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Forord
Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med Eidsvoll og Stange kommuner utarbeidet
forslag til kommunedelplaner med konsekvensutredning for utvidelse av E6 til 4 felt mellom
Minnesund og Skaberud, og nytt dobbeltspor for Dovrebanen mellom Eidsvoll stasjon og Sørli
(tømmerterminalen). Dette er en del av arbeidet med utvidelse av E6 til 4 felt mellom
Gardermoen i Ullensaker og Kolomoen i Stange, og dobbeltspor for Dovrebanen mellom Eidsvoll
og Hamar.

Plan for tiltakene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om
konsekvensutredninger. Statens vegvesen og Jernbaneverket har i egenskap av tiltakshavere
utarbeidet et program for planarbeidet, jf forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005.
Miljøverndepartementet har, blant annet på grunn av sakens geografiske kompleksitet, besluttet at
Samferdselsdepartementet er ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet, jf § 15 i
forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Samferdselsdepartementet
30. mai 2006 etter forutgående høring og offentlig ettersyn i perioden 7. juli til 15. september
2005. Planprogrammet ble november 2006 utvidet til også å innbefatte et alternativ med lengre
tunneler mellom Langset og Korslund nord i Eidsvoll kommune.

Planprogrammet klargjør forutsetningene for planleggingen og redegjør for utredningsbehovet i
tilknytning til planleggingen. Plan- og utredningsmaterialet som skal være gjenstand for offentlig
ettersyn og høring, omfatter selve plandokumentet – ett i hver kommune – og
underlagsdokumentasjon. For de fleste utredningsoppgavene som er omtalt i planprogrammet, er
det utarbeidet særskilt dokumentasjon. Foreliggende temarapport omfatter tema naturmiljø.

Rapporten er grunnlag for den samlede konsekvensvurderingen i planforslagene.

Sandvika, januar 2007
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Vedlegg
1: Lokalitetsbeskrivelser av naturtype- og viltlokaliteter
2: Vannfugl i Vorma. Oppsummering av verdier og vurdering av konsekvenser av utfylling i Vorma,
anleggsarbeid og bru over Minnesund.
3: Vurderinger av massedeponi i Eidsvoll kommune
4: Detaljkart utvalgte strekninger
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1 Tiltaksbeskrivelse
Planområdet omfatter transportkorridoren fra Eidsvoll stasjon i Eidsvoll kommune til Skaberud/Sørli i
Stange kommune. Planområdet er delt i 8 delområder som betegnes strekninger. Hver strekning har så
ett eller flere alternativer for veg og bane. Alternativer fra de enkelte strekningene kan kombineres
fritt med alternativene på tilstøtende strekninger. På fellesstrekningen, som omfatter strekningene B,
C, D og E, er det enkelte alternativet en samlet løsning for veg og bane. Tabellen under gir en kort
beskrivelse med nøkkeltall for de enkelte alternativene i planforslaget. Tegninger og illustrasjoner
finnes sammen med øvrige rapporter her: http://www.e6-dovrebanen.no
Alt

Kort beskrivelse

Tiltak

Lengde
(m)

Tunnel
(m) *1)

Bruer
(m) *1)

Strekning A, Eidsvoll stasjon til Minnesund
A1
Dovrebanen langs Vorma og ny bru over Minnesund
Dovrebanen
7 270
0
860
Fellesstrekningen Minnesund – Kleverud, E6 og Dovrebanen
Strekning B, Minnesund – Korslund nord
B1
E6 og Dovrebanen i hovedsak i dagløsning. Tunnel
E6
6 100
600
gjennom ”Tunneltoppen”. Kryss på Langset.
Dovrebanen
6 140
610
B1a
E6 og Dovrebanen i tunnel fra kryss på Langset til
E6
6 155
3 550
Korslund nord.
Dovrebanen
6 195
3 410
B1b
Som B1a fram til Langset, men nå med korte tunneler E6
6 100
600+800
i området Langset-Ørbekk.
Dovrebanen
6 140
610+380
Strekning C, Korslund nord - Skrårud
C1
Dovrebanen i tunnel fra Brøhaug gjennom
E6
3 900
0
Morskogen og E6 i dagløsning.
Dovrebanen
3 950
2 280
C2c
Dovrebanen i tunnel gjennom Morskogen (som C1)
E6
4 000
2 300
og E6 i tunnel fra Brøhaug til nord for Ulvin.
Dovrebanen
3 950
2 280
Strekning D, Skrårud – Strandlykkja st.
D1
E6 og Dovrebanen i dagløsning gjennom
E6
3 970
0
Strandlykkja. Kryss på Strandlykkja.
Dovrebanen
4 030
300
D2
E6 og Dovrebanen i tunnel gjennom Strandlykkja.
E6
4 100
2 750
Dovrebanen
4 070
3 100
Strekning E, Strandlykkja st. – Kleverud
E1
E6 og Dovrebanen i dagløsning. E6 splittet i egne
E6
2 800
0
traseer for nordgående og sydgående.
Dovrebanen
2 770
0
Fra Kleverud og nordover skiller E6 og Dovrebanen lag og har ikke direkte innbyrdes avhengigheter
Strekning F, Kleverud – Skaberud (Kun E6)
F2a
E6 i dagløsning med kort tunnel gjennom Espa
E6
6 750
750
F3
E6 i lang tunnel fra Kleverud og gjennom Espa
E6
6 750
2 850
Strekning G, Kleverud – Steinsrud st. (Kun Dovrebanen)
G1
Dagløsning Kleverud - Espa, Lavbru over
Dovrebanen
12 700
0
900
Tangenbukta, Dagløsning til Steinsrud st.
G1a
Tunnel Kleverud - Espa, Lavbru over Tangenbukta,
Dovrebanen
12 700
1 800
900
Dagløsning til Steinsrud st.
G2
Tunnel Kleverud - Espa, Høybru over Tangenbukta,
Dovrebanen
13 120
3 350
1080
Dagløsning til Steinsrud st.
G7
Tunnel Kleverud – Fansrud med dagsoner ved
Dovrebanen
14 440
5560+1750+ 400
Skaberud og Viksdammen. Dagløsning til Steinsrud.
2100
G8
Dagløsning med tunnel ved Espa. Fra Skaberud som Dovrebanen
14 370
1350+1750+
G7.
2100
400
Strekning H, Steinsrud st. - Sørli
H1
Dovrebanen i dagløsning
Dovrebanen
3 350
0
*1) Omfatter ikke kulverter eller miljølokk. Bruer < 100 meter er ikke med i oversikten.
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Alternativer i Eidsvoll kommune
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2 Om underlagsrapporten
2.1 Avgrensning av fagområdet
Denne konsekvensutredningen (KU) tar for seg tema naturmiljø og biologisk mangfold. Temaet
naturmiljø defineres i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensutredninger som naturtyper
og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters livsgrunnlag, samt geologiske
elementer [litt 7]. Begrepet omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og
marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturen som
naturressursaspekt ved høsting av vilt, fisk og bær, vannkvalitet, berggrunn og løsmasser omtales
under tema naturressurser der dette er relevant. Vernede geologiske forekomster omtales under
tema naturressurser. Jakt (og fiske) som friluftslivsaktiviteter omtales under friluftsliv. Jakt og
fiske som utmarksnæring omtales under naturressurser.

2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer
Bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, herunder biologisk mangfold, er et sentralt mål i
forvaltningen. I Stortingsmelding nr. 42 om biologisk mangfold (Miljøverndepartementet 2001) er
sektoransvaret for biologisk mangfold tillagt sektorene. Det er en nasjonal målsetning å stanse tap
av biologisk mangfold i Norge innen 2010. Statens vegvesen sin miljøvisjon er at transport ikke
skal gi alvorlige skader for mennesker eller miljø. Hensynet til biologisk mangfold skal integreres
i planlegging, utbygging og drift av samferdselsanlegg.
I denne konsekvensutredningen blir det vurdert i hvilken grad tiltaket vil innvirke på naturmiljø
og biologisk mangfold. Denne arbeidsrapporten danner utgangspunktet for KU hovedrapport.

2.3 Planprogrammets mål
Planprogrammet fastsatt av Samferdselsdepartementet 30.5.2006 fastsetter følgende:
”Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning for
kartlegging av vilt og biologisk mangfold på land og i ferskvann (DN-håndbok 11-1996, 13-1999,
15-2001). Viktige områder for biologisk mangfold, inklusive sårbare områder, identifiseres og
vurderes opp mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av eksisterende
dokumentasjon og nye registreringer gjennomføres. Viktige områder beskrives, verdivurderes og
kartfestes. Planens konsekvenser i forhold til biologisk mangfold skal belyses. Dette inkluderer
også den samlede effekten av veg og jernbane i forhold til trekkveger for hjortevilt.”
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2.4 Metode og datagrunnlag
2.4.1 Generelt
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 2.3. Metodisk
bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok 140 [litt 7]. Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og
trinn 3 er konsekvensvurderingen, se for øvrig kap. 2.4.2, 2.4.3 og 2.4.4.
Planområdet er delt i 7 strekninger som er vurdert hver for seg mht, tilstand, verdi og konsekvens,
Det er utarbeidet temakart for hver strekning.

2.4.2 Kriterier for verdi
Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og
verdi innenfor temaet. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor
verdi (se eksempel under). Kriteriene for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens
vegvesen (2006), og er gjengitt i tabell 1.
Verdivurdering:

Liten
Middels
Stor
|-------------|------------|------------|
▲

Verdisettinga av naturmiljø er basert på metode fra Direktoratet for
naturforvaltning (se nedenfor), og fokuserer på spesielt viktige
lokaliteter for biologisk mangfold.

•

Naturtyper (DN-håndbok 13-1999). Ny revidert internettversjon høsten 2006.1

•

Vilt (DN-håndbok 11-1996 (revidert i 2000))

•

Ferskvann (DN-håndbok 15-2000 - ligger på Internett)

•

Rødlistearter (DN-rapport 1999-3)

•

Truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001)

1

Registreringene er ikke revidert i forhold til den nye håndboka da både våre registreringer og kommunenes
kartlegging er basert på håndboka fra 1999.
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Viktige faktorer for verdisetting av naturmiljøer er:

•

Forekomst av rødlistearter; dvs. arter som på en eller annen måte er truet, ofte ved at
leveområdene ødelegges. For rødlistekategorier henvises det til DN-rapport 1999-3;
www.dirnat.no og www.artsdatabanken.no

•

Kontinuitetsområder, dvs. områder som har hatt stabil tilstand/stabil påvirkningsgrad over
lang tid, for eksempel urskog/gammelskog, gamle trær eller gamle, ugjødsla beite- og
slåttemarker.

•

Særlige artsrike områder, dvs. områder som har et stort biologisk mangfold på et begrenset
areal. Kalkskog er eksempel på naturtype som er artsrik.

•

Sjeldne naturtyper/utforminger. Kalkskog er et eksempel på en naturtype som er sjeldent
nasjonalt men lokalt vanlig, for eksempel Oslo-regionen.

•

Viktig biologisk funksjon. Dette er områder som ofte isolert sett kan virke nokså ordinære,
men som på grunn av plassering i landskapet har en nøkkelfunksjon for en eller flere arter.
Eksempel på slike områder er bekker og kantskog gjennom større, ensartet jordbruks- eller
urbant landskap. Bekkene og kantsonene fungerer som leveområder, spredningskorridorer og
bevegelseslinjer.

•

Høy biologisk produksjon. Områder med høy biologisk produksjon som følge av høy tilførsel
og omsetning av organisk materiale. Flommarksskoger og sumpskoger langs vassdrag kan
være eksempel på slike, ofte med høye tettheter av spurvefugl.

•

Spesielle arter og samfunn. Dette er lokaliteter som har spesielle økologiske forhold og
dermed kan ha spesiell artsammensetning. Det er ikke nødvendigvis artsrike lokaliteter, men
området kan inneholde arter som er sterkt spesialiserte. Eksempel på slike naturtyper er
fossesprøytsoner, brannfelt og kilder.

•

Naturtyper i sterk tilbakegang, som gammelskog/urskog, elvedelta og slåttemarker.

•

Størrelse og velutviklethet. Verdien av et område øker med størrelsen på området. Store
områder er mer robuste mot påvirkninger utenfra enn små områder.
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Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi.
Kilde
Inngrepsfrie og
sammenhengende
naturområder, samt andre,
landskapsøkologiske
sammenhenger

Naturtypeområder
/vegetasjonsområder

Områder med arts og
individmangfold

Liten verdi
Områder med ordinær
landskapsøkologisk
betydning

Naturområder med
biologisk mangfold som
er representativt for
distriktet
Områder med arts- og
individmangfold som er
representative for
distriktet
Registrerte viltområder
og vilttrekk med viltvekt
1

Naturhistoriske områder
(geologi, fossiler)

Områder med geologiske
forekomster som bidrar til
distriktets geologiske
mangfold og karakter.

Middels verdi
Inngrepsfrie områder over
1 km fra nærmeste tyngre
inngrep

Stor verdi
Inngrepsfrie områder over
3 km fra nærmeste tyngre
inngrep

Sammenhengende
områder over 3 km2 med
urørt preg

Enkeltområder eller
system av områder med
nasjonal
landskapsøkologisk
betydning

Enkeltområder eller
system av områder med
lokal eller regional
landskapsøkologisk
betydning
Registrerte naturtyper
eller vegetasjonstyper i
verdikategori B eller C
for biologisk mangfold
Områder med stort
artsmangfold i lokal eller
regional målestokk

Registrerte naturtyper
eller vegetasjonstyper i
verdikategori A2 for
biologisk mangfold
Områder med stort
artsmangfold i nasjonal
målestokk

Leveområder for arter i
kategoriene
hensynskrevende (DC)
eller bør overvåkes (DM)

Leveområder for arter i
kategoriene direkte truet
(E), sårbar (V) eller
sjelden (R)

Leveområde for arter som
står oppført på den
fylkesvise rødlista

Områder med forekomst
av flere rødlistearter i
lavere kategorier

Registrerte viltområder
og vilttrekk med viltvekt
2-3

Registrerte viltområder
og vilttrekk med viltvekt
4-5

Geologiske forekomster
og områder (geotoper)
som i stor grad bidrar til
distriktets eller regionens
med geologiske mangfold
og karakter.

Geologiske forekomster
og områder (geotoper)
som i stor grad bidrar til
landsdelens eller landets
med geologiske mangfold
og karakter.

Verdisettingen fokuserer på naturtypeområder og viltområder med spesiell verdi for biologisk
mangfold samt områder med en viktig landskapsøkologisk funksjon. Kartlagte naturtypeområder3
og viltområder skal ha en spesiell funksjon/verdi for biologisk mangfold i landskapet, og vil være
viktige å ivareta for å sikre det biologiske mangfoldet i regionen på sikt. Avhengig av regionens
naturgrunnlag vil naturtype- og viltområder ofte utgjøre en liten del av det totale natur- og
kulturlandskapet; i godt kartlagte områder kanskje under 10 % av landskapet (lite erfaringstall på
dette). All øvrig natur, uten nasjonal, regional eller lokal landskapsøkologisk betydning, vil ha
liten verdi etter håndbok 140. For temaet naturmiljø vil derfor områder med stor og middels verdi
2

A = svært viktig (nasjonal verdi), B = viktig (regional verdi) og C = lokalt viktig (høy lokal verdi)
Naturtypeområder utgjør erfaringsmessig mindre areal enn viltområder. Viltområder for vanlige arter (spesielt
hjortevilt) kan tillegges mindre vekt i en slik sammenheng da disse ofte er avgrenset over store arealer med
representativ natur.
3

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

11

utgjøre en liten del av landskapet sammenlignet med andre temaer, som for eksempel landskap.
Temautredningen må ses i lys av dette.

