskog med høgstauder 
Detaljplanreguleringen har i stor grad trukket nødvendig areal til kolonneoppstillingen ut av den 
viktige naturtypen. Naturtypen var opprinnelig avgrenset med et areal på ca 2,2 hektar. 
Arealbeslaget i detaljreguleringen ligger an til å være om lag 0,5 hektar av den viktige naturtypen. 
Se oppdatert vurdering av virkninger i grått under. 

Om lag 23 % av den kartlagte viktige naturtypen vil beslaglegges i tilknytning til ny 
kolonneoppstillingsplass. Tiltaket vil derfor ha direkte negative virkninger på naturtypen. 
Arealbeslaget til kolonneoppstillingsplass er planlagt helt i sør av naturtypelokaliteten og medfører 
noe fragmentering av lokaliteten. Arealbeslaget skjer imidlertid utenfor områdene med 
rasmarkpreg i lokaliteten, noe som er positivt. Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse av 
naturtypelokaliteten i form av direkte arealbeslag.    

8.2.3 Øvrig natur 
Detaljplanen omfatter arealer på vestside av dagens veg, bl.a. avsatt areal for rigg- og anlegg helt 
ned til Sigstraumane. Dette kan medføre negative virkninger for fisk i vassdraget. For fugl og 
pattedyr blir virkningene de samme. Se oppdatert vurdering av virkninger i grått under. 

Anleggsfasen 

Fugl som bruker Eivindbuvatn og Løyningvatn som funksjonsområder vil bli midlertidig påvirket i 
anleggsfasen. Dagens E134 ligger imidlertid tett på vatna, med forholdsvis mye trafikk, samt at det 
er periodevis mye menneskelig aktivitet i tilknytning til hyttefeltet sør for planområdet. Den 
ytterligere påvirkningen på fugl ved Eivindbuvant og Løyningvatn vurderes derfor å være ubetydelig 
med normal anleggsaktivitet, og noe mer negativ ved spesielt støyende anleggsaktivitet som boring 
og sprenging.  
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Det samme gjelder pattedyr som bruker planområdet. Det antas at både fugl og pattedyr vil vende 
tilbake etter anleggsperioden.  

Eventuell avrenning til vassdraget kan ha negativ påvirkning på fisk. Særlig gjelder dette i 
forbindelse med reproduksjon. Avrenning til og tilslamming av vassdraget bør ikke forekomme i 
perioden når man kan forvente at rogn og/eller yngel befinner seg nedgravd i bunnsubstratet. Se 
kapittel om hensyn til vassdraget ved tiltaksgjennomføring.  

Driftsfasen 

Tiltaket vil medføre noe arealbeslag av fjellbjørkeskog som brukes av småvilt og fugl. Dette har i seg 
selv noe negative virkninger på fugle- og småviltbestanden i området, som sannsynligvis vil 
foretrekke å bruke andre områder lenger nord. Det antas at utbygging av hytteområdet øst for 
planområdet vil bidra til større negativ påvirkning på småvilt- og fuglebestanden inne i selve 
planområdet på varig basis. Dette gjelder både på grunn av arealbeslag, men kanskje mest på grunn 
av økt menneskelig aktivitet. Tiltaket vurderes å medføre ubetydelig endring på fugl og pattedyr i 
driftsfasen.  

9 Oppdaterte miljørettslige prinsipper 

 Naturmangfoldloven, kap. 2 §§ 8-12 

9.1.1 § 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Planområdet omfatter arealer mellom vegen og ned til Sigstraumane. Se oppdatert vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget i grått under.  

Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilfredsstillende mht. forekomsten av terrestre naturverdier i 
planområdet. Viktige bidrag til kunnskap om dette finnes i de offentlig tilgjengelige databasene 
artskart, naturbase og vann-nett. Supplert med gjennomført botanisk kartlegging samt vurdering av 
villrein knyttet til dette notatet er de helhetlige verdiene i området bedre belyst enn tidligere. Det 
foreligger ikke konkrete registreringer av vannmiljø i elva ved tiltaksområdet. Det ville vært en 
styrke om dette aspektet var bedre belyst med tanke på planlagt areal for rigg- og anlegg på 
vestsiden av vegen ned mot Sigstraumane. Se kapittel om forslag til oppfølgende og forbedrende 
tiltak om hensyn til vassdraget ved tiltaksgjennomføring.   

