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SAMMENDRAG 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for å rette ut kurvaturen på en ca. 1 km lang vegstrekning langs 
E134 mellom Århus og Seljord i Seljord 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 samt funksjonsområder for fugl og pattedyr 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 skal utarbeide en reguleringsplan for å rette ut kurvaturen på en ca. 1 km lang 
vegstrekning langs E134 mellom Århus og Seljord i Seljord kommune, Telemark. Planområdet følger 
i hovedsak eksisterende E134 og er lokalisert ca. 1 km nord for Seljord sentrum. 
Reguleringsplanområdet utgjør ca. 107 dekar. I denne sammenheng er det kartlagt naturverdier i 
planområdet. Kartleggingen ble gjennomført i august 2018, og et foreløpig reguleringsplanområde 
ble befart og utredet. Dette notatet oppsummerer naturverdiene i planområdet samt tiltakets 
generelle virkninger av ny kurvatur.  

En oppdatering av virkningene etter detaljplanregulering er utarbeidet i denne reviderte versjonen 
av notatet, se kapittel 8.  

 

Figur 1. Skisse av planområdet (i rødt) langs E134 mellom Århus og Seljord i Seljord kommune, Telemark. Kart: SVV 
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2 Influensområdet 
Tiltaksområdet utgjør angitt planområde iht. Figur 1.  

Influensområdet for viktige naturtyper og funksjonsområder for fastsittende arter vil tilsvare 
planområdet med en buffersone på ca. 20 meter. Influensområdet for økologiske 
funksjonsområder for pattedyr er vurdert å strekke seg ca. 1 km utover selve tiltaksområdet og 
influensområdet for landskapsøkologiske funksjonsområder omfatter naturlig nok et enda større 
område knyttet til vassdrag og grønne korridorer 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 pattedyr. 

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 14. 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 registrert. Befaringen ble gjort til fots. Hele planområdet på begge 
sider av eksisterende E134 ble gått opp bortsett fra den helt nordligste delen av planområdet hvor 
det pågikk gravearbeider på tidspunkt for befaring. Et par steder var det ikke forsvarlig å gå i 
vegskulder da det var svært smalt mellom veg og elva, og disse områdene ble synfart fra avstand. 
Det var imidlertid fullt mulig å oppdage eventuelle forekomster av fremmede arter på denne 
måten, særlig fordi aktuelt område stort sett besto av vegfylling.  

Influensområdets kvaliteter knyttet til artsgruppene fisk, fugl og pattedyr er vurdert basert på 
offentlig tilgjengelig informasjon samt innhentede personlige meddelelser fra Fylkesmannen.  

 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). Tiltaket er ikke detaljert per dags dato og 
resultatene og vurderingene i dette notatet er ikke ment som en full utredning av tiltaket men skal 
danne grunnlag for tekst om tema naturmiljø i planbeskrivelsen. På dette stadiet 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.  

4 Dagens situasjon og verdivurdering 

 Generelt om planområdet 

Planområdet består i hovedsak av lite intakt natur, hvor det meste av skogen er av yngre alder eller 
hogd. Unntaket er langs E134 nederst i Tussejuvet, hvor det er flekkvise antydninger til rik boreal 
lauvskog med bjørk og rogn. Her vokste blåveis og andre lågurtarter samt noe tyrihjelm og 
høgstaudevegetasjon. Tilstanden på skogen er imidlertid preget av vegfylling og annet skrot og 
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lokaliteten er dessuten alt for liten til å avgrenses som egen naturtype. Ei kraftledning krysser 
planområdet samt at dagens veg har medført fyllinger og skjæringer. Vallaråi ligger tett på store 
deler av planområdet. Elva er allerede sterkt preget av mange fysiske inngrep og fyllinger langs 
elvebredden og den er derfor sårbar for ytterligere inngrep av denne typen. Nedstrøms 
planområdet huser også elva en nasjonalt viktig storørretbestand. 