2.4.3 Kriterier for omfang
Del 2 består av å beskrive og vurdere type og konsekvensens omfang. Kriterier for fastsettelse av
omfang er gitt i Statens vegvesen håndbok 140 [litt 7], og er gjengitt i tabell 2 under. Omfanget
vurderes med utgangspunkt i kriteriene, og angis på en trinnløs skala fra stort positivt omfang til
stort negativt omfang (se eksempel under). Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket
antas å medføre for de ulike enkeltområder eller miljøer. Omfang vurderes for de samme områder
som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon
inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).
Fase

Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels

Lite/Intet

Middels

Stort pos.

⏐------------⏐------------⏐-------------⏐-------------⏐-------------⏐
▲

Tabell 2. Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle påvirkning av naturområder
(omfang).
Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Viktige
sammenhenger
mellom
naturområder

Tiltaket vil i
stor grad
forbedre
områder med
viktige
naturtyper eller
funksjonsområder.

Tiltaket vil forbedre områder
med viktige
naturtyper eller
funksjonsområder.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
områder med
viktige
naturtyper eller
funksjonsområder.

Arter
(dyr og
planter)

Tiltaket vil i
stor grad øke
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
bedre deres
vekst- og
levevilkår

Tiltaket vil øke
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
bedre deres
vekst- og
levevilkår

Naturhistoriske
forekomster

Ikke relevant

Ikke relevant
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Middels
negativt
omgang
Tiltaket vil forringe områder
med viktige
naturtyper eller
funksjonsområder.

Stort negativt
omfang

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
deres vekst- og
levevilkår

Tiltaket vil i
noen grad
redusere artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
forringe deres
vekst- og
levevilkår

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
geologiske
forekomster og
elementer

Tiltaket vil
forringe
geologiske
forekomster og
elementer

Tiltaket vil i
stor grad
redusere
artsmangfoldet eller
fjerne
forekomst av
arter eller
ødelegge deres
vekst- og
levevilkår
Tiltaket vil
ødelegge
geologiske
forekomster og
elementer
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ødelegge
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Januar 2007

2.4.4 Kriterier for konsekvens
Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av
konsekvensene for å få den samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og
ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen
vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv konsekvens.
Grunnlaget for å kombinere verdi og konsekvens framgår av figuren.

Fig 2.1. Konsekvensvifte; jfr Statens vegvesen håndbok 140 s. 142 [litt 7].
Tabell 3. Karakteristikker og fargekoder for konsekvens.
Meget stor positiv konsekvens
Stor / meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels / stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten / middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen / liten positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens

++++
+ + +/ + + + +
+++
+ + /+ + +
++

Ingen / liten negativ konsekvens

0/-

Liten negativ konsekvens

-

Liten / middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens

- / ---

Middels / stor negativ konsekvens

--/---

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

0/+
0

Meget stor negativ konsekvens

----

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt
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2.4.5 Definisjon av tiltaks - og influensområde
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den planlagte
utbyggingen, dvs. veg/bane, inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative
anleggsveger, massetak, deponi og planlagte friluftsområder som er kjent på dette tidspunktet.
Influensområdet består av (i) et areal på ca 200 meter på hver side av planlagt 4 felts trasé og
dobbeltspor hvor all informasjon om verdisatte vilt- og naturtypelokaliteter ansees som relevant
for utredningen og (ii) et areal på opp til 4-500 meter på hver side av planlagt 4 felts trasé og
dobbeltspor hvor viltområder som kan tenkes påvirket av inngrepet og andre viktige trekk på
landskapsnivå (større systemer og strukturer, f.eks. bekker og vilttrekk) er kartlagt. Denne
inndelingen ansees som fornuftig m.h.p. å framstille all beslutningsrelevant informasjon.

2.4.6 Kilder og feltarbeid
I konsekvensutredningen er det utarbeidet en oversikt over lokaliteter som er viktige for biologisk
mangfold ved jernbanetraséen og E6. Utvelgelse av lokaliteter er basert på nasjonal metodikk fra
Direktoratet for naturforvaltning om kartlegging av spesielt viktige naturtyper for biologisk
mangfold og vilt (DN håndbok 11-1996, DN-håndbok 13-1999, DN-håndbok 15-2001 (DN 1996,
DN 1999, DN 2000): se www.dirnat.no). ”Hverdagsnaturen” er ikke formål ved kartleggingen
etter disse håndbøkene. Lokalitetene er basert på
•

Den grovmaskede konsekvensutredningen av naturmiljø som ble gjennomført på strekningen
Gardermoen til Moelv (Fjeld 2002)

•

Naturtype- og viltkartlegging i Eidsvoll og Strange kommune (Borch & Nøkleby 1997, Borch
& Skar 2004, Bratli & Larsen 2004). Naturtype- og viltkartleggingen for kommunene er ikke
heldekkende, verken geografisk, for ulike naturtyper eller for organismegrupper.
Områdeavgrensning og beskrivelse av lokalitetene er basert på følgende kilder:
o

Stange kommune: Stange kommune kartutskrifter; Borch & Nøkleby 1997, Borch &
Skar 2004 (se litteraturliste)

o

Eidsvoll kommune: Bratli & Larsen 2004.

•

Skogbrukets miljøregistreringer i skog (såkalte MIS-områder i skog) er vurdert i
utredningsarbeidet, og lokaliteter med direkte relevans for trasévalg er tatt med i utredningen
etter avtale med Stange kommune (Leif Skar, Karl Owren), Romedal & Stange allmenning
(Rune Brenna) og Mjøsen skogeierforening (Ole Vestad).

•

Eget feltarbeid basert på disse registreringene samt opplysninger basert på lokal informasjon,
bruk av kart og ortofoto og andre relevante kilder. Det er gjennomført feltarbeid i 2005, og
supplerende kartlegging i 2006. Strekningen langs Vorma fra Eidsvoll til Kråkvål ble befart
3.5.2005. Resterende strekning til Minnesund ble registrert fra brua ved Minnesund. Viktige
delområder på strekningen fra Minnesund-Tangen sentrum samt på Tangen-halvøya er befart
5.5.2005, 16.8.2005, 3.10.2005 og 8.5-9.5.2006. Kjente og potensielle lokaliteter med
biologisk mangfold-verdier ble da undersøkt. I mai 2006 ble det også gjennomført kartlegging
av lav på strandberg mot Mjøsa. Reidar Haugan foresto disse registreringene, og hans
resultater er meddelt til ansvarlig fagutreder i et notat (Haugan 2006). Resultatene fra notatet
er omtalt i ”lavkapittel”, 4.3.4 senere). For kryssende ravine- og bekkedaler som Julsrudåa,
Budalen og Labbelva er de nærmeste områdene ved planlagt inngrep for bane og veg kartlagt.
Dette ansees som tilstrekkelig for å framskaffe relevant informasjon for fagtemaet, selv om
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lokaliteten må kartlegges i totallengden for å oppnå den korrekte avgrensning og
dokumentasjon i h.h.t. naturtypemetoden (DN-håndbok 13).

I det små-skala landskapet langs Mjøsa kan det opptre biologisk mangfold-verdier på små arealer
(hagemark, naturbeite-mark/slåtteenger, sesongfuktige kalkskoger, lågurtskoger, sørvendte berg).
Alle slike ”flekker/rester” med verdi for biologisk mangfold er neppe fanget opp i utredningen, da
dette ville kreve mer grundige feltregistreringer ut over det nivået som vanligvis legges til grunn i
en fagutredning av denne typen. De viktigste naturtypelokalitetene antas allikevel å være fanget
opp.

2.4.7 Oppbygging av rapporten
For hver delstrekning er det gitt en beskrivelse av naturforhold og spesielt/særlig viktige
lokaliteter/enkeltområder for biologisk mangfold er beskrevet og verdivurdert. Beskrivelsene er
kortfattet i den strekningsvise gjennomgangen, og legger vekt på de kvalitetene som gjør området
verdifullt enten det er naturtypen/viltområdet i seg selv eller forekomst av spesielle arter.
Fullstendige lokalitetsbeskrivelser er gjengitt i vedlegg 1. Vilttrekk er ikke lokalitetsbeskrevet i
vedlegg 1. Vilttrekk basert på viltkartene i kommunene er tatt inn i temakart naturmiljø.
I vedlegg 2 er konsekvenser for vannfugl i Vorma omtalt mer detaljert.
Lokalitetsnummer i beskrivelsene refererer til temakart naturmiljø som i denne rapporten er
gjengitt etter hver delstrekning. For fagtema naturmiljø er den strekningsmessige inndelingen noe
ulogisk i forhold til naturforhold. Dette gjelder spesielt strekningene langs Mjøsa, der de generelle
beskrivelsene av strekningene derfor kan bli noe repeterende. Vurdering av verdi og omfang er
utført på lokalitetsnivå, for enkeltområdene, mens konsekvensvurdering er utført på
strekningsnivå.
A4 temakart er gjengitt etter hver delstrekning i denne temarapporten. Det er også utarbeidet
temakart i A3-format samt detaljerte utsnitt av områder med konsentrasjon av viktige områder for
biologisk mangfold (Minnesund, Ulvin, Strandlykkja etc.). A3-kart og detaljkart er ikke vedlagt
denne temarapporten.

2.4.8 Forutsetninger knyttet til vilt
Følgende generelle forhold ligger til grunn for vurderinger av omfang, konsekvens og avbøtende
tiltak knyttet til hjortevilt, med støtte i bl.a. Salvig (1991) og Kastdalen (1996). Viltgjerder og
faunapassasjer vil bli planlagt i detalj i reguleringsplanfasen.
•

For å maksimere effektiviteten må faunapassasjer plasseres der det har vært regelmessige
vilttrekk før tiltak (vegbygging).

•

Sammenhengende viltgjerder i kombinasjon med over- eller underganger for viltet er de
eneste aktuelle tiltak for å hindre at hjortevilt kommer ut i kjørebanen og samtidig unngå at
trafikkårene får en uønsket barrierevirkning.

•

Veg- og landbruksbroer over sterkt trafikkerte veier vil i svært liten grad benyttes av
hjortedyr, særlig elg. Slike broer vurderes ikke som relevante m.h.p. funksjon som
viltkrysninger.

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

15

•

Kun de største undergangene vil bli benyttet, og god sikt til andre siden/stor lysåpning, god
høyde (4-5 meter for større hjortedyr) og konstruksjon hvor det i minst mulig grad oppstår en
”tunnelvirkning” er viktig i så måte.

•

En effektiv viltbro/viltlokk bør ligge i nivå med det omkringliggende terreng. En traktformet
løsning med større bredde ved inngang til overgangen er mulig. Bredden på midten av lokket
er angitt som minimum 9-12 meter i franske undersøkelser, men større dimensjoner er å
foretrekke (Salvig 1991). Hvis viltlokk kombineres med landbruksovergang er det nødvendig
å øke bredden. Voller mot trafikkbanen er gunstig for å redusere lydnivået. Beplanting av
viltlokk bør være av samme type som omgivelsene og bør være så pass høy at den gir viltet
skjul.

3 Naturforhold
3.1 Naturgeografi
Undersøkelsesområdet ligger hovedsakelig i sørboreal sone (sørlig barskogssone), mens enkelte
områder langs Mjøsa viser trekk fra boreonemorale sone (edelløv- og barskogssonen) med blant
annet innslag av rik edelløvskog (Moen 1998). Området langs Vorma ligger i landskapsregionen
leirjordsbygdene på Østlandet mens områdene fra Minnesund og nordover tilhører
landskapsregionen innsjø- og silurbygdene på Østlandet (Elgersma 1996).

3.2 Berggrunn og løsmasser
Langs Vorma er det et utpreget ravinelandskap med store løsmasseforekomster
(breelvavsetninger) og marine avsetninger. Store breelvavsetninger dominerer ved Minnesund.
Fra Minnesund og nordover langs Mjøsa endrer løsmasseforholdene seg, og bart fjell med tynt
eller usammenhengende løsmassedekke dominerer.
Geologien domineres av granittisk gneis og øyegneis. Den granittiske gneisen og øyegneisen er
avbrutt av langsmale soner med gabbro og amfibolitt i sørøstenden av Mjøsa (fra Oslo-feltet) og
soner med glimmerskifer, metasandstein og kvartsitt i området ved Strandlykkja, Espa og Tangen
(Nordgulen 1999, Nashoug m. fl. 2005). Glimmerskifer, gabbro og amfibolitt gir seg utslag i
lokalt rikere områder. Berggrunnskartet for området er noe grovt da arealer i planområdet som på
geologiske kart viser sure gneisbergarter, har smale striper med mykere og mer basiske bergarter.
Berggrunn har stor betydning for biologisk mangfold, og geologiens innvirkning på biologisk
mangfold i området omtales nærmere i kapittel 4.3. Berggrunnen i Mjøs-regionen er for øvrig
beskrevet av Nashoug m. fl. (2005).
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3.3 Generell naturbeskrivelse
På strekningen fra Eidsvoll til Minnesund ligger Vorma. Vorma utgjør en bred og stilleflytende
elv gjennom store løsmasseavsetninger.
Fra Minnesund og nordover langs Mjøsa til Tangen/Skaberud skifter landskapet karakter. Svaberg
i Mjøsa, steinfyllinger og ”strandskog” dominerer områdene langs jernbanen mens skog og småskala kulturlandskap dominerer langs E6. Dagens jernbane går hovedsakelig nær Mjøsa og
kulturlandskap og skog opptrer mellom Mjøsa, jernbanen og E6. Skogene består av blandingsskog
/furuskog på knauser og skrinn mark eller løvskog på områder med rikere jordsmonnsforhold.
Ved de små tettstedene opp langs Mjøsa er det et småskala-kulturlandskap med kantsoner/små
teiger med løvskog, edelløvskog, bekker, gjengroende beitemark/tidligere slåttemark, fulldyrkede
jorder, bergknauser og tørrberg. Sau går på beite flere steder, også i utmarka. Det er stor variasjon
i naturforholdene over korte avstander. Det er forekomster av edle løvtrær som spisslønn, ask,
hassel og alm langs hele strekningen opp til Tangen, spesielt knyttet til kulturlandskapet.
Landskapet var tidligere mer åpent, og mye av denne unge løvskogen som nå kommer opp var
tidligere åpen kulturmark. Av naturtypene sørberg, hagemark, store gamle trær og rik edelløvskog
opptrer det flere viktige områder for biologisk mangfold på strekningen, se vedlegg 1 og temakart
naturmiljø. Innslaget av ”knudrete” askeskoger er sjeldne på indre Østlandet, og forekomstene
langs dette partiet av Mjøsa er en av få forekomster i Hedmark (Anders Often, NINA,
pers.medd.). Floraen er på mange lokaliteter relativt variert og rik i overgangssonen mellom
kulturlandskap og skog, blant annet betinget av rikere berggrunn ved Strandlykkja. Langs denne
delen av Mjøsa er det få fuktenger/strandenger og områder med sumpskoger. Langs bredden
forekommer det stedvis svartor-/askestrandskog. Strandskoger/sumpskoger har en større verdi for
biologisk mangfold enn der grunnfjellet går ut i Mjøsa eller der steinfyllinger går ut i Mjøsa. På
strekningen drenerer det flere bekker ut i Mjøsa. Tjern, småvann og myrer opptrer ikke i denne
delen av utredningsområdet.
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Fig 3.1. Relativt artsrike vegkanter opptrer på mange plasser langs Mjøsa, spesielt langs lokalvegen, her ved
Ulvin. Her med dominans av engtjæreblom. Foto: Rune Solvang.