 Vannforskriftens § 12 
Planområdet omfatter arealer mellom vegen og ned til Sigstraumane. Se oppdatert vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget i grått under.  

Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i Norge. Vannforskriften 
inneholder en paragraf som omhandler nye inngrep (§ 12). Denne var i stor grad hvilende inntil de 
regionale vannforvaltningsplanene ble vedtatt i fylkestingene i 2015 og 2016 og godkjent av Klima- 
og Miljødepartementet sommeren 2016. Da fikk Norges vannforekomster vedtatt miljømål som 
man må forholde seg til når tiltak skal gjennomføres og det er dette som er temaet for forskriftens 
§ 12. Denne slår fast at ny bærekraftig virksomhet ikke skal komme i strid med at miljømålene for 
vannforekomstene nås. Man må derfor vurdere om eventuell ny aktivitet som følge av planen kan 
komme i konflikt med måloppnåelsen. Midlertidig aktivitet er unntatt fra bestemmelsen. 

Teksten skiller mellom inngrep som kun påvirker vannforekomstens fysiske egenskaper og andre 
inngrep. I det første tilfellet kan myndighetene tillate at miljømålene ikke nås og/eller at tilstanden i 
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vannforekomsten forringes. For andre inngrep tillates det kun at miljøtilstanden kan forringes fra 
svært god til god tilstand.  

Fysiske inngrep i Sigstraumane er ikke aktuelt for vannforekomsten. Indirekte påvirkning gjennom 
potensiell forurensning kan være aktuelt, og det anbefales å sikre at tiltaket etableres på et slikt vis 
at fisk ikke blir skadelidende. Se for øvrig kapittel om hensyn til vassdraget ved 
tiltaksgjennomføring. 

10 Oppdaterte forslag til oppfølgende og forbedrende tiltak 
Planområdet omfatter arealer mellom vegen og ned til Sigstraumane. Se oppdatert vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget i grått under.  

 Hensyn til vassdraget ved tiltaksgjennomføring 
Detaljreguleringen legger opp til ei stikkrenne samt område for rigg- og anlegg på vestside av vegen 
ned mot Sigstraumane. Dette medfører risiko for tilslamming og avrenning, spesielt i anleggsfasen, 
og man bør forsøke å gjennomføre tiltaket på en måte som begrenser denne typen påvirkning. 
Aktiviteter som graving og sprenging/boring samt håndtering av masser under anleggsfasen kan 
potensielt føre til avrenning med forurensende komponenter. Slike komponenter kan være olje, 
andre miljøskadelige kjemikalier, sprengstoffrester eller suspendert stoff og kan virke forurensende 
på resipienter nedstrøms. For å redusere risikoen for forurensende avrenning bør det bl.a. 
etableres rutiner for å forhindre forurensning og ha beredskap for akutte forurensningssituasjoner. 
I tillegg bør man ha en godt vedlikeholdt maskinpark, samt egne plasser for vask, vedlikehold og 
påfylling av drivstoff.  

Særlig gjelder dette i perioden fra gyting på høsten til eventuell nedgravd rogn og yngel forlater 
substratet på våren/forsommeren. Fisk fra Eivindbuvatn forventes ikke å kunne vandre opp til de 
sentrale deler av tiltaksområdet for å gyte. På de nederste delene av tiltaksområdet kommer man 
imidlertid i relativ nærføring med deler av vassdraget som kan være gyteområder for fisk fra 
Eivindbuvatnet og eventuell tilførsel av partikler må forventes å kunne spre seg ned mot antatt 
sikre gyteområder oppstrøms Eivindbuvatn. Anslagsvis vil denne sårbare perioden strekke seg fra 
gyteperioden for ørret som antas å starte i september, til yngel blir frittsvømmende i vannet, 
anslagsvis i juni. 
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