 Landskapsøkologiske funksjonsområder 

4.2.1 Fiskevandring 

Planområdet ligger nært inntil Vallaråi langs store deler av området. Vallaråi er en svært viktig elv 
for den viktige storørretbestanden som finnes i Seljordsvatnet. Storørreten bruker elva som gyte- 
og oppvekstområde. Storørreten kan vandre opp i vassdraget til Lakshøl som ligger umiddelbart 
nedstrøms planområdet (Kraabøl, 2016). Således ligger den aktuelle strekningen rett utenfor 
planområdet, men deler av storørretførende strekning inngår i influensområdet. Eventuelle tiltak 
som kommer i berøring med vassdraget eller medfører avrenning til det vil kunne ha betydning for 
den storørretførende strekningen i elva.  

Verdivurdering 

Vallaråi må anses som et landskapsøkologisk funksjonsområde med svært stor verdi.  

4.2.2 Vilttrekk 

Det er ikke kjent at det forekommer noen vilttrekk i tilknytning til planområdet (Naturbase og pers. 
medd. Odd Frydenlund Steen).  

 Vernet natur 

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

 Naturtyper 

4.4.1 Artsrike vegkanter (D03) 

To lokaliteter med artsrike vegkanter ble utfigurert. Begge lokalitetene er svært små i areal og på 
grunn av den særs varme og tørre sommeren var floraen nærmest avsvidd. Årets 
artssammensetning antas derfor å ikke være representativ samt at noen arter som vanligvis vokser i 
habitatet muligens mangler eller vokste aldri opp i år på grunn av tørke.  

Artsrik vegkant - Eisand 

Den nordligste artsrike vegkanten ligger i en vestvendt skråning mellom E134 og et jorde (Figur 2 og 
Figur 3) og har sannsynligvis blitt jevnlig slått. Den er ca. 90 m2 i areal og på kartleggingstidspunktet 
ble det registrert mye gjeldkarve, engknoppurt, blåklokke, prikkperikum, ryllik, rødknapp, gulaks, 
kongslys sp., engtjæreblom og tiriltunge. Flere arter var ugjenkjennelige på kartleggingstidspunktet 
på grunn av en særdeles varm og tørr sommer. Nitrofile arter som bringebær og geitrams er på vei 
inn i lokaliteten og avgrenser den mot nord.  

Verdivurdering 

Naturtypelokaliteten er svært liten og mangler rødlistede arter. Den vurderes å ha lokal verdi (C) 
iht. DN-håndbok 13 (DN 2007), og noe til middels verdi iht. Håndbok V712 (SVV 2018). 
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Figur 2. Kartutsnitt som viser artsrik vegkant markert med grønt polygon ved Eisand helt nord i planområdet ved Seljord. 
Kart: Multiconsult.  

 

Figur 3. Avsvidd artsrik vegkant ved Eisand langs E134 mellom Århus – Seljord. Foto: R. Heimstad, Multiconsult  

Artsrik vegkant - Nyøygard 

Den andre lokaliteten med artsrik vegkant utgjør et sideareal til den gamle fylkesvegen som her lå 
parallelt med E134. Lokaliteten har, etter at ny veg ble bygd, sannsynligvis ikke blitt slått i sin helhet 
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på grunn av antall meter fra vegkanten, og det antas at lokaliteten tidligere har vært større og mer 
artsrik. I dag ble det bl.a. registrert mye gjeldkarve, rødknapp, rødkløver, blåklokke, tiriltunge, 
skogstorknebb, markjordbær, engknoppurt, prikkperikum, kattefot, ryllik, fuglevikke samt noen 
arter som ikke lot seg gjenkjenne etter en tørr og varm sommer. Lokaliteten er liten og utgjør ca. 
100 m2.  

Verdivurdering 

Naturtypelokaliteten er svært liten og mangler rødlistede arter. Den vurderes å ha lokal verdi (C) 
iht. DN-håndbok 13 (DN 2007), og noe til middels verdi iht. Håndbok V712 (SVV 2018). 

 

 

Figur 4. Kartutsnitt som viser artsrik vegkant ved Nyøygard markert med grønt polygon, ca. midt i planområdet ved 
Seljord. Kart: Multiconsult. 
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Figur 5. Artsrik vegkant ved Nyøygard. Foto: R. Heimstad, Multiconsult.  