De varierte naturtypene langs Mjøsa og det små-skala kulturlandskapet ved tettstedene innehar
totalt sett et langt høyere biologisk mangfold enn de sterkt skogbrukspåvirkede ås-områdene
ovenfor bebyggelsen.
Betinget av den rikere berggrunnen dukker det opp områder med rikere vegetasjon flere steder.
Her opptrer blant annet blåveis stedvis rikelig, og den finnes mer eller mindre spredt på hele
strekningen, både i løvdominert skog og i lågurtgranskog. På disse rikere områdene kan sjeldne
og rødlistede markboende sopper opptre, men det foreligger ikke undersøkelser som
dokumenterer forekomsten av markboende sopper langs Mjøsa.
På Tangen-halvøya og fra Tangen og nordover er det et vekslende landskap dominert av
jordbrukslandskap med små og store jorder, noe beitemark og overveiende fattige og unge bar- og
blandingsskoger.
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Den lange skogbrukshistorien og de relativt lett tilgjengelige skogområdene i
undersøkelsesområdet har medført at skogen i området generelt er fattig på død ved og grove trær.
Dette gir få registrerte forekomster av arter knyttet til gamle skogstrukturer. Labbelva, med mange
funn av rødlistede vedboende sopper, er et unntak.

Fig 3.2. Jernbanen går enten på fylling i Mjøsa eller det opptrer småarealer med bergknauser med og uten skog
utenfor jernbanen. Foto: Rune Solvang.

3.4 Artsgrupper – flora og fauna
Nedenfor følger kort noen kommentarer til enkelte artsgrupper. Lav er spesielt utfyllende omtalt
da det ble gjennomført en spesialkartlegging av lav på strandberg langs Mjøsa etter ønske fra
Fylkesmannen i Hedmark (Haugan 2006). Dette er en artsgruppe det foreligger svært lite
systematiserte kunnskap om fra Mjøsas strandsone. Videre er sopp noe grundigere omtalt etter
funn av sjeldne sopper ved Slåttsvea på Tangen (Hanssen, Støen & Myhre 2005).

3.4.1 Fugl
Flere rødlistede fuglearter kan hekke i plan- og/eller influensområdet. Vendehals (V) ble under
feltarbeid registrert i kulturlandskapet ved Ulvin i 2005 og ved Ulvin og Ørbekk i 2006. Arten
hekker med stor sannsynlighet i området. Vendehals er også observert i de samme områdene av
Svein Dale (Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo & Akershus). Lerkefalk (R) har sitt
kjerneområde i Norge i blant annet Eidsvoll og Stange kommuner. Arten er registrert ved
Morskogen i 2002 (Bratli, Larsen & Gaarder 2005). Arten er hekkefugl på Tangen-halvøya (Per
Nøkleby, Norsk Ornitologisk Forening avd. Hedmark pers.medd.) og hekker med flere par
nordover langs Mjøsa. Hønsehauk (V) hekker også i nærområdene til E6/Dovrebanen, men ingen
reirlokaliteter antas å bli negativt påvirket av en eventuell utbygging. Arten kan være en
hekkefugl på strekningen fra Minnesund til Espa/Skaberud, men arten er anonym i hekketiden, og
kan være vanskelig å påvise. Av andre registrerte rødlistede fuglearter på strekningen kan
vepsevåk (DC) og dvergspett (DC) også hekke. Dvergspett er registrert i svartor-strandskogen
nedenfor Skrårud i Eidsvoll (Reidar Haugan pers.medd.), og også i Labbelva ved Espa. Begge
lokaliteter er potensielle hekkelokaliteter for denne rødlistearten. Det små-skala kulturlandskapet
langs Mjøsa har på grunn av sin variasjon og store innslag av løv- og edelløvskog en relativt rik
spurvefuglfauna med blant annet arter som bøksanger, gulsanger, stjertmeis, spettmeis, nøttekråke
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m.m. I kulturlandskapet opptrer arter som er i tilbakegang i nasjonal sammenheng som sanglerke,
tornirisk, rosenfink m.m. Flere av artene knyttet til kulturlandskap har nylig havnet på den
svenske rødlista.

3.4.2 Pattedyr inkl hjortevilt
Området har en artssammensetning av pattedyr som forventet for regionen4.
Pattedyrfauanen består hovedsakelig av alminnelige og vidt utbredte arter. Småvilt som ekorn,
mår, rev, grevling, hare etc. opptrer vanlig. Det registreres en del påkjørsler, særlig av ekorn, rev
og grevling.
Elg
Hjortevilt, spesielt elg, er viet spesiell oppmerksomhet på grunn av at infrastruktur på en mer
dramatisk måte kan virke fragmenterende på viktige leveområder for elg enn for mindre viltarter
(som nok i større grad klarer å opprettholde livskraftige småstammer etter fragmentering). Fokus
på elg skyldes også artens økonomiske og rekreasjonsmessige betydning i forbindelse med jakt,
og fordi elg er involvert i alvorlige trafikkulykker. Dessuten er elg vanskeligere å håndtere i
forhold til viltkrysninger, da elgen ikke er så villig til å krysse i underganger etc. For en grundig
gjennomgang av problemstillinger knyttet til elg vises det til konsekvensutredningen
Gardermoen-Moelv (Fjeld 2002), reguleringsplan Skaberud-Kolomoen (Statens Vegvesen 2004),
Statens vegvesen håndbok 242 om veger og vilt (Statens vegvesen 2005) samt kapittel om
avbøtende tiltak.
På strekningen Minnesund-Skaberud er det ikke så stor problematikk knyttet til trekkveier for
hjortevilt over E6 og Dovrebanen som på strekningene fra Gardermoen-Minnesund
(Romerikssletta) og på strekningen fra Skaberud-Uthus-krysset. Størst konflikt i
utredningsområdet er det med trekkende elg over mot Tangen-halvøya. Hjorteviltet har flere typer
sesongtrekk, lokale beite- og vanntrekk og lokale-regionale trekk til vinterbeiteområdene. I vintre
med mye snø er det et markert trekk ned fra de høyereliggende områder ned mot Kolomoen,
Espa/Strandlykkja-området og mot Rokosjøen i Løten (Borch & Nøkleby 1997). De viktigste
vinterbeiteområdene i Stange er åssidene ned mot Mjøsa fra Tangen og sørover, langs Søndre
Starelv, deler av Kolomoen og Tangenhalvøya, Brynsåsen og langs Malungen-Rasen vassdraget
(Borch & Nøkleby 1997). Mjøslia er et lokalt viktig vinterbeiteområde for elg, hjort og rådyr på
grunn av partier med relativt frodig vegetasjon med stedvis stort løvinnslag (Borch & Nøkleby
1997). Tangen-halvøya er et regionalt viktig vinterbeiteområde hvor elg kommer blant annet fra
åsområdene i øst, men kunnskapen om hvor elgen kommer fra er liten. Tangen-halvøya er i
Stange kommunes viltkartlegging kartlagt som svært viktig viltområde (Borch & Nøkleby 1997)5.
Årlig påkjøres det 30-60 elger i Stange kommune. I utredningsområdet forekommer det påkjørsler
av rådyr og elg på hele strekningen langs Mjøsa i varierende antall både på veg og bane,
hovedsakelig langs E6. Flest påkjørsler langs E6 er det på strekningen fra Espa til Vikselva. Tre
vilttrekk er her markert i Stange kommunes viltkart. På sommeren er det en del påkjørsler på E6,
4

Det må understrekes at det ikke er gjort spesialistundersøkelser av flaggermus eller smågnagere.

5

Langs Mjøsa er det i Eidsvoll kommunes viltkart registrert et viktig område for rådyr. Mjøslia videre nordover
i Stange kommune er sannsynligvis også et viktig område for rådyr. Dette store viltområdet er ikke tatt med i
temakart naturmiljø da det anses som lite beslutningsrelevant på grunn at viltområdet har stor geografisk
utstrekning og involverer en vidt utbredt art.
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sannsynligvis på grunn av trekk mot vann. I den snørike vinteren 2005/2006 har det også skjedd
en del påkjørsler ved Strandlykkja. Fjeld (2002) antar at det for det meste er lokal elg som blir
påkjørt langs Mjøsa; dvs. at det ikke er noen trekkelgproblematikk på strekningen langs Mjøsa.
På Tangen er det i større grad enn langs Mjøsa involvert trekkende elg. På viltkartet til Stange
kommune er markert tre vilttrekk langs riksveg 222 mot Stange. Det foregår påkjørsler på hele
strekningen for riksvei 222 nord for Tangen (Leif Skar pers.medd.). På strekningen fra Tangen
stasjon til Sørli stasjon er det registrert 31 påkjørsler av elg og to påkjørsler av rådyr i perioden
1997-2005 (data Jernbaneverket). Spesielt ved Steinsrud er det en det en del påkjørsler.

3.4.3 Karplanter
Floraen i Stange kommune er godt kartlagt gjennom omfattende lokalflora-kartlegging utført av
Johan Kielland Lund, UMB (Kielland Lund & Borch 2001). Stanges flora er her kartlagt i 5 x 5
km ruter. Rutene langs Mjøsa gjennom Stange er relativt artsrike med 331-459 registrerte arter
(data pr. mai 2006). Rutene langs Mjøsa er floristisk rikere enn rutene i åsområdene lenger øst.
Den rikere berggrunnen i kombinasjon med gunstig lokalklima gir en rikere flora med innslag av
edle løvtrær ved spesielt Strandlykkja og til dels Morskogen-Ulvin og Espa. Av rødlistearter er
følgende funn kjent:
•

Bråtestorknebb er tidligere registrert i lia øst for E6 ved Kleverud (Johan Kielland Lund
pers.medd.), men berøres ikke av vegtiltaket.

•

Kjempesoleie har en av Norges største forekomster i våtmarkssystemet ViksdammenVikselva-Linderudsjøen.

•

På Kjellsveen sørvest for Sørli finnes en av Stanges største forekomster av solblom, en
naturengart i tilbakegang.

•

Langs Mjøsa opptrer artene myrstjerneblom og elvebunke på enkelte strandenger.
Myrstjerneblom har sine største forekomster i Norge langs Mjøsa, og er lokalt relativt vanlig.

For mer øvrige detaljer om Eidsvolls og Stanges flora vises det til naturtypekartleggingen i
Eidsvoll (Bratli, Larsen & Gaarder 2004), lokalfloraprosjektet i Stange (Kielland Lund under
arbeid) og rapport om truede karplanter i Hedmark (Haugan & Often 1998) og Hedmarks flora
(Often m. fl. 1988).
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Fig 3.3. Den lokalt sjeldne arten skjellrot er tidligere registrert ved Strandlykkja, Stange. I 2006 ble det registrert
minimum 180 individer av arten ned mot jernbanen nord på lokaliteten Strandløkken. Foto: Rune Solvang.

3.4.4 Lav
Lavfloraen i det meste av undersøkelsesområdet er sannsynligvis relativt triviell og fattig på grunn
av overveiende unge skogstrukturer. Innslaget av Lobarion-samfunn (lungenever-samfunn) er
stort sett fraværende, med unntak av bekkekløfter som Labbelva og eventuelle gamle trær med rik
bark i kulturlandskap (lønn, alm etc.). Strandbergselementet er interessant i seg selv (spesielt
strandberg med rikere berggrunn) og i forhold til tiltaket da jernbanen i stor grad eventuelt vil
berøre strandsonen.
I den forbindelse er det derfor utført registreringer av lav på strandberg på åtte utvalgte lokaliteter
langs Mjøsa i 2006 (Haugan 2006). Lavfloraen på strandberg, edelløvtrær og gamle
tømmerbygninger (ved Strandløkken) ble prioritert, da det ble antatt at disse elementene hadde det
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største potensialet for forekomster av rødlistearter og sjeldne arter. En grundigere undersøkelse vil
trolig avdekke lange og fyldige artslister, trolig med flere sjeldne og rødlista arter (Haugan 2006).
Man kan ikke utelukke sjeldne funn i utredningsområdet da registreringer av lav er tidkrevende,
men generelt antas området relativt godt dekket opp.
Lavfloraen på de rike strandbergene som ble undersøkt har en ganske felles flora. Helt
dominerende mange steder er murkantlav (Lecanora muralis) som strekker sine forekomster helt
ut i flomsonen. Andre vanlige arter er bl.a. stiftrosettlav (Phaeophyscia sciastra), stiftsteinlav
(Xanthoparmelia conspersa) og et mangfold av begerlavarter (Cladonia spp.). Interessante arter
av denne slekten vokser oftest på noe overrislet berg, bl.a. sørlandspolster (Cladonia
polycarpoides) som tidligere er funnet ved Strandlykkja, og polsterlav (Cladonia strepsilis) som
ble funnet nå. Sørlandspolster var tidligere rødlistet, men blir nå fjernet fra rødlista på grunn av
bedre kunnskapsstatus. Begge artene har tyngdepunkt i kyststrøk, med bare få
innlandsforekomster. Et annet interessant funn var Belonia russula på en nordvendt bergvegg.
Arten er opplagt sjelden i Norge, men ikke rødlistet.
Surere strandberg på gneis har naturlig nok fattigere lavflora, med store forekomster av bl.a.
gneislavarter (Aspicilia spp.), navlelavarter (Umbilicaria spp.) og skivelaven Lecidea fuscoatra.
Mange arter er helt knyttet til flomsonen, bl.a. arter av lærlavslekten (Dermatocarpon spp.),
trådlav (Ephebe spp.), vassglye (Collema glebulentum), Staurothele fissa, Ionaspis lacustris, I.
odora og blekklav (Placynthium spp.) Et spesielt karaktertrekk ved flomsonebergene som ble
undersøkt var de store forekomstene av den lite kjente sildrelær (Dermatocarpon meiophyllizum).
Trolig finnes denne i en sammenhengende populasjon langs Mjøsa i hele utredningsområdet. Et
spesielt funn var kantlaven Lecanora chloroleprosa, som tidligere bare er kjent fra et par funn i
Troms (iflg. Norsk LavDatabase http://www.toyen.uio.no/botanisk/lav/). Arten er liten og
vanskelig å bestemme, så det er ikke usannsynlig at den er atskillig vanligere.
Det virker som om bergarten har noe mindre å si for flomsoneartene enn for artene på tørrere
strandberg, men bl.a. vassglye er mer knyttet til rike berg.
Generelt har strandbergene en ganske artsrik sammensetning. Elementet er lite undersøkt langs
Mjøsa, men mye tyder på at det er en del fellestrekk med flomsonene langs Glomma i Østfold,
som er relativt godt undersøkt de siste årene. Ingen rødlistesarter ble funnet i denne
undersøkelsen, men flere arter hvor utbredelsen er lite kjent ble registrert. Potensialet for
rødlistearter er middels, og da først og fremst flomsonearter.
Edelløvtrær (ask, lønn og alm) ble undersøkt på tre lokaliteter. Ingen spesielt overraskende funn
dukket opp, men lavfloraen er generelt rik og middels godt kjent. Potensialet for eventuelle funn
av rødlistearter er lite til middels.
Gamle tømmerbygninger og gjerder er et spesielt element som ofte inneholder kravfulle arter av
bl.a. knappenålslaver. Ingen slike arter ble funnet, men en rik forekomst av knopplaven Micarea
elachista på en gammel tømmervegg er oppsiktsvekkende. Arten er ikke registrert i Norge etter
1870, og da fra bare en lokalitet i Grefsenåsen i Oslo.
Jernbaneskjæringer ble ikke undersøkt i denne undersøkelsen, men siden jernbanen ble bygget og
fram til i dag har det erfaringsmessig utviklet seg meget artsrike og økologisk spesialiserte
samfunn på bergskjæringene. Spesielt er det mulig å finne mange arter av bl.a. saltlav
(Stereocaulon spp.) og skorpelav som krever tilgang på jern, for eksempel Lecidea silacea,
Acarospora sinopica og Lecanora epanora.
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Fig 3.4. Store forekomster ble registrert av den lite kjente lavarten Dermatocarpon meiophyllizum på strandberg
langs Mjøsa. Trolig finnes arten i en sammenhengende populasjon langs Mjøsa i hele utredningsområdet. Foto:
Rune Solvang.

3.4.5 Sopp
Soppfloraen av vedboende sopp er i det meste av undersøkelsesområdet relativt triviell og fattig
på grunn av unge skogstrukturer (lite gamle og grove trær, lite stående og døende trær). For
markboende sopper kan naturbeitemarker og rikere skogtyper ha en soppflora av sjeldne og
rødlistede, men dette er lite undersøkt.
På Slåttsvea, Tangen er det høsten 2005 gjort registreringer av sjeldne og rødlistede sopparter
(Hanssen, Støen & Myhre 2005). Totalt 106 sopparter er registrert innenfor dette området. Grå
fluesopp A. spissa ble registrert for første gang i Stange i dette området i 2005. En hvit
fargevariant av grå fluesopp, A. spissa var. alba ble også registrert i området. Denne varieteten er
ikke tidligere kjent fra Norge. Den har blitt funnet på to steder i området PN 2396 2053 og PN
2393 2037.
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Fig 3.5. Hvit variant av grå fluesopp, fotografert sør for Slåttsvea, Stange kommune. Det er tatt kontakt med
amerikanske eksperter på fluesopp for vurdering av status for denne varieteten (Even W. Hanssen pers.medd.).
Foto: Hans Myhre.

Videre ble to rødlistede sopparter registrert. Beversagsopp Lentinellus castoreus ble funnet med et
lite eksemplar på en granrot, på PN 2400 2038. Denne er rødlistet som hensynskrevende (DC). I
følge NSD (Norsk SoppDatabase) er den kjent med 23 funn i Norge tidligere, hvorav ett fra
Hedmark fylke. Skaftjordstjerne Geastrum pectinatum er sopp som opptrer i barnålstrø i rikere
granskoger. Den er rødlistet som hensynskrevende (DC) og er funnet én gang tidligere i Stange
kommune (Gjøvika). Lokalt sjeldne arter som eseløre og lillariske ble også funnet i området. Den
rike soppfloraen er sannsynligvis betinget av rike jordbunnsforhold og en skjermet beliggenhet i
forhold til solinnstråling. Lokaliteten ligger i et 30-50 år gammelt granplantefelt. Lokaliteten med
de sjeldne soppfunnene er tatt med i temakart naturmiljø som en svært viktig lokalitet, selv om
naturtypen granplantefelt generelt er artsfattig og lite bevaringsverdig.

3.4.6 Vannlevende organismer
Stange kommune gjennomfører overvåking av vann og vassdrag i kommunen. I 2002-2003 ble
det foretatt biologiske registreringer og vurdering av forurensningstilstand i følgende sjøer/bekker
med relevans for planområdet: Linderudsjøen/Viksdammen, Måsabekken (begge 2002),
Neptunbekken, Labbelva, Hestnesbekken, Strandlykkjabekken og Mostubekken (Kjellberg 2003,
Kjellberg 2004). Det ble observert årsunger av ørret og harr i den nederste delen av Neptunbekken
(Kjellberg 2004) og i Labbelva (Arne Linløkken, Høyskolen i Hedmark pers.medd.). Måsabekken
er også fiskeførende, og i denne bekken vandrer ørreten langt innover (Leif Skar pers.medd.).
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Linderudsjøen-Vikselva-Viksdammen er kjent som levesteder for edelkreps og elvemusling, og er
således ferskvannsbiologisk interessante systemer, se for øvrig vedlegg 1 for beskrivelse av
lokaliteten. Trolig opptrer det mjøsørret og mjøsharr i de nedre delene av flere av småbekkene
langs Mjøsa, men dette er ikke undersøkt (Arne Linløkken pers.medd.).
Utover dette er det ikke gjort biologiske kartlegginger av ferskvannsorganismer i disse bekkene
(vårfluer, steinfluer etc.).

4 Tilstand, verdier og konsekvenser
4.1 Strekning A, Eidsvoll stasjon – Minnesund
Beskrivelse

Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund går jernbanen i dag langs Vorma fram til Bunes, og gjennom
skog og kulturlandskap før den krysser over Vorma ved Minnesund. Leirholdige mudderflater
blottlagt ved lav vannstand om våren og gruntvannsområder, enkelte evjer og småbukter
karakteriserer Vorma på strekningen. Mudderflater er en sjelden naturtype, og flere sjeldne og
rødlistede arter av leirjordsmoser og kortskuddsplanter er registrert på enkelte skjermede
lokaliteter langs Vorma. På strekningen Eidsvoll-Bunes går jernbanen i stor grad på fyllinger ut i
Vorma. På innsiden av dagens jernbane er det store og velutviklede ravinesystemer; spesielt
Kommersrud og Julsrudåa (se senere beskrivelse av viktige områder). Frodig løvskog dominerer
elvekantene der det ikke er jorder/beitebakker eller utfylte jernbaneskråninger. Dette gjelder
spesielt nord for utløpet av Julsrudåa. Skråningene faller for det meste brått ned mot Vorma, og er
dominert av løvskog og noe gran; stedvis med grove osper. Ved Bjørknes-Kråkvål flater området
noe ut, og her opptrer mindre strandenger med forekomst av rødlistearter og en større gråorheggeskog.
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Fig 4.1 Jernbanen på fylling langs Vorma. I høyre kant av bildet kommer Kommersrud-ravina ut. Dette er et
viktig område for biologisk mangfold, og lokaliteten er avgrenset som et viktig viltområde i Eidsvoll kommune.
Foto: Interconsult/Tiliatech.

Verdivurdering
For fullstendig områdebeskrivelse av de verdiklassifiserte lokalitetene under vises det til vedlegg 1.
For ytterligere beskrivelse av forekomst av våtmarksfugl og konsekvenser i forhold til Vorma vises det
til vedlegg 2.
Verdi

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

3-46

Vorma inkl.
Minnesund

Svært viktig viltområde (A). Fuglelivsfredning av
1936 i Vorma med sidevassdrag. Svært viktig
raste- og næringsområde for trekkende vannfugl,
spesielt overvintrende vannfugl. Nasjonalt viktig
overvintringsområde for sangsvane. Regionalt
viktig overvintringsområde for en rekke andre arter
blant annet laksand og toppand. Minnesund
(lokalitet 4) er utskilt som egen lokalitet og er et
meget stabilt og viktig overvintringsområde for
vannfugl.

26
vilt7

6

Kommersrud

Viktig
viltområde
(B).
Ravine
gråorheggeskog og beitemark. Rikt fugleliv.

med

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|

Lok.nr (Lokalitetsnummer) henviser til nummerering av lokaliteter i de ulike kommunenes systemer.
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▲

67

Julsruddalen

Svært viktig viltområde (A). Ravine med gråorheggeskog i de nedre delene. Rikt fugleliv.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

26

28

120121

174

Bunes

Dytterud Ø

Dorr

Fremminøya

Viktig naturtype, mudderbanker (B). Strandeng
med blant annet rødlistearten myrstjerneblom
(DC).
Lokalt viktig naturtype, småbiotoper (C). Rik
tørrbakkevegetasjon med blant annet den regionalt
uvanlige arten bakketimian.
Svært viktig naturtype; hhv. mudderbanker og
kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
(A). Pusleplantesamfunn med blant annet
rødlistearten myrstjerneblom (DC). Potensial for
flere kravfulle arter (lite undersøkt).
Viktig viltlokalitet. Hekkelokalitet for sandsvale i
utrast sandbanke.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Øvrig natur

7

Langs Vorma hovedsakelig jernbanefyllinger,
enkelte steder med naturlig kantsone på utsiden
med grove trær. Fra Bunes til Minnesund gjennom
flatt skoglandskap påvirket av moderne skogsdrift.
Bratt kant med gråor-heggeskog ned mot Vorma.
Landskapsøkologiske viktige kantsoner mot
Vorma, spesielt i nord.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Lokalitetene Bunes (26) og Kommersrud (26) har samme områdenummer i Eidsvoll kommunes kartlegging.
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Lokalitetsnr
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27
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67
174
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Naturtype / Viltområde

30000

31000

32000

Verdiklasse

Mudderbanker
Småbiotoper
Mudderbanker
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elv
Mudderbanker
Gråor-heggeskog
Gråor-heggeskog
Mudderbanker
Viltområde
Viltområde
Viltområde
Viltområde
Minnesund
Viltområde

145

29000

B
C
A
B
B
C
B
B
A
A
B
A
B

121
120
4

127
128

27
26

125

174
126

Sætre

67

Dokken

3

26

Eidsvoll

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø

Naturtyper

´

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

0.5

Lokalt viktig
15. september 2006

A Eidsvoll st. - Minnesund

1 Km

Fig 4.2. Det er store mudderflater langs Vorma ved lav vannstand på våren. Dette bildet er tatt 3.5.2005, og
utløpet fra Kommersrud-ravina kan ses på bildet. Vorma er et svært viktig overvintringsområde for vannfugl og
viktig område for biologisk mangfold. Utfyllinger i Vorma er konfliktfylt i forhold til naturmiljø da utfyllinger
på enkelte delstrekninger vil redusere arealer av mudderflater og gruntvannsarealer. Foto: Rune Solvang.

Omfang

Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

3-4

Vorma inkl.
Minnesund

Jernbanen er planlagt på utsiden av dagens trasé
mot Vorma. Det vil medføre fyllinger i Vorma.
Se vedlegg 2 for mer inngående vurderinger av
Vorma og vannfugl.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

Arealbeslag: Gruntvannsområder og mudderflater i
Vorma vil beslaglegges. Mer reduksjon av
mudderflater enn gruntvannsområder. Nærings- og
rasteområder for vannfugl vil bli redusert i areal,
spesielt for ande- og vadefugl knyttet til
mudderflater. Det vil bli en stor fylling i det lille
deltaområdet til Julsrudåa, som er en av fem
lokaliteter med konsentrasjon av overvintrende
vannfugl på strekningen.
Forstyrrelser: Anleggsaktivitet vil medføre
forstyrrelser av rastende fugl. Forstyrrelser av
vannfugl er spesielt kritisk om vinteren, og spesielt
dersom det er en kald vinter med mye islegging i
vassdraget. Vannfugl vil sannsynligvis kunne
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tilpasse seg trafikk på jernbanen når anlegget er i
drift.
Kantskog mot Vorma vil også gå tapt der dagens
jernbanetrasé ikke går på fyllinger. I enkelte partier
består denne kantskogen av grove ospetrær, med
en potensielt viktig funksjon for viltarter som
hakkespetter og andre hulerugere.
26

Kommersrud

Ravinelandskapet vil ikke bli påvirket
arealbeslag. Forstyrrelser i anleggsfasen.

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

av

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

67

Julsruddalen

Ravinelandskapet vil ikke bli påvirket av
arealbeslag. Det lille deltaområdet til Julsrudåa vil
bli fylt igjen. Forstyrrelser i anleggsfasen.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

26

Bunes

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

Fyllinger vil kunne påvirke de skoglige delene av
naturtypen. Mudderbankene vil ikke påvirkes.

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

120121

Dorr

Mudderbankene/våtmarksområdet vil bli negativt
påvirket da de nordlige delene av lokaliteten vil bli
beslaglagt i forbindelse med bru over Minnesund.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

174

Fremminøya

Øvrig natur

Brubygging over Minnesund kan endre
erosjonsforhold på øya. Sandsvala er avhengig av
utraste elvebanker, og så lenge øya ikke forsvinner
vurderes omfanget som lite.
Lite øvrig natur blir påvirket. Øverste del av de
bratte leirkantene med gråor-heggeskog mot
Minnesund vil påvirkes ved bru over Minnesund.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
Stort Middels Lite/ Middels Stort
neg. neg. intet pos. pos.

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
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Fig 4.3. Lokalitene ved Dorr (120-121). Mudderflater og vier-sumpskog med forekomst av truede arter. Foto:
Rune Solvang.

Konsekvenser
Alternativ A1 har store negative konsekvenser for naturmiljø, se vedlegg 2 for nærmere utdyping
for Vorma og vannfugl. Utfyllinger i Vormas mudderbanker og gruntvannsområder på Vormas
vestside, spesielt ved utløpet av Julsruddalsevja er spesielt negativt. I vurderingene ligger også at
Vorma er et fuglefredningsområde. Mindre inngrep ved Bunes og Dorr og i nordskråningen av
breelvterrassen ved Bjørknes er også negativt. Anleggsfasen er spesielt kritisk for overvintrende
vannfugl, spesielt ved nærføring på Vormas vestside, ved Julsrudåas utløp og ved brubygging
over Minnesund.

4.2 Strekning B, Minnesund – Korslund nord
Beskrivelse Minnesund-Korslund N
På strekningen Minnesund-Korslund nord går E6 i en lang løsmasseskjæring ved Langset mens
jernbanen går i strandsonen, stedvis på fylling. Som ellers på strekningen langs Mjøsa går
tiltakene gjennom små-skala kulturlandskap med spredte løvskogsområder og skogholt, stedvis
med betydelig innslag av edle løvtrær.
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Verdivurdering

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

109113

Ørbekk

Flere viktige naturtypelokaliteter er registrert i
kulturlandskapet ved Ørbekk. Ørbekk-området var
et prioritert område i den nasjonale registreringen
av viktig kulturlandskap i Norge (Flatby 1994). To
viktige naturtypelokaliteter ligger nær E6; hhv.
hagemark og rik edelløvskog (C); lok. 109 og 113.
Artsrik flora og potensial for rødlistede sopper;
spesielt beitemarkssopper knyttet til ugjødslet
kulturmark.