4.4.2 Hagemark - Bergtun (D05) 

Mellom Vallaråi og E134 ble det registrert et område med intakt hagemark. Lokaliteten ligger riktig 
nok rett utenfor planområdet, men sti (skiltet fra fortau langs E134) og kjerreveg inn i lokaliteten 
(skilt med merka sti fra Nyøygard, se Figur 8) går gjennom planområdet. Hagemarka er fremdeles i 
hevd, med beita feltsjikt, så å si fravær av busksjikt og med en håndfull overstandere av gamle styva 
bjørketrær (Figur 7). Noe gjenveksttrær av bl.a. gran på vei inn i lokaliteten fra elvesida i vest. 
Bjørketrærne hadde grov bark med 3-4 cm barksprekker samt at lokaliteten innehar rydningsrøys 
og steingjerde. Det ble ikke observert noe sopp på bjørketrærne. Vegetasjonen var ikke spesielt 
artsrik, men det ble bl.a. registrert rødknapp, tiriltunge, blåklokke, gjeldkarve, ryllik og mattesveve. 
En kunstinstallasjon er satt inn i hagemarka med skulptur, benk og et tlf.nr. man kan ringe for å 
høre en slått fra området («Kikkeskåp»). Lokaliteten er ca. 5300 m2.  

Verdivurdering 

Naturtypelokaliteten er av medium størrelse og innehar spesielt gamle og spesielle styva 
bjørketrær. Den er i god hevd og skjøttes antagelig som en del av en kunstinstallasjon. Det ble ikke 
registrert noen rødlistearter i lokaliteten, men det kan være potensiale for bl.a. rødlistet lav eller 
sopp på de gamle trærne. Bergtun hagemark vurderes å ha A-verdi iht. DN - Håndbok 13 (DN 2007) 
og stor til svært stor verdi iht. Håndbok V712 (SVV 2018).  
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Figur 6. Kartutsnitt som viser hagemark ved Bergtun markert med grønt polygon, helt sørvest i planområdet ved Seljord. 
Kart: Multiconsult.  

 

Figur 7. «Kikkeskåp» skulptur i gammel hagemark ved Bergtun langs E134 mellom Århus og Seljord. Foto: R. Heimstad, 
Multiconsult 
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Figur 8. Sti inn til kikkeskåpet i Bergtun hagemark. Foto: R. Heimstad, Multiconsult. 

 Vannmiljø 

Sårbarhetsvurdering 

Tiltaket kommer i berøring med tre vannforekomster: «Vallaråi øvre» (016-2556-R) er gitt god 
økologisk status. Diffus avrenning fra bebyggelse, jordbruk og infrastruktur er ført opp som 
påvirkninger, alle med liten påvirkningsgrad. «Vallaråi nedre» (016-2557-R) er definert som en 
sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) pga. vannkraftrelatert påvirkning. Den er gitt dårlig 
økologisk potensial som tilstand og det er oppført en rekke påvirkningskilder hvor 
vannkraftinngrepene er de klart mest belastende. Særlig er det kvalitetselementet fisk som er 
vurdert som skadelidende. Den tredje vannforekomsten gjelder sidebekker til hovedelva som 
inngår i «Vallaråi bekkefelt» (016-677-R) som er gitt svært god økologisk status basert data fra 
nabovannforekomst. Det foreligger ikke registreringer av kvalitetselementer, påvirkninger eller 
tiltak for vannforekomsten. 

Det er etablert én vannlokalitet i databasen vannmiljø i Vallaråi (Flatdalsåi Seljord) om lag 1 
kilometer nedstrøms området. Her er det gjort prøvetakinger av en rekke vannkjemiparametere 
helt tilbake til 1970-tallet. Flere parametere er overvåket frem til 2006 da all overvåking ser ut til å 
ha opphørt. 