Øvrig natur

Verdi

Kulturlandskapet
ved
Ørbekk
og
Dalsrud/Korslund. Hovedsakelig fattig og knausete
strandskog, men lokalt rikere områder med
løvskog
og
rikere
flora,
spesielt
i
kulturlandskapene. To bekker går ned mot Mjøsa.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Fig 4.6. Kulturlandskapet ved Dalsrud og Korslund. Variert landskap med dominans av løvskog. Knausrik barog blandingsskog dominerer ellers på strekningen utenfor kulturlandskapet. Foto: Interconsult/Tiliatech.
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28000

Naturtype / Viltområde

Verdiklasse

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
127
145
149
4

Hagemark
Hagemark
Rik edellauvskog
Slåtteenger
Rik edellauvskog
Artsrike vegkanter
Slåtteenger
Rik edellauvskog
Artsrike vegkanter
Naturbeitemark
Naturbeitemark
Mudderbanker
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elv
Parklandskap
Gråor-heggeskog
Gråor-heggeskog
Hagemark
Viltområde

C
B
C
B
C
C
C
C
B
C
C
A
B
C
B
B
C
A

30000

31000

C2c

Lokalitetsnr

29000

C2c

27000

C1

C1

C1

Hellum

C2c

Brøhaug

273000

274000

26000

Korslund

272000

B1
B1b B1b

Bakken

Tunneltoppen

B1a

B1 B1b

Dalsrud

B1a

B1

271000

Molykkja

114

112

113

111
115

110

Ørbekk
116

B1b

Støjordet

B1

270000

109

118
117
269000

119

149

268000

Langset

122

A1

267000

145

121
120

Minnesund

266000

4

127
E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø

Naturtyper

27
Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

0.5

Lokalt viktig
22. desember 2006

B Minnesund - Korslund nord

1 Km

Omfang

Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

109,
113

Ørbekk

Alternativ B1 vil medføre arealbeslag i lokalitet
109 nær E6. Alternativ B1b vil medføre noe
arealbeslag mot øst i lokalitet 109, men i mindre
grad enn B1. B1b vil medføre arealbeslag tett
opptil lokalitet 113. B1a vil ikke medføre
arealbeslag.

Øvrig natur

Negativ
påvirkning
for
B1/B1b
ved
Dalsrud/Korslund hvor veg og bane vil gå gjennom
små-skala kulturlandskap; spesielt ved Korslund
gård. Nærføring mot Mjøsa. B1b medfører noe mer
tunnel enn B1 før Ørbekk, mens B1b fører til noe
mer habitatfragmentering. Omfanget vurderes som
relativt likt for øvrig natur.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲ ▲▲
B1 B1b B1a
Stort Middels Lite/ Middels Stort
neg. neg. intet pos. pos.

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
▲
B1/B1b B1a

Konsekvenser
Alternativ B1 gir liten til middels negative konsekvenser på grunn av inngrep i verdifulle
naturtyper ved Ørbekk og øvrige inngrep i små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og
Dalsrud/Korslund.
Alternativ B1b gir liten negativ konsekvens på grunn av mindre inngrep i verdifulle naturtyper og
små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund på grunn av tunnel for veg og bane
ved Ørbekk.
Alternativ B1a gir ubetydelig til liten negativ konsekvens på grunn av lang tunnel under
kulturlandskapet ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund. Som for alle alternativer inngrep i
løsmasseavsetningene ved Langset, inngrep i fattig barskog vest for Korslund og noe utfylling i
Mjøsa.

4.3 Strekning C, Korslund nord – Skrårud
Beskrivelse

Strekningen går fra nord for Korslund gjennom kulturlandskapet ved Hellum, Morskogen og
Ulvin nord til Skrårud. Spesielt Ulvin-området består av et viktig kulturlandskap med mange
lokalt viktige naturtypelokaliteter.
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Fig 4.7. Kulturlandskapet ved Ulvin med sine mange naturtypelokaliteter (se temakart naturmiljø og beskrivelse
i tekst). Foto: Interconsult/Tiliatech.

Verdivurdering

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

103

Ulvin
nordvest

Lokalt viktig naturtype, hagemark (C). Hagemark
med rik naturengflora; flora knyttet til ugjødslet
beitemark. Potensial for beitemarkssopp.

104

Ulvin 2

Lokalt viktig naturtype, småbiotoper (C). Skogholt
med edle løvtrær langs bekken gjennom området.

Verdi
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

105

106

36

Ulvin vest

Ulvin sør

Lokalt viktig naturtype, hagemark (C). Hagemark
med rik naturengflora; flora knyttet til ugjødslet
beitemark. Potensial for beitemarkssopp. Den
rødlistede fuglearten vendehals (V) ble registrert
territoriehevdende i 2005.
Lokalt viktig naturtype, hagemark (C). Variert
kulturpåvirkning, stedvis hardt beitet og partier
preget av gjengroing.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|
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107

108

Ulvin søndre

Vest
for
Ulvin søndre

Lokalt viktig naturtype, rik edelløvskog (C).
Hassel, alm, ask og storvokst lønn. Rik
karplanteflora.
Lokalt viktig naturtype, rik edelløvskog (C).

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|-----------|
▲

Øvrig natur

Små-skala kulturlandskap på strekningen BrøhaugMorskogen (i tillegg til Ulvin), men ikke like godt
utformede kulturlandskapstyper som ved Ulvin.
For øvrig knausrik barskog fram til Brøhaug. 2
bekker på strekningen.
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26000

27000

28000

Lokalitetsnr

Naturtype / Viltområde

Verdiklasse

Eidsvoll:
100
101
102
103
104
105
106
107
108
148
173

Eidsvoll:
Store gamle trær
Naturbeitemark
Naturbeitemark
Hagemark
Naturbeitemark
Hagemark
Hagemark
Rik edellauvskog
Rik edellauvskog
Bekkekløft
Gråor- og heggeskog

Eidsvoll:
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B

Stange:
2006

Stange:
Hagemark

Stange:
C

29000

Morstua

30000

31000

2006

Midtskogen

173

148

Skrårud

102
101
103
100

104
Ulvin

105

106
108

Morskogen

107

Hellum

Brøhaug

Korslund

Bakken
Dalsrud

Molykkja

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø

Naturtyper

´

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

0.5

Lokalt viktig
15. september 2006

C Korslund nord - Skrårud

1 Km

Omfang
Utvidelse av jernbane og E6 vil ved Ulvin påvirke et småskala kulturlandskap som innehar flere
viktige lokaliteter for biologisk mangfold.

Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

103,
104,
106,
107,
108

Lokaliteter
Ulvin

Ved utvidelse E6 østover vil C1 beslaglegge
betydelige partier av naturtypelokalitetene som
ligger inntil E6, lokalitet 103, 104, 106, 107 og
108. Omlegging av lokalveger, spesielt øst for
dagens E6, vil gi ytterligere arealbeslag og
fragmentering av naturtypelokalitetene, spesielt på
lokalitet 107. Omfanget vurderes som stort
negativt da det vil medføre store inngrep i en rekke
naturtypelokaliteter som er spesielt viktige for
biologisk mangfold og i kulturlandskapet generelt
på Ulvin.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

C1

C2c

Ved tunnel (C2c) vil alle naturtypelokalitetene
unngå arealbeslag og vegen vil kun påvirke de
nordlige deler av lokalitet 103 marginalt.
Jernbane vil for begge alternativer gå i tunnel
under Ulvin.
Øvrig natur

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

C1 vil gi mer arealbeslag enn C2c i øvrig natur på
grunn av C2c sine lengre tunnelstrekninger.
Jernbanen vil medføre utfyllinger i strandsonen,
ved Hellum og ved Skrårud.

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

C1

C2c

Konsekvenser
Alternativ C1 har middels til store negative konsekvenser på grunn av betydelige arealinngrep i
naturtypene i kulturlandskapet ved Ulvin. Kulturlandskapet ved Ulvin har en konsentrasjon av
viktige naturtyper. Det er også noe arealinngrep i det noe mindre biologisk verdifulle området ved
Brøhaug-Morskogen.
Alternativ C2c har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av
lang tunnel under kulturlandskapet ved Ulvin. Alle naturtypelokaliteter ved Ulvin unngår inngrep
ved dette alternativet. Noe mer triviell natur beslaglegges ved Brøhaug som gir liten negativ
konsekvens.
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4.4 Strekning D, Skrårudstua - Strandlykkja
Beskrivelse

Strekningen går fra Skrårud til nord for Strandlykkja gjennom kulturlandskapet ved Skrårud og
Strandlykkja.

Verdivurdering
Verdi

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

148

Budalen

I Stange kommune er lokaliteten kartlagt som et
svært viktig viltområde (A) (Borch & Nøkleby
1997). Rik spurvefuglfauna. Rødlistekandidaten
huldregras skal være påvist.

173

2006

1071

Skrårudstranda

Mostue nedre

Strandlykkja
N for kapell

Viktig
naturtype;
gråorheggeskog/svartorstrandskog (B) mot Mjøsa.
Svartorstrandskog er en sterkt truet naturtype.
Lokalt viktig naturtype, hagemark (C).
Kulturlandskap med enkelte grove trær og artsrik
flora.
Svært viktig naturtype, rik edelløvskog (A). Rik
karplanteflora med flere regionalt sjeldne arter.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

2002

Strandløkken

Viktig
naturtype;
karplanteflora.

hagemark

(B).

L

Rik

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Øvrig natur

40

Kulturlandskapet ved Skrårud; løvskog vest for
E6; øst for E6 smal kantsone med løvskog og
større
hogstflater.
Kulturlandskap
ved
Strandlykkja med løvskogholt innimellom jorder
og bygninger. Kulturlandskapet ved Strandlykkja
er rikere enn mange av de andre tettstedene langs
Mjøsa. Rik flora og innslag av edle løvtrær.
Flekker med rikere berggrunn gir generelt en
rikere flora i området. En bekk på strekningen
(Budalsbekken).

L

M

S

|-------------|------------|------------|
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26000

27000

28000

29000

30000

31000

Hestnes
Lokalitetsnr
Eidsvoll:
148
173

Naturtype / Viltområde
Eidsvoll:
Bekkekløft
Gråor-heggeskog

Verdiklasse
Eidsvoll:
A
B

Stange:
1034
1071
2002
2006

Stange:
Slåtteenger
Rik edellauvskog
Hagemark
Hagemark

Stange:
B
A
B
C

Mjøsvang

Sørlia

Kleiverud

Nilsberg

Rundtom

2002
1034
Strandlykkja

1071

Morstua

2006

Midtskogen

173

148

Skrårud

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø
D Skrårud - Strandlykkja st.
E Strandlykkja st. - Kleverud

Naturtyper

´

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

0.5

Lokalt viktig
15. september 2006

1 Km

Fig 4.8. Gråor-heggeskog på lokaliteten Skrårudstranda. Hvitveis dominerer skogbunnen. Noe død ved finnes på
lokaliteten (død ved er viktig for en rekke truede arter). Foto: Rune Solvang.

Omfang
Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

148

Budalen

Veg: D1, D2 vil føre til inngrep på lokaliteten
ved krysningspunktet over Budalen, på østsiden
av dagens trasé.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
D1/D2

173

Skrårudstranda

D1 vil føre til arealbeslag av hele lokaliteten
utenfor dagens jernbanetrasé.
D2 vil føre til at naturtypen vil bli uberørt.

2006

Mostue nedre

D1 vil føre til store inngrep på lokaliteten på
grunn av kryss og veg inkl fyllinger E6.
Utvidelse av bane fører til økt arealbeslag av
naturtypen pga av utvidelse og fyllinger.
D2 vil føre til at naturtypen vil bli uberørt.

1071

42

Strandlykkja
N for kapell

D1: Det vil bli arealbeslag i nedre deler av
naturtypen både i forbindelse med utvidelse av
E6 og ombygging av lokalveg. Ombygging av

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

D1

D2

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

D1

D2

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
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lokalveg vil kunne føre til større inngrep på
lokaliteten enn E6.

▲

▲

D1

D2

D2: Ved tunnelalternativ for både veg og bane
unngår en arealbeslag på lokaliteten.
2002

Strandløkken

D1: Jernbanen vil beslaglegge de nederste
delene av naturtypen. Dette vil medføre
arealbeslag av blant annet en svartorsumpskog
(eneste kjente på strekningen). Videre vil
sannsynligvis det meste av forekomsten av
skjellrot også bli beslaglagt. Kryss Strandlykkja
og omlegging av lokalvegen vil beslaglegge
ytterligere areal av lokaliteten, slik at det totale
inngrepet på lokaliteten blir stort. Spesielt
kryssløsningen vil beslaglegge viktige deler av
naturtypen. Sjelden lavart på gammel løe vil
kunne forsvinne ved at løa rives.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

D1

D2

D2: Ved tunnelalternativ for både veg og bane
unngår en arealbeslag på lokaliteten.
Øvrig natur

D1: Kulturlandskapet og løvskogsdominert skog
ved Strandlykkja er generelt et rikt biologisk
område sammenlignet med en del fattigere
områder langs Mjøsa på grunn av rikhet i
berggrunnen. Det er rikere forhold flekkvis helt
ned mot Mjøsa (spesielt ved Strandlykkja
kapell); utvidelse av E6 og bane, stort kryss og
omlegging av lokalveg vil føre til et totalt sett
relativt stort arealbeslag av natur.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲

▲

D1

D2

Bane vil medføre arealbeslag av velutviklet
kantsone med løvskog mot Mjøsa og i
kulturlandskapet ved Strandlykkja.
D2 gir noe arealbeslag ved Skrårud. Omfanget
vurderes som lite.
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Fig 4.9. Strandlykkja med lokalitetene ved Strandløkken og Strandlykkja. Foto: Interconsult/Tiliatech.

Konsekvenser
Alternativ D1 har store negative konsekvenser på grunn av store arealbeslag i verdiklassifiserte
naturtypelokaliteter, spesielt i kulturlandskapet ved Strandlykkja som følge av veg, bane, kryss og
fyllinger. Strandskogen ved Skrårudstranda vil i sin helhet også bli beslaglagt.
Alternativ D2 har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av
lange tunneler både for veg og bane under kulturlandskapet ved Strandlykkja.

4.5 Strekning E, Strandlykkja – Kleverud
Beskrivelse

Strekningen går fra nord for Strandlykkja til Kleverud gjennom fattig barskogslandskap. Planlagt
E1 jernbane vil gå i strandsonen på utsiden av dagens jernbane, mens E6 nordgående felt er
planlagt terrassert oppe i lia overfor dagens E6. To rasteplasser er planlagt langs E6.