Alle de tre vannforekomstene som er nevnt kan potensielt påvirkes av tiltak innenfor planområdet 
og det er derfor gjennomført en sårbarhetsvurdering i henhold til Statens vegvesens rapport nr 597 
(Statens vegvesen 2016) for alle tre. I alle tilfellene er det kriterier fra vannforskriften som gir 
høyest grad av sårbarhet og som derfor ligger til grunn for vurderingen. 

Vallaråi øvre (016-2556-R) vurderes å ha middels sårbarhet. 

Valleråi nedre (016-2557-R) vurderes å ha høy sårbarhet. 

Vallaråi bekkefelt (016-677-R) vurderes å ha middels sårbarhet. 

 Økologiske funksjonsområder for arter 

Det er ikke kjent at det forekommer arter som har viktige funksjonsområder i planområdet.  
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 Øvrig natur 

4.7.1 Fugl 

Taksvale og sandsvale (begge NT1) er registrert på flere lokaliteter sør for planområdet og bruker 
sannsynligvis områdene til fødesøk og hekking. Hekkende kongeørn er registrert ca. 1,5 km fra 
grensa på planområdet (pers. medd. Odd Frydenlund Steen, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark).  

Verdivurdering  

Planområdet vurderes å ha middels verdi som funksjonsområde for fugl.  

4.7.2 Pattedyr 

Elg og rådyr bruker sannsynligvis de skogkledte delene av planområdet. Her er det lite bebyggelse 
og blåbærgranskog i hogstklasse 3-4 samt noen hogstflater. Det antas imidlertid ikke at dette er 
viktige funksjonsområder for pattedyr, blant annet på grunn av nærheten til vegen samt at det ikke 
er noen kjente vilttrekk i området.  

Verdivurdering  

Planområdet vurderes å ha noe verdi som funksjonsområde for pattedyr.  

4.7.3 Planter, sopp og lav 

Skrukkeøre og rosenkjuke (begge NT) er tidligere registrert i skogsområdene med edellauvskog ved 
Trongkleiv ca. 280 m utenfor planområdet. Det ble ikke funnet verken rik edellauvskog, vedboende 
sopp eller andre interessante arter inne i planområdet ved befaringen.  

Verdivurdering  

Planområdet vurderes å ha noe verdi som funksjonsområde for planter, sopp og lav.  

4.7.4 Fisk 

Når det gjelder fisk forventes det å være fisk i hele Vallaråi. Vi kjenner til forekomst av ørret, ørekyt, 
trepigget stingsild og bekkeniøye (Kraabøl 2016). Det er også potensiale for andre arter her, og i 
Seljordsvatnet skal det i tillegg forekomme røye, sik, krøkle, ål, abbor og sik. Det er imidlertid 
storørretbestanden som benytter seg av de nedre deler av elva som har vesentlig egenverdi i 
naturmangfoldsammenheng.  

Verdivurdering  

Planområdet vurderes å ha svært stor verdi som funksjonsområde for fisk. 

 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.  

 

                                                           

1 Kategori nær truet på Norsk rødliste for arter 2015 
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Tabell 1. Oppsummering av verdivurdering av de ulike fagtemaene ved planområdet på Vågslid.  

Tema Verdi Kommentar 

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Fiskevandring Svært stor Storørret 

Vilttrekk Uten 
betydning 

Ingen kjente vilttrekk i tilknytning til 
planområdet. 

Verna natur Uten 
betydning 

Forekommer ikke i tilknytning til 
planområdet. 

Naturtyper 

Eisand artsrike vegkant Noe/middels 
verdi 

Svært liten og ingen rødlistede arter 

Nyøygard artsrike vegkant Noe/middels 
verdi 

Svært liten og ingen rødlistede arter 

Bergtun hagemark Stor/svært 
stor 

Intakt hagemark med gamle styva 
bjørketrær. Kunstinstallasjon.  

Økologiske funksjonsområder 
for arter 

Uten 
betydning 

Ikke kjent at det forekommer arter med 
viktige funksjonsområder innenfor 
planområdet 

Øvrig natur 

Fugl Middels Taksvale, sandsvale bruker 
nærområdene samt hekkeplass for 
kongeørn.  

Pattedyr Noe Funksjon for helt vanlige pattedyrarter. 