44
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Fig 4.10. Strekning E. Jernbanen går hovedsakelig på fylling i Mjøsa. Nordgående felt E6 vil gå et stykke oppe i
lia. Strekningen består av barskog på fattig berggrunn. Foto: Interconsult/Tiliatech.

Verdivurdering
Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

Øvrig natur

Ingen verdiklassifiserte arealer på strekningen.
Strekningen betydelig preget av inngrep fra veg og
bane. Fattig barskog og småvokst løvskog
dominerer. Naturforholdene ikke så rike som ved
Strandlykkja.

Verdi

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

L

M

S
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▲

E1
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Omfang

Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

Øvrig natur

Arealbeslag i fattig barskog og ung løvskog.
Fyllinger vil påvirke strandsonen på utsiden av
dagens jernbane, med forekomst av lavart som i
dag står på rødlista, men som sannsynligvis vil gå
ut av rødlista (Reidar Haugan pers.medd.).

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
E1

Arealbeslaget vil medføre barrierer i tre plan da E6
er planlagt terrasert. Inngrepet vil forsterke en fra
før sterk barriere for vilt, og flytte denne barrieren
lenger opp i lia, men vil ikke utestenge viltet fra
viktige beiteområder da områdene totalt sett synes
å ha liten verdi for hjortevilt.

Konsekvenser
Alternativ E1 har liten negativ konsekvens. Inngrepet vil forsterke en fra før sterk barriere for vilt.
Barrieren vil bli flyttet lenger opp i lia da E6 er planlagt terrassert, men vil ikke utstenge viltet fra
viktige beiteområder da området på utsiden av E6 har liten verdi for hjortevilt.

4.6 Strekning F, Kleverud – Skaberud
Beskrivelse
Strekningen går fra Kleverud til Skaberud gjennom bebyggelse og små-skala skog- og
kulturlandskap ved Mjøsvang, Hestnes og Espa. Strekningen har på grunn av rikere berggrunn og
gunstig lokalklima relativt stort innslag av edle løvtrær som hassel, lønn og ask. Alternativet
gjelder bare veg.
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Verdivurdering

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

2005

Skrepperud

Lokalt viktig naturtype, kalkskog (C). Rik barskog
med til dels rik flora, blåveis, tysbast m.m.
Potensial for rødlistede markboende sopp.

426

819

Espa stasjon
(Labbelvas
utløp)

Viktig naturtype, fuktenger (B). Område ved
utløpet av Labbelva. De truede karplanteartene
elvebunke (DC) og myrstjerneblom (DC) er
registrert på lokaliteten i 2002. Lokaliteten er
betydelig påvirket, og kun restarealer står igjen.

Labbelva

Svært viktig viltområde (A). Svært viktig
naturtype, bekkekløfter (A). Rik, fuktig bekkekløft
med funn av flere rødlistede arter (sopp, lav). Rik
karplanteflora.
Regionalt
sjelden
naturtype/vegetasjonstyper.

Øvrig natur

Verdi

E6 går gjennom et område med en del
hyttebebyggelse (Mjøsvang til Espa) og boliger
samt små-skala skog og kulturlandskap med store
og små skogholt oppbrutt av jorder og bebyggelse
på strekningen fram til Skaberud. Kulturpåvirkning
fra hytter/boliger
med
plenareal,
hogst,
utfyllinger/avfallsplasser etc. påvirker områdene.
Kantsoner og skogholt med løvskog dominerer
partiene nær E6 og bane og bidrar til varierte
naturtyper på strekningen. På grunn av lommer
med
rikere
berggrunn
opptrer
frodig
løvskogsvegetasjon med blant annet edle løvtrær
som ask, lønn og hassel spesielt. Dette gir også en
rikere fuglefauna, og arter som bøksanger,
gulsanger og nøttekråke er observert i området. Fra
Espa og nordover overtar barskogen landskapet.
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2005
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G
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285000

Mjøsvang

Vensvangen

G2

G7

Nilsberg

E1

284000

Kleiverud

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø
F Kleverud - Skaberud (E6)
G(sør) Kleverud - Tangen (DB)

Naturtyper

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

0.5

Lokalt viktig
22. desember 2006

1 Km

Omfang
Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

2005

Skrepperud

F2a: Lokaliteten vil i liten grad bli påvirket
negativt da E6 vil utvides østover ved lokaliteten.
F3: Lokaliteten vil ikke bli påvirket.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲▲
F2a F3

426

Espa stasjon
(Labbelvas
utløp)

Lokaliteten vil ikke berøres direkte av tiltakene.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
F2a/F3

819

Labbelva

Øvrig natur

F2a/F3: Utvidelse av E6 vil ved begge alternativer
medføre inngrep i forbindelse med bygging av ny
bru over Labbelva. Krysningspunktet er planlagt
på samme plass ved begge alternativene. Hogst av
skog i forbindelse med bygging av bru vil foruten
arealbeslag av verdifull skog kunne redusere
områdets verdi gjennom endrede lokalklimatiske
forhold i bekkekløfta. Omfangsvurderingen
forutsetter at hogst og øvrige terrenginngrep
minimaliseres.

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

Inngrep i små-skala kulturlandskap med skogholt
og kantsoner av løvskog. Kulturlandskapet på
strekningen har ikke de samme biologiske
kvaliteter som Ulvin og Strandlykkja.

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

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲
F2a/F3

|--------|--------|--------|---------|--------|
▲ ▲
F2a F3

F3 (lang tunnel) har mindre omfang.
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Fig 4.11. Labbelva er ei markert bekkekløft i terrenget. Den viktigste delen av bekkekløfta ligger ovenfor E6.
Den nederste delen er noe mer preget av inngrep, blant annet ligger det en fabrikk ned mot Espa. Foto:
Interconsult/Tiliatech.

Konsekvenser
Alternativ F2a har middels negative konsekvenser. Kryssing av Labbelva er et kritisk punkt da
Labbelva har sjeldne naturkvaliteter i regionen. Konsekvensgrad forutsetter at hogst og øvrige
terrenginngrep minimaliseres.
Alternativ F3 har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av en
lang tunnel fram til Espa.

4.7 Strekning G, Kleverud – Stensrud
Beskrivelse

Alternativ G1, G1a og G2 går over Tangen-halvøya. Alternativ G7 og G8 går på sørsiden av
Mjøsa (G7 i tunnel, G8 langs Mjøsa) og øst for Tangenvika, og passerer over Viksdammen før
den igjen går inn i tunnel nord for Viksdammen. Alternativene gjelder bare bane.
Strandsonen langs Mjøsa fra Kleverud til Skaberud består av smale kantsoner med løvskog på
utsiden av jernbanen og lokalveg. Strandsonen ved Skaberud består av intakt strandeng (den
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største strandenga på Minnesund-Skaberud delen), til forskjell fra øvrig del av strekningen, men
denne berøres ikke av utbyggingen. Det er lokalt rikere berggrunn i området som gir seg utslag i
rikere områder med blant annet blåveis i lisidene opp fra Mjøsa. På strekningen er det mye
bebyggelse (hus, hytter etc.) og noe industri (Skaberud), og arealene er således betydelig
kulturpåvirket.
Tangen-halvøya utgjøres av en mosaikk av høyproduktiv skog, skrinne furuberg og frodige og
fuktige drag. Området langs planlagt trasé er betydelig påvirket av moderne skogbruk, og
skoglandskapet domineres av hogstflater, ungskog og yngre og eldre produksjonsskog. Bærlyngog blåbærskog dominerer, men lågurtskog (også rike typer med blåveis) opptrer også her, dog mer
spredt enn langs Mjøslia. Landskapet er et små-skala kulturlandskap hvor marginale områder gror
igjen mens større og mindre jorder brukes mer intensivt til korn- og grasproduksjon.
Viktig kulturmarksvegetasjon er registrert flere steder på Tangen; blant annet på Kjellsveen
(forekomst av solblom, se vedlegg 1), Temmen og Svartnes. Måsabekken drenerer ut i Tangenbukta og krysses flere ganger av dagens jernbane og lokalveger.
Jernbanen over Tangen-halvøya vil bli mer berørt av viltkrysninger enn områdene langs Mjøslia.
Det foregår et lokalt til regionalt trekk av elg, og en rekke påkjørsler skjer mellom hjortevilt både
langs jernbanen og på riksveg 222.

Fig 4.12. Parti fra Tangen-halvøya med gården Slåttsvea til høyre. Halvøya er betydelig påvirket av moderne
skogbruk med plantefelt, hogstflater og ungskog. Skogene er svært fattige på død ved, og dermed også fattig på
de arter som er avhengige av død ved som substrat. Foto: Interconsult/Tiliatech.
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Verdivurdering

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

2005

Skrepperud

Lokalt viktig naturtype, kalkskog (C). Rik
barskog med til dels rik flora, blåveis, tysbast
m.m. To rødlistearter registrert. Potensial for
rødlistede markboende sopp.

426

819

2007

Espa
stasjon
(Labbelvas
utløp)

Viktig naturtype, fuktenger (B). Område ved
utløpet av Labbelva. De truede karplanteartene
elvebunke (DC) og myrstjerneblom (DC) er
registrert på lokaliteten i 2002. Lokaliteten er
betydelig påvirket, og kun restarealer står igjen.

Labbelva

Svært viktig viltområde (A). Svært viktig
naturtype, bekkekløfter (A). Rik, fuktig
bekkekløft med funn av flere rødlistede arter
(sopp, lav). Rik karplanteflora. Regionalt sjelden
naturtype/vegetasjonstyper.

Skaberudbekken

Verdi
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S
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▲

L

Gytebekk for mjøsørret og mjøsharr.

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

58

2008

Linderudsjøen–
VikselvaViksdammen

Oppdemt lokalitet. Svært viktig viltområde (A).
Viktig hekkeområde for våtmarksfugl, og
indikasjoner på hekking av en rekke lokalt
sjeldne arter. Viktig rastelokalitet for fugl under
trekket. Linderudsjøen har største verdi for
fuglelivet. I Vikselva og Viksdammen vokser
den
rødlistede
arten
kjempesoleie
og
myrstjerneblom (DC). Begge de rødlistede artene
elvemusling (V) og edelkreps (DC) finnes i
vassdraget.

Hov grustak

Viktig viltlokalitet. Hekkekoloni for sandsvale.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

2003

6154

1010

Slåttsvea

Brenntjernet

Kjellsveen

Svært viktig naturtype av typen ”Andre viktige
naturforekomster”. Lokalitet med funn av
rødlistede og meget sjeldne markboende sopper.
Naturtypen består av ungt plantefelt på tidligere
beite-/kulturmark med lågurtpreget vegetasjon.
Viktig naturtype, dammer (B). Tjern med rik
vegetasjon med blant annet en stor bestand av
rødlistearten dronningsstarr (DC). Negativt
påvirket av næringstilsig og tidligere senkninger.
Svært viktig naturtype, naturbeitemark (A). Lite
gjødslet magereng med god forekomst av arter
knyttet til lite gjødslede areal. Stanges største
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S

|-------------|------------|------------|
▲

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|

8

Biologisk mangfold i ferskvann, spesielt evertebrater, lite undersøkt på disse lokalitetene. Lokalitetene har et
potensial. Vannvegetasjon lite undersøkt i Brenntjernet.
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forekomst av rødlistearten solblom.
Øvrig natur

Små-skala
kulturlandskap,
skogholt
og
bebyggelse langs Mjøsa på strekningen
Kleverud-Espa. En del hyttebebyggelse mot
Mjøsa med redusert naturpreg. Lang strekning
med natur uten store tekniske inngrep over
Tangen-halvøya. Til dels sterkt påvirket
skogbrukslandskap uten kjente naturkvaliteter
knyttet til gammelskog med død ved. Krysser her
gjennom kulturlandskap med fulldyrket mark og
beitemark/gjengroende
beitemark.
Tangenhalvøya er et viltrikt område. Mindre strekninger
med dagløsninger på strekningen over
Viksdammen (G7 og G8).

▲
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Fig 4.13. Den rike kulturlandskapssjøen/dammen Brenntjernet ligger nedenfor åsen omtrent midt i bildet. Ytterst
del av Tangenvika er nederst til høyre i bildet. Foto: Interconsult/Tiliatech.
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292000
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5

2008
7
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Tangen

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø
G(nord) Tangen - Stensrud
H Stensrud - Sørli

Naturtyper

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

Lokalt viktig

Vilttrekk

0
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22. desember 2006

1 Km

Omfang

Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

2005

Skrepperud

G1a påvirker lokaliteten betydelig ved
tunnelinnslag på lokaliteten og at alternativet
går tvers gjennom lokaliteten.
G1 og G8 påvirker lokaliteten marginalt da
alternativene går på utsiden av lokalvegen.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲

▲

G1a

G1/G2/G7/G8

G2 og G7 påvirker ikke lokaliteten.
426

Espa
stasjon
(Labbelvas
utløp)

G1 og G1a vil påvirke lokaliteten betydelig ved
at området på innsiden av brua opparbeides for
friluftsformål.
G2, G7, G8 påvirker ikke lokaliteten.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲

▲

G1a/G1

819

Labbelva

G1 og G1a påvirker ikke lokaliteten negativt.
G2, G7, G8 går i tunnel under Labbelva og
forutsatt tett tunnel skal dette ikke påvirke
lokaliteten negativt.

G2/G7/G8

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲
G1a/G1/G2/G7/G8

2007

Skaberudbekken

Ved full forurensningskontroll av overvann til
bekken vurderes negativt omfang som lite.

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

|--------|--------|--------|---------|-------▲
F2a/F3

5

Linderudsjøen–
VikselvaViksdammen

G7 og G8 vil krysse Viksdammen i bru i
østenden av området (se bilde). Østenden av
Viksdammen er det mest vegetasjonsrike og
sårbare delen av lokaliteten. Flere regionalt
sjeldne våtmarksfuglearter hekker regelmessig
og flere rødlistearter er registrert. Det er få
etterundersøkelser av effekter på fugl (trekkende
og hekkende) ved kryssing av små og rike
våtmarkslokaliteter i bru. Hekkende og
trekkende fugl kan påvirkes negativt ved
forstyrrelse, spesielt i anleggsfasen, og
arealbeslag. Hekkearter som knoppsvane og
sivhøne er relativt forstyrrelsestolerante. En bru
i den mest sårbare delen av lokaliteten kan
påvirke innflygning for vannfugl til lokaliteten.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲

▲

G7/G8

G1/G1a/G2
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Rødlisteartene kjempesoleie (en av Norges
viktigste forekomster i dette vannsystemet) og
myrstjerneblom vokser i østenden av
Viksdammen. Arealbeslag vil ikke påvirke disse
forekomstene direkte, men kan påvirkes
indirekte ved forurensning. De rødlistede
ferskvannsorganismene
elvemusling
og
edelkreps finnes også i vannsystemet.

56

Nedtapping og forurensning i anleggsfasen kan
virke negativt inn på naturmiljøet og de
rødlistede artene. Konsekvenser av nedtapping
må vurderes spesielt dersom dette blir aktuelt i
en eventuell anleggsfase. De forutsettes full
forurensningskontroll i anleggsfasen. Omfanget
vurderes som middels til stort negativt da
inngrepet vil gjøres i den mest sårbare delen av
lokaliteten.
G1, G1a og G2 vil ikke påvirke lokaliteten.
2008

Hov grustak

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

Hekkekolonien for sandsvale vil sannsynligvis
forsvinne ved arealbeslag.

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲

▲

G7/G8

2003

Slåttsvea

G1, G1a og G2 vil ikke påvirke lokaliteten
direkte. Lokaliteten kan bli indirekte påvirket
ved avrenning av forurensning i spesielt
anleggsfasen. Omfanget vurderes som lite.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲▲

G7 og G8 vil ikke påvirke lokaliteten.
615

Brenntjernet

Jernbanen er planlagt rett sør av Brenntjernet.
Lokaliteten vil ikke bli berørt av direkte
arealbeslag. Forurensning av innsjøen i
forbindelse med anleggsfasen må unngås.

G1/G1a/G2 G7/G8
Stort Middels Lite/ Middels Stort
neg. neg. intet pos. pos.

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲▲

G7 og G8 vil ikke påvirke lokaliteten.
1010

Kjellsveen

Jernbanen vil skjære gjennom og beslaglegge
store deler av lokaliteten. Restarealene etter ev.
utbygging vil muligens ikke bli beitet og
dermed vil alternativet medføre stort omfang for
naturverdiene på lokaliteten ved arealbeslag og
opphørt hevd.

G1/G1a/G2

G1/G1a/G2 G7/G8
Stort Middels Lite/ Middels Stort
neg. neg. intet pos. pos.

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲

▲

G1/G1a/G2

G7/G8

G7 og G8 vil ikke påvirke lokaliteten.
Øvrig natur

G2 og G7 gir små inngrep på Espa-siden på
grunn av lange tunneler. G1 gir inngrep i hele
strandsonen fra Kleverud til Espa. G1a består av
en lengre tunnel mot Espa og gir mindre inngrep
i strandsonen enn G1. G8 medfører en del
inngrep i strandsonen fra Kleverud til sør for
Espa.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲▲ ▲ ▲
G1G1a G8/G2 G7

G7 og G8 gir inngrep i hovedsakelig fattig
skogbrukspåvirket skog fra Fansrud-Finstad.
G1, G1a og G2 over Tangen vil foruten de
verdiklassifiserte arealene gi inngrep i fattig
skogbrukspåvirket skog.
Vilttrekk av lokal til regional verdi over
Tangen-halvøya.
Tangen-alternativene (G1,
G1a og G2) vil medføre kraftige barrierer for
vilt
inkl
elg,
mens
det
østgående
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jernbanealternativet med et par lange tunneler
vil gi naturlige krysningspunkter for vilt fram til
Finstad.

Fig 4.14. Viksdammen. Østenden av sjøen (øverst på dette bildet) har rike vegetasjonsbredder. Her vokser blant
annet rødlisteartene kjempesoleie og myrstjerneblom (Naturdata Stange kommune). Det er her våtmarksfuglene
også hekker, med blant sivhøne enkelte år. Sivhøne er regionalt sjelden. Sivhøna er kjent som hekkefugl på 4-5
lokaliteter i kommunen (Borch & Nøkleby 1997). Foto: Interconsult/Tiliatech.

Konsekvenser:
Alternativ G1 har middels til store negative konsekvenser, mens G1a og G2 har middels negative
konsekvenser. G1 skiller seg fra G1a ved at det er inngrep i hele strandsonen sør for Espa, mens
G2 utgjør ett lengre tunnelalternativ. Alternativene G1, G1a og G2 er like over Tangen-halvøya.
Alternativene vil over Tangen-halvøya medføre relativt store lineære tekniske inngrep i et område
som fra før har få tekniske inngrep. Inngrepet vil medføre økte barriereeffekter for vilt og bidra til
økt fragmentering av landskapet. Naturbeitemarka med solblom ved Kjellsveen vil bli sterkt
negativt påvirket ved arealbeslag. G1 vil føre til mest inngrep i strandsonen, og er således det mest
negative alternativet for naturmiljø etterfulgt av G1a og til slutt G2.
Alternativene G7 og G8 har middels til store negative konsekvenser da alternativene krysser den
mest verdifulle delen av Viksdammen. G7 har noe mindre negativ konsekvens enn G8 da den har
en lengre tunnelstrekning enn G8.
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Fig 4.15. Stanges største forekomst av solblom er registrert i naturbeitemark (ugjødslet beitemark) ved
Kjellsveen. En rekke andre arter knyttet til ugjødslet beitemark er registrert på lokaliten Foto: Rune Solvang.
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4.8 Strekning H, Stensrud – Sørli
Beskrivelse

Strekningen omfatter den korte strekningen mellom Stensrud stasjon og Sørli tømmerterminal.
Dagens jernbane går her gjennom skogbrukspåvirket barskogslandskap og enkelte mindre
gårdsbruk og småbruk. En bekk krysser frem og tilbake langs dagens jernbanespor.

Verdivurdering

Lok.nr

Navn

Grunnlag verdisetting

555

Sørli dam 1

Lokalt viktig naturtype, dammer (C).

Verdi
L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

2004

Sørli dam

L

Lokalt viktig naturtype, dammer (C).

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Øvrig natur

Måsabekken øst følger østsiden av dagens
jernbanetrasé.
Kort
strekning
gjennom
skogbrukspåvirket barskogslandskap.

L

M

S

|-------------|------------|------------|
▲

Omfang
Lok.nr

Navn

Omfangsvurdering

555

Sørli dam 1

Ved utvidelse vil lokaliteten bli berørt ved
arealbeslag.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲
G7/G8

2004

Sørli dam

Ved utvidelse vil lokaliteten bli berørt ved
arealbeslag.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲
G7/G8

Øvrig natur

Inngrep i ordinært barskogslandskap på en kort
strekning. Utvidelse østover vil påvirke
Måsabekken som renner fra Sørli dam.

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

|--------|--------|--------|---------|-------|
▲
G7/G8
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26000
Naturtype / Viltområde
Dammer
Dammer
Naturbeitemark
Viktige bekkedrag
Dammer
Viltområde
Viltområde

28000

29000

30000

Verdiklasse
B
B
B
B
C
A
B

31000

Kolomoen

H1

299000

Lokalitetsnr
555
556
1010
2001
2004
5
2008

27000

556

298000

555
Sørli

297000

2004

296000

Austad

G2

294000

295000

Steinsrud

G1

293000

G1a

1010

292000

2001

8
G

Vik

5

2008
7
G

Tangen

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø
G(nord) Tangen - Stensrud
H Stensrud - Sørli

Naturtyper

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

Lokalt viktig

Vilttrekk

0

0.5

22. desember 2006

1 Km

Konsekvenser
Alternativ H, som omfatter en kort strekning gjennom skog, har liten negative konsekvenser pga
av noe arealbeslag i dammene ved Sørli. Utover det er det arealbeslag i ordinært
skogbrukspåvirket landskap. Det må tas hensyn til Måsabekken under anleggsfasen.

5 Konsekvenser i anleggsfasen
5.1 Hensyn til Vorma
Tiltaket vil ved utbygging medføre forstyrrelser av vilt og fugl i anleggsfasen. Spesielt sårbart er
Vorma. Anleggsfasen vil medføre forstyrrelser av rastende og overvintrende fugl i Vorma. Dette
er spesielt kritisk om vinteren da Vorma er et viktig overvintringsområde for mange arter.
Anleggsperiodens varighet er usikker, men det må antas at det også vil være anleggsaktivitet
vinterstid. Den gunstigste anleggsperioden er i sommerhalvåret mellom juni og september, se for
øvrig mer detaljer i vedlegg 2.

5.2 Hensyn til elver og bekker i anleggsfasen
Det er en del utfordringer knyttet elver og bekker som drenerer ut i Vorma, Mjøsa og andre
vannforekomster (Viksdammen, Brenntjernet) i forhold til håndtering av overflatevann og
forurensning. E6 og Dovrebanen krysser en rekke bekker som drenerer ned mot Mjøsa. Bekker
med kantsoner er generelt varierte og artsrike naturmiljøer. Enkelte av bekkene ned mot Mjøsa er
gytebekker for Mjøs-ørret og Mjøs-harr, som Måsabekken og nederste deler av Skaberudbekken.
Det bør vises spesiell aktsomhet i anleggsfasen i forhold til bekkene, spesielt de med funksjon
som gytebekker. I forbindelse med reguleringsplan for parsellen ”Skaberud-Kolomoen” er det
utarbeidet en rapport vedrørende beskyttelse av vannmiljø på denne strekningen (Røhr &
Simonsen 2005). Rapporten legger premisser for å ivareta vannmiljø og bekkenes økologiske
funksjon. Statens vegvesen håndbok 261 ”Vannbeskyttelse i vegbygging og vegplanlegging” bør
også legges til grunn (Statens vegvesen 2006) når hensyn til elver og bekker skal tas i senere
planleggingsfaser.

6 Avbøtende tiltak
Nedenfor følger forslag til enkelte avbøtende tiltak med spesiell hovedvekt på hjortevilt.

6.1 Viltgjerder og faunapassasjer
Viktige vilttrekk må kartfestet i samarbeid med lokal viltkompetanse. Avbøtende tiltak i forhold
til viltgjerder og faunapassasjer må detaljeres i reguleringsplanfasen.
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•

E6: Det vil være behov for bygging av viltgjerder på hele E6-strekningen. Fra Minnesund
til Labbelva er det som hovedløsning tenkt viltgjerder på oversiden av E6. Løsninger i
forhold til dyr som kommer over tunneler og på nedsiden av E6 er ikke detaljert. Fra
Labbelva til Skaberud er det tenkt dobbeltsidige viltgjerder.

•

Dovrebanen: Ved en eventuell kryssing av Tangenvika og utvidelse på Tangenhalvøya
(G2) vil det være behov for dobbeltsidige viltgjerder. For alternativene over Viksdammen
(G7/G8) vil det bli tunnelløsning sør og nord for Viksdammen, med dobbeltsidige
viltgjerder i dagsoner i det minste nord for tunnelen nord for Viksdammen. G7/G8 vil
medføre langt mindre barrierevirkninger for hjortevilt og annet småvilt enn G2. Behovet
for faunapassasjer er stort om det velges dagtrasé på vestsiden. Trolig må det legges til
rette for tre faunapassasjer for større hjortevilt og flere små som mindre vilt kan benytte
ved G2. Den samlede effekt av viltgjerder langs E6 på strekningen fra Minnesund til
Uthus-krysset i Stange kommune og jernbanekryssing av Tangenvika og dagtrasé på
vestsiden av Tangenvika til Sørli vil medføre store barrierer for viltet. Fragmentering av
leveområder for hjortedyr og endret trekkmønster kan bli resultatet. Valg av
jernbaneløsning over Tangenhalvøya vil ha stor betydning for valg av avbøtende tiltak i
dette spesielt viltrike området. For mindre viltarter (grevling, rev, hare og andre
småpattedyr m.fl.) vil også mindre passasjer tiltenkt andre funksjoner bli viktige.
Veikrysninger, bekkekulverter, landbrukskrysninger og gang-sykkelveiunderganger bør
plasseres og utformes slik at flerfunksjon oppnås. Dette gjelder ikke minst strekningen
Minnesund-Labbelva der hovedløsningen trolig blir viltgjerde på oversiden av E6. Det bør
videre sikres passasjemuligheter for vilt ved innslagspunktet for bru på Tangen-halvøya,
slik at vilt kan bevege seg i strandsonen.

6.2 Transparente støyskjermer
Transparente støyskjermer (støyskjermer i glass) bør ikke settes opp da det kan medføre stor
risiko for påflygninger av fugl og kollisjonsdød. Undersøkelser i forbindelse med E18
utbyggingen i Vestfold viste stor dødelighet hos mange fuglearter på grunn av påflygninger på
støyglasskjermer (Vang 2001, 2002). Hvis støyskjermer av glass settes opp bør det brukes
støyskjermer som reduserer sannsynlighet for påflygning.

6.3 Spesialområde naturvern i reguleringsplan
Spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold (A-områder/områder med stor verdi) bør
vurderes sikret som spesialområde naturvern i reguleringsplanen; for eksempel Strandlykkja (eies
av Statens vegvesen) og Labbelva.

6.4 Sedimentasjonsdammer og våtmarksfiltre
Sedimentasjonsdammer og fangdammer (våtmarksfiltre) bør legges til rette slik at de også kan få
en funksjon for biologisk mangfold ved bruk av stedegen våtmarksvegetasjon.
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Det bør også legges til rette for nye dammer som et kompenserende tiltak dersom utbyggingen
medfører at dammer forsvinner, for eksempel dagens dammer ved Sørli tømmerterminal.

7 Oppfølgende undersøkelser
Nedenfor følger forslag til oppfølgende undersøkelser som eventuelt kan gjøres i tilknytning til
reguleringsplanene og miljøoppfølgingsprogram for tiltakene.

I forbindelse med konsekvensutredningen er ikke anleggsveger, deponi, riggområder, områder
som er planlagt opparbeidet til friluftsformål og andre områder som ikke står i
kommunedelplankartet undersøkt mht naturverdier og konsekvenser for biologisk mangfold. Det
bør gjennomføres mer detaljerte naturfaglige undersøkelser av slike tiltak i forbindelse med videre
planlegging av prosjektet E6/Dovrebanen.
Det bør også vurderes undersøkelser av beitemarkssopper9 på viktige kulturlandskapslokaliteter
(som Kjellsveen) og markboende sopper på lokaliteter med rikere skogtyper (som Skrepperud).
Sammen med insekter er markboende sopper en del av det biologiske mangfoldet som er lite
fanget opp i denne utredningen. Dette gjelder for øvrig utredninger generelt.
Det er flere undersøkelser som bør gjennomføres for å få bedre kunnskap om konsekvenser av
tiltaket og bedre beslutningsgrunnlag ved senere prosjekter. Undersøkelsene bør konkretiseres i
miljøoppfølgingsprogram (MOP).
•

Undersøkelser av effekter på våtmarksfugl i Vorma på strekningen Eidsvoll-Minnesund i
forbindelse med anleggs- og driftsfase. Før-, under- og etterundersøkelser.

•

Undersøkelser av effekter på våtmarksfugl og biologisk mangfold i Viksdammen i
forbindelse med anleggs- og driftsfase. Konkret kan nevnes vurderinger av konsekvens av
lengre perioder med nedtapping for rødlistede planter og ferskvannsorganismer og
konsekvens av forstyrrelser og støy for våtmarksfugl. Før-, under- og etterundersøkelser.

•

Undersøkelser av effekter på biologisk mangfold på spesielt viktige lokaliteter for
biologisk mangfold; dvs. først og fremst lokaliteter med høyeste verdivurdering (stor
verdi) for eksempel Dorr, Strandlykkja, Labbelva etc. Før-, under- og etterundersøkelser.

•

Undersøkelser av effekter for elgens bruk av faunapassasjer, trekkmønstre og
leveområder. Før, under- og etterundersøkelser.