Planter, sopp og lav Noe Funksjon for helt vanlige arter. 

Fisk Svært stor Storørret 

Geosteder Uten 
betydning 

Forekommer ikke i tilknytning til 
planområdet. 

5 Overordna virkninger på verdisatte områder2 
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 om 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 – fiskevandring 

Eventuell avrenning eller forurensning fra drifts- eller anleggsfase knyttet til tiltaket vil kunne ha 
negative konsekvenser for gytefisk og for nedgravd rogn og yngel på strekningen nedstrøms 

                                                           

2 Kapitlet foreligger i en oppdatert versjon etter detaljregulering, se kapittel 8.  
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planområdet. Det forutsettes at tiltaket ikke inkluderer fysiske tiltak i vassdraget som kan medføre 
negativ påvirkning på potensialet for fiskevandring. 

5.1.2 Naturtyper  

Artsrik vegkant – Eisand 

En del av, eller hele den kartlagte naturtypen vil sannsynligvis beslaglegges i tilknytning til ny 
veglinje. Tiltaket vil dermed ha direkte negative virkninger på naturtypen. Størrelsesgraden 
avhenger av hvor mye areal som beslaglegges. Verdien av naturtypen er imidlertid såpass lav at 
konsekvensgraden ikke vil bli mer enn liten til middels negativ uansett arealbeslag.  

Artsrik vegkant – Nyøygard 

Det er uvisst i hvilken grad tiltaket vil legge beslag på naturtypen. Verdien av naturtypen er såpass 
lav at konsekvensgraden uansett ikke vil bli mer enn liten til middels negativ uansett arealbeslag.  

Hagemark – Bergtun 

Selve naturtypelokaliteten ligger utenfor planområdet og vil ikke få noen negative virkninger av 
tiltaket. Adkomst til lokaliteten går imidlertid via planområdet, se kap. 7 for oppfølgende tiltak.  

5.1.3 Øvrig natur 

Anleggsfasen 

Fugl og pattedyr som bruker planområdet vil bli midlertidig påvirket i anleggsfasen. Dagens E134 
medfører imidlertid forholdsvis mye trafikk, samt at bebyggelse og annen menneskelig aktivitet 
forekommer inne i planområdet. Den ytterligere påvirkningen på fugl og pattedyr i planområdet 
vurderes derfor å være liten og de antas å gjenoppta bruken av området etter anleggsperioden.  

Eventuell avrenning og tilslamming av vassdraget vil kunne redusere verdien av funksjonsområder 
for fisk. Særlig gjelder dette dersom slik aktivitet gjennomføres i en periode da rogn eller yngel 
befinner seg nedgravd i substratet i vassdragene. Avrenning av eventuelt uomsatt sprengstoff til 
vassdraget vil særlig kunne medføre uheldige konsekvenser. 

Hekking av kongeørn skjer i perioden januar til juli. Støyende anleggsarbeid som sprenging og 
helikoptertransport, samt støyende bakkearbeid er anbefalt med en minimumsavstand til 
reirlokalitet på 1000 m (Multiconsult 2018). Så lenge støyende arbeid skjer innenfor planområdet, 
vil bufferen på det minste være 1,5 km, noe som vil være godt nok. Se for øvrig oppfølgende tiltak i 
kap. 7.  

Driftsfasen 

Tiltaket vil medføre noe arealbeslag av triviell skog og kulturmark som brukes i noen grad av fugl og 
pattedyr. Dette har i seg selv sannsynligvis små permanente negative virkninger på fugle- og 
småviltbestanden i området, som sannsynligvis vil vende tilbake etter endt anleggsperiode, 
eventuelt foretrekke å bruke andre skogsområder øst for planområdet.  

Tiltaket må ikke medføre direkte inngrep i vannstrengen, og heller ikke påvirkning av 
kantvegetasjonen til vassdraget. Skulle tiltaket medføre inngrep i Vallaråi, for eksempel ved 
utfylling kan dette gi betydelige negative effekter for funksjonsområder for akvatisk biologi i 
vassdraget. Avvirkning og reduksjon av kantsonevegetasjon vil ha negativ effekt i form av å 
redusere skjul og næringstilgang for fisken i vassdraget. 



15 

 

6 Miljørettslige prinsipper 

  Naturmangfoldloven, kap. 2 §§ 8-12 

6.1.1 § 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

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 egen botanisk kartlegging samt vurdering av 
pattedyr og vannmiljø knyttet til dette notatet er de helhetlige verdiene i området bedre belyst enn 
tidligere. Funnene som er gjort vurderes å være tilstrekkelige til å gjøre nødvendige vurderinger i 
forbindelse med tiltaket i planområdet. 

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) 

Det er lite som tyder på at den samla belastningen for landskapsøkologiske funksjoner, viktige 
naturtyper eller øvrig natur blir nevneverdig større med planlagt tiltak. Forslag til oppfølgende tiltak 
bør tas inn i plan for ytre miljø (YM).  

Vallaråi er allerede relativt betydelig påvirket av flere fysiske inngrep. Sumvirkningene av disse 
medfører at elva har delvis redusert økologisk funksjonalitet. Nye fysiske tiltak kan medføre 
ytterligere reduksjon av elvas økologiske funksjonalitet, for eksempel ved at områder for 
næringssøk, gyting eller oppvekst for fisk degraderes. Vassdraget påvirkes i tillegg til en viss grad av 
kraftverksdrift, landbruksavrenning og bebyggelse i nedslagsfeltet. Dette medfører annen type 
påvirkning enn hva en vei gjør, men dette bør allikevel sees i sammenheng, og vassdraget bør 
hensyntas da det allerede har en betydelig sumbelastning. Så lenge fysiske inngrep i vassdraget og 
kantsonen til dette unngås, og avrenning håndteres tilfredsstillende forventes ikke tiltaket å bidra i 
negativ retning når det gjelder samlet belastning av det akvatiske økosystemet. 

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 forsvarlig håndtering av masser og plantemateriale fra fremmede 
arter, merking og omlegging av sti, unngå spesielt støyende anleggsaktivitet i spesielle perioder, 
samt løsninger for å motvirke tilslamming og forurensning av vassdragsmiljøet. 

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 § 12 

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- 
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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.  

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 
vannforekomsten forringes. For andre inngrep tillates det kun at miljøtilstanden kan forringes fra 
svært god til god tilstand.  

Å vurdere denne bestemmelsen for et inngrep som i liten grad er detaljplanlagt er noe krevende. 
Det første man må avgjøre er allikevel hvilken type påvirkning inngrepet har. Når det gjelder et 
inngrep som en veiutbygging er det rimelig å anta at denne i hovedsak vil påvirke de fysiske 
egenskapene til vannforekomsten permanent. Midlertidige inngrep er unntatt fra bestemmelsen, 
herunder anleggsfasen. Deretter er det nødvendig å avgjøre hvilke kvalitetselementer som må 
antas å bli påvirket av inngrepet. Når det gjelder dette tilfellet avhenger det av hvilke løsninger som 
velges. Dersom feil løsning velges vil fisk, og potensielt bunndyr kunne bli negativt påvirket 
gjennom redusert habitatkvalitet. 

For et vassdrag som Vallaråi forventes det at tiltak som medfører ytterligere fysiske inngrep som 
reduserer habitatkvaliteten for de biologiske kvalitetselementene i vassdraget neppe vil kunne 
aksepteres. Det bør derfor søkes å finne løsninger som ikke kommer i direkte berøring med 
vannstrengen. 

Så vidt vi kjenner til planlegges det ikke i denne sammenheng arbeider som medfører fysiske 
inngrep i vannforekomstene. Dersom denne forutsetningen holder stikk, og man sikrer å unngå 
problematikk knyttet til avrenning og tilslamming ved gode løsninger og tilpasning av tidspunkt for 
anleggsarbeider mener vi at tiltaket ikke kommer i konflikt med måloppnåelsen fastsatt gjennom 
vannforskriften. 

7 Forslag til oppfølgende og forbedrende tiltak 

 Fremmede plantearter 

Forekomster av de fremmede planteartene klistersvineblom, hagelupin, slirekne sp., skogskjegg, 
rødhyll, gravbergknapp og hjertebergknapp er kartlagt inne i planområdet. Forekomstene varierer i 
størrelse og i tetthet, og noen av dem er kartlagt i tilknytning til private hager. De fleste av 
forekomstene er små og med spredt tetthet. To forekomster skiller seg ut ved å ha middels til stor 
tetthet av fremmede arter, samt en viss størrelse. Dette gjelder først og fremst forekomsten med 
slirekne sp., som er relativt stor og har vært kjemisk behandlet tidligere. Det står imidlertid igjen 
stengler samt nye skudd spredt over ei avgrenset flate (se Figur 9 og kart i Figur 10). Forekomsten 
bør følges opp og om mulig forsøkes bekjempet før anleggsstart. En tett forekomst av hagelupin ble 
dessuten registrert langs en gammel veg helt øst i planområdet inn mot Tussejuvet (se kart i Figur 
10).  

Forekomster av fremmede plantearter bør følges opp i videre YM-plan med risikovurdering og 
arbeidsbeskrivelser for håndtering av masser og plantemateriale fra de registrerte forekomstene. 
Slike registreringer er å regne som ferskvare, og bør gjentas dersom det går for lang tid fra 
kartlegging til anleggsstart. I en YM-plan må det dessuten vurderes eventuelt omfang av 
planteskadegjørere og tilhørende tiltak knyttet til massehåndtering.  
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Figur 9. Stengler av tidligere sprøyta slirekne sp. inne i planområdet. Foto: R. Heimstad, Multiconsult.  
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Figur 10. Registrerte fremmede arter i planområdet vist i svart. Kart: Multiconsult.  

 Adkomstveg til hagemark ved Bergtun 

Tiltaket bør innbefatte tilrettelegging av stier og veg inn til hagemarklokaliteten på Bergtun 
gjennom eksempelvis omlegging av sti med tilhørende merking.  

 Hekkende kongeørn 

Dersom det skal foretas støyende anleggsaktiviteter innenfor 1 km av reirlokaliteten (dvs. utenfor 
planområdet), bør dette skje utenfor hekkeperioden til kongeørn (januar-juli).  

 Naturlig revegetering 

Prinsippet med naturlig revegetering av toppmasser skal være i fokus på sideområder hvor det ikke 
forekommer fremmede arter. Dette ville vært særlig aktuelt for sideområdene hvor det er kartlagt 
artsrike vegkanter, men ingen av de to artsrike vegkantlokalitetene er planlagt direkte berørt av 
tiltaket.  

 Hensyn til vassdraget ved tiltaksgjennomføring 

Man bør forsøke å gjennomføre tiltaket på en måte som begrenser avrenning til og tilslamming av 
vassdraget. Særlig gjelder dette i perioden fra gyting på høsten til eventuell nedgravd rogn og yngel 
forlater substratet på våren/forsommeren. Tiltak som medfører påvirkning på storørretens 
gyteområder nedstrøms må unngås og arbeider som kan medføre avrenning til og tilslamming av 
vassdraget bør legges til sommerperioden, anslagsvis juni – september. 

Basert på flyfoto ser det i dagens situasjon ut til å forekomme aktivitet i området nær Satajuvet, om 
lag midt i planområdet som potensielt kan være kilde til avrenning til vassdraget. Det bør vurderes 
om man skal foreta prøvetaking i forkant av eventuell tiltaksgjennomføring for å avdekke eventuell 
avrenning som kan ha opphav i andre kilder. 

8 Oppdaterte vurderinger etter detaljregulering 

 Detaljregulering 

Etter utført kartlegging av naturverdier i august 2018 og generelle utredninger er det gjort 
ytterligere detaljeringer av planlagt avretting av kurvatur langs E134 fra Seljord til Århus. Se Figur 
11 for skisse av detaljregulering sammen med opprinnelig planområde.  
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Figur 11. Planlagt detaljregulering av ny kurvatur (i blått) på strekningen Århus – Seljord langs dagens E134. Kartlagt 
planområde er vist med grå heltrukken linje.  

 Oppdaterte virkninger på naturverdier 

8.2.1 Landskapsøkologiske funksjonsområder – fiskevandring 

Slik vi oppfatter den nye detaljeringen er det ikke planer om tiltak som kommer i direkte berøring 
med vannstrengen. Dette er gunstig med tanke på det akvatiske økosystemet. Sammenholdt med 
de opprinnelige skissene strekker den nye detaljplanen seg lenger nordover mot en ny, relativ 
nærføring mot Vallaråi. Samtidig avsluttes tiltaket tidligere i sørlig ende, noe som medfører at 
nærføring mot vassdraget i den enden begrenses noe. Det forutsettes i utgangspunktet at tiltaket 
ikke medfører fysiske inngrep i vassdraget eller dettes kantsone. Gitt at dette stemmer, og at man 
ikke forårsaker uheldig tilslamming av vassdraget, forventes ikke tiltaket å påvirke Vallaråi som et 
landskapsøkologisk funksjonsområde for fiskevandring. 

Anleggsfase 

Ingen påvirkning dersom nevnte hensyn til vassdraget ivaretas. 

Driftsfase 
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Gitt at tiltaket ikke medfører fysiske inngrep i vassdraget eller dettes kantvegetasjon forventer ikke 
påvirkning utover slik som allerede finnes i dagens situasjon. 

 

8.2.2 Viktig naturtype – Artsrik vegkant, Eisand 

Det opprinnelige planområdet omfattet naturtypelokaliteten ved Eisand og det var uklart om 
lokaliteten ble berørt av tiltaket. Detaljreguleringsplanen viser imidlertid at naturtypelokaliteten 
ved Eisand ikke vil berøres direkte (Figur 12). Se oppdatert vurdering av virkninger i grått under.  

Anleggsfase 

Ingen påvirkning.   

Driftsfase 

Naturtypen vil ikke berøres av direkte arealbeslag iht. detaljplanreguleringen. Det forventes 
dermed neglisjerbare negative virkninger i driftsfasen for denne naturtypelokaliteten. 

 

 

 

Figur 12. Kartlagt artsrik vegkant ved Eisand (i grønt). Detaljplanreguleringen er angitt i blå linjer.  
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8.2.3 Viktig naturtype - Artsrik vegkant, Nyøygard 

Opprinnelig planområde omfattet naturtypelokaliteten og det var uvisst i hvilken grad tiltaket ville 
legge beslag på naturtypen. Detaljreguleringsplanen viser imidlertid at tiltaket ikke vil berøre den 
artsrike vegkanten (Figur 13). Se oppdatert vurdering av virkninger i grått under.  

 

Anleggsfase 

Ingen påvirkning.   

Driftsfase 

Naturtypen vil ikke berøres av direkte arealbeslag iht. detaljplanreguleringen. Det forventes 
dermed neglisjerbare negative virkninger i driftsfasen for denne naturtypelokaliteten. 

 

 

Figur 13. Kartlagt artsrik vegkant ved Nyøygard (i grønt). Detaljplanreguleringen er angitt i blå linjer.  

8.2.4 Viktig naturtype – Hagemark, Bergtun 

Selve naturtypelokaliteten samt adkomst til hagemarka ligger utenfor detaljplanregulert område 
(Figur 14). Se oppdaterte virkninger i grått under.  

 

Anleggsfase 

Ingen negative virkninger.  

Driftsfase 

Naturtypelokaliteten inkludert adkomstvei ligger utenfor detaljplanregulert område og blir ikke 
påvirket direkte av tiltaket.  
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Figur 14. Kartlagt hagemark ved Bergtun (i grønt). Detaljplanreguleringsgrenser angis i blå linjer.  

8.2.5 Øvrig natur 

Detaljreguleringen ligger i all vesentlighet innenfor tidligere vurdert planområde. Vurderingen av 
planområdets påvirkning på fugl, pattedyr og fisk er uendret, se kapittel 5.1.3.  
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