9

Sopper knyttet til ugjødslet beitemark.
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8 Sammenstilling og sammendrag
I dette sammenstillingskapitlet, som i sin helhet går inn i hovedrapport kommunedelplan med
konsekvensutredning, følger en strekningsvis gjennomgang av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold.
Metodisk bygger kartleggingen på håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning om kartlegging
av naturtyper, vilt og ferskvann; hhv. DN-håndbok 11-1996, 13-1999 og 15-2001. Kartleggingen
fokuserer på registreringer av spesielt viktige områder for biologisk mangfold, og erfaringsmessig
utgjør slike arealer en totalt sett relativt liten del av det totale naturlandskapet (<10 % av
landskapet). Utredningen må ses i lys av dette. Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering er
basert på Håndbok 140 [litt 7].
Totalt 41 lokaliteter er kartlagt som spesielt viktige for naturmiljø i influens- og planområdet (se
oppsummeringstabell i dette kapitelet). Av disse er 11 klassifisert som lokaliteter av høyeste
verdiklasse (A).
Nr
3
4
26
67
26
127
128
125
126
174
28
120
121
109
113
103
104
105
106
107
108
173
148
2006
1071
1034
2002
2005
426
819

Lokalitet
Vorma, Eidsvoll-Kråkvål
Vorma ved Minnesund
Kommersrud-Smestad
Julsruddalen
Bunes
Kråkvål 1
Kråkvål 2
Lynesevja
Lynesdalen V
Fremminøya
Dytterud Ø
Sør for Dorr 1
Sør for Dorr 2
Ørbekk SV
Ørbekk V
Ulvin NV
Ulvin 2
Ulvin V
Ulvin S
Ulvin søndre
Vest for Ulvin søndre
Skrårudstranda
Budalen
Mostue nedre
Strandlykkja N for kapell
Fjellbergs villa
Strandløkken
Skrepperud
Espa stasjon
Labbelva

Kommune
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll
Eidsvoll, Stange
Eidsvoll, Stange
Stange
Stange
Stange
Stange
Stange
Stange
Stange

615

Brenntjernet

Stange

Kategori
Viltlokalitet
Viltlokalitet
Viltlokalitet
Viltlokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Viltlokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Viltlokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Viltlokalitet
Naturtypelokalitet

Verdi1
A
A
B
A
B
B
B
B
C
B
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
B
A
A
B
C
B
A

Verdi KU2
Stor
Stor
Middels
Stor
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Stor
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Stor
Middels
Stor
Stor
Middels
Middels
Middels
Stor

B

Middels
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Verdi1
C
B
B

Verdi KU2
Middels
Middels
Middels

Stange
Stange
Stange

Kategori
Ferskvannslokalitet
Viltlokalitet
Naturtypelokalitet
Ferskvannslokalitet
Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet
Viltlokalitet

A
A
A

Stor
Stor
Stor

Stange
Stange

Naturtypelokalitet
Naturtypelokalitet

C
C

Middels
Middels

Nr
2007
2008
2001

Lokalitet
Skaberudbekken
Hov grustak
Tangenvika-Måsabekken

Kommune
Stange
Stange
Stange

2003
1010
5

Slåttsvea
Kjellsveen
Linderudsjøen-VikselvaViksdammen
Sørli dam 1
Sørli dam 3

555
2004

1 Verdisetting i h.h.t. DNs håndbøker
2 Verdisetting i h.h.t. metode for konsekvensanalyser, Statens vegvesen, hb 140.
Kort oppsummert er Vorma et svært viktig område for vannfugl, spesielt som raste- og
overvintringsområde. Av viktige naturtyper langs Vorma opptrer mudderbanker og gråorheggeskoger med blant annet forekomster av sjeldne og rødlistede plantearter. Lokaliteten Dorr
peker seg spesielt ut. To store ravinedaler går også ut i Vorma; Kommersrud og Julsrudåa, med
viktige vilt- og biologisk mangfold verdier.
Langs Mjøsa er landskapet preget av et små-skala kulturlandskap med variert natur i
grendene/bebygde områder og bar- og blandingsskog på strekningene mellom. Rik berggrunn
kombinert med gunstig lokalklima gir flere lokaliteter med rik flora (både karplanter og lav på
strandberg) og på hele strekningen forekommer forekomster av edle løvtrær, spesielt i
kulturlandskapet. Spesielt mange verdifulle naturtypelokaliteter av kulturlandskap og skog er
registrert i og ved kulturlandskapet ved Ulvin og Strandlykkja. Bekkekløfta Labbelva ved Espa er
en regionalt uvanlig naturtype med flere påviste rødlistearter. Våtmarkssystemet ViksdammenVikselva-Linderudsjøen er også et svært viktig område, blant annet med en av Norges største
forekomster av rødlistearten kjempesoleie. Tangen-halvøya er et regionalt viktig
vinterbeiteområde for elg, og trekk går fra områdene øst for E6 og ut på Tangen-halvøya. Tangenhalvøya er generelt et viltrikt område (Borch & Nøkleby 1997). På Tangen-halvøya utpeker også
lokaliteten Slåttsvea seg med funn av svært sjeldne markboende sopp samt naturbeitesmarka på
Kjellsveen med stor forekomst av solblom.
Eidsvoll
Strekning A
Spesielle naturverdier
•

Vorma er et svært viktig viltområde. Fuglelivsfredning. Svært viktig raste- og
næringsområde for trekkende vannfugl, spesielt overvintrende vannfugl. Nasjonalt viktig
for rødlistearten sangsvane.

•

Bukter, evjer, viker med mudderbanker langs Vorma med spesielle biologisk mangfoldverdier; lokaliteten Bunes ligger tett ved dagens jernbane.

•

Våtmarksområdet Dorr med mudderbanker og viersumpskog på nordsiden av Vorma ved
kryssing Minnesund.

•

Ravinelandskapet med Kommersrud og Julsruddalen som hhv. viktig og svært viktig
viltområde. Øvrig biologisk mangfold lite undersøkt i disse ravinedalene.
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Konsekvenser av tiltaket, strekning A

Område

Verdi

Alt A1

3-4: Vorma inkl. Minnesund

Stor

---

26: Kommersrud

Middels

-

67: Julsruddalen

Stor

--

26: Bunes

Middels

120-121: Dorr

Stor

--

174: Fremminøya

Middels

-

Øvrig natur

Middels

--

Samlet vurdering

-/--

---

Alternativ A1 har store negative konsekvenser for naturmiljø, se vedlegg 2 for nærmere utdyping
for Vorma og vannfugl. Utfyllinger i Vormas mudderbanker og gruntvannsområder på Vormas
vestside, spesielt ved utløpet av Julsruddalsevja er spesielt negativt. I vurderingene ligger også at
Vorma er et fuglefredningsområde. Mindre inngrep ved Bunes og Dorr og i nordskråningen av
breelvterrassen ved Bjørknes er også negativt. Anleggsfasen er spesielt kritisk for overvintrende
vannfugl, spesielt ved nærføring på Vormas vestside, ved Julsruddalsevjas utløp og ved
brubygging over Minnesund.
Strekning B
Spesielle naturkvaliteter

•

Kulturlandskapet ved Ørbekk; flere naturtypelokaliteter berørt av E6, men i mindre grad
enn for eksempel ved Ulvin.

•

Kulturlandskap ved Dalsrud/Korslund; dog ikke registrert spesielt viktige lokaliteter for
biologisk mangfold her.

Konsekvenser av tiltaket, strekning B

Område

Verdi

109, 113: Ørbekk
Øvrig natur
Samlet vurdering

Alt B1

Alt B1a

Alt B1b

Middels

-/--

0

-

Liten

-/--

-

-

-/--

0/-

-
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Alternativ B1 gir liten til middels negative konsekvenser på grunn av inngrep i verdifulle
naturtyper ved Ørbekk og øvrige inngrep i små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og
Dalsrud/Korslund.
Alternativ B1a gir ubetydelig til liten negativ konsekvens på grunn av lang tunnel under
kulturlandskapet ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund. Som for alle alternativer inngrep i
løsmasseavsetningene ved Langset, inngrep i fattig barskog vest for Korslund og noe utfylling i
Mjøsa.
Alternativ B1b gir liten negativ konsekvens på grunn av mindre inngrep i verdifulle naturtyper og
små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund på grunn av tunnel for veg og bane
ved Ørbekk.
Strekning C
Spesielle naturkvaliteter

•

Kulturlandskapet ved Ulvin; variert kulturlandskap og flere naturtypelokaliteter.

Konsekvenser av tiltaket, strekning C.
Område

Verdi

103-104, 106-108:

Middels

Alt C1

Alt C2c

--/---

0

--

-

--/---

-

Ulvin
Øvrig natur
Samlet vurdering

Liten

Alternativ C1 har middels til store negative konsekvenser på grunn av betydelige arealinngrep i
naturtypene i kulturlandskapet ved Ulvin. Kulturlandskapet ved Ulvin har en konsentrasjon av
viktige naturtyper. Det er også noe arealinngrep i det noe mindre biologisk verdifulle området ved
Brøhaug-Morskogen.
Alternativ C2c har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av
lang tunnel under kulturlandskapet ved Ulvin. Alle naturtypelokaliteter ved Ulvin unngår inngrep
ved dette alternativet. Noe mer triviell natur beslaglegges ved Brøhaug som gir liten negativ
konsekvens.
Strekning D - Eidsvoll
Spesielle naturkvaliteter

•
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Budalen med Budalsbekken og Skrårudstranda. Disse lokalitetene ligger i begge
kommuner, men presenteres under Eidsvoll kommune.

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

Konsekvenser av tiltaket, strekning D i Eidsvoll kommune
Område

Verdi

Alt D1

Alt D2

148: Budalen

Stor

--

--

173: Skrårudstranda

Middels

--/---

0

Øvrig natur

Middels

--

-

--/---

-

Samlet vurdering

Alternativ D1 har middels til store negative konsekvenser på grunn av arealbeslag i
verdiklassifiserte naturtypelokaliteter, da strandskogen ved Skrårudstranda i sin helhet vil bli
beslaglagt av jernbane. D1 veg vil føre til inngrep i naturtypelokaliteten Budalen ved krysning av
bru.
Alternativ D2 har liten negativ konsekvens på grunn av relativt små arealbeslag av
verdiklassifisert natur.

Stange
Strekning D - Stange
Spesielle naturkvaliteter

•

Viktige naturtypelokaliteter i kulturlandskapet ved Strandlykkja; Mostue nedre,
Strandlykkja og Strandløkken (rik edelløvskog og hagemark).

Konsekvenser av tiltaket, strekning D i Stange kommune

Område

Verdi

Alt D1

Alt D2

2006: Mostue nedre

Middels

--/---

0

1071: Strandlykkja

Stor

--/---

0

2002: Strandløkken

Middels

---

0

Øvrig natur

Middels

--/---

-

---

-

Samlet vurdering

Alternativ D1 har store negative konsekvenser på grunn av store arealbeslag i verdiklassifiserte
naturtypelokaliteter i kulturlandskapet ved Strandlykkja som følge av veg, bane, kryss og
fyllinger.
Alternativ D2 har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av
lange tunneler både for veg og bane under kulturlandskapet ved Strandlykkja.
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Strekning E
Spesielle naturkvaliteter

•

Fattig knausrik barskog. Ingen kjente spesielle naturverdier.

Konsekvenser av tiltaket, strekning E
Område

Verdi

Øvrig natur

Liten/middels

Samlet vurdering

Alt E1
-

Alternativ E1 har liten negativ konsekvens. Inngrepet vil forsterke en fra før sterk barriere for vilt.
Barrieren vil bli flyttet lenger opp i lia da E6 er planlagt terrassert, men vil ikke utstenge viltet fra
viktige beiteområder da området på utsiden av E6 har liten verdi for hjortevilt.
Strekning F
Spesielle naturkvaliteter

•

Labbelva

•

Espa stasjon; Labbelvas utløp

Konsekvenser av tiltaket, strekning F
Område

Verdi

Alt F2a

Alt F3

2005: Skrepperud

Middels

0/-

0

426: Espa stasjon

Middels

0

0

819: Labbelva

Stor

--/---

--/---

Øvrig natur

Middels

--

-

--

-

Samlet vurdering

Alternativ F2a har middels negative konsekvenser. Kryssing av Labbelva er et kritisk punkt da
Labbelva har sjeldne naturkvaliteter i regionen. Konsekvensgrad forutsetter at hogst og øvrige
terrenginngrep minimaliseres.
Alternativ F3 har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av en
lang tunnel fram til Espa.

70

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

Strekning G
Spesielle naturkvaliteter

•

På Tangen er det flere næringsrike tjern og småsjøer. Linderudsjøen-VikselvaViksdammen og Brenntjernet er to spesielt viktige lokaliteter.

•

Labbelva.

•

Slåttsvea. Funnsted for rødlistede og meget sjeldne sopper.

•

Kjellsveen. Naturbeitemark med den største forekomsten av rødlistearten solblom i
Stange.

Konsekvenser av tiltaket, strekning G
Område

Verdi

5: Linderudsjøen-VikselvaViksdammen

Stor

615: Brenntjernet

Middels

819: Labbelva

Alt G1

AltG1a

Alt G2

Alt G7

Alt G8

--/---

--/---

0/-

0/-

0/-

Stor

0

0

0

2003: Slåttsvea

Stor

-/0

-/0

-/0

1010: Kjellsveen

Stor

---

---

---

Øvrig natur

Middels

--

--

--

-/0

-

--/---

--

--

--

--/---

Samlet vurdering

Alternativ G1 har middels til store negative konsekvenser, mens G1a og G2 har middels negative
konsekvenser. G1 vil føre til mest inngrep i strandsonen, og er således det mest negative av
Tangen-alternativene for naturmiljø etterfulgt av G1a og til slutt G2. G1 skiller seg fra G1a ved at
det er inngrep i hele strandsonen sør for Espa, mens G2 utgjør ett lengre tunnelalternativ.
Alternativene G1, G1a og G2 er like over Tangen-halvøya. Alternativene vil over Tangen-halvøya
medføre relativt store lineære tekniske inngrep og større arealbeslag i et område som fra før har få
tekniske inngrep. Inngrepet vil medføre økte barriereeffekter for vilt og bidra til økt fragmentering
av landskapet. Naturbeitemarka ved Kjellsveen (den viktigste solblom lokaliteten i Stange) vil
med dagens planer bli ødelagt ved arealbeslag.
Alternativene G7 og G8 har hhv middels til middels til store negative konsekvenser da
alternativene krysser den mest verdifulle delen av Viksdammen. Det er usikkerheter knyttet til
hvilke effekter kryssing av Viksdammen i bru vil ha for fuglelivet og biologisk mangfold for
øvrig på lokaliteten, både under anleggsfasen og ved eventuell ferdigstillelse. G7 blir rangert som
bedre enn G8 da den har en lengre tunnelstrekning enn G8. G8 vil til forskjell fra G7 gå i
strandsonen mellom Kleverud-Espa og fra Espa til Skaberud. G7 og G8 består av to tunneler, og
vil ikke medføre barrierevirkninger på samme måte som G1, G1a og G2.
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G7 vurderes som det mest gunstige alternativet pga lang tunnel selv om den krysser Viksdammen.
G1 og G8 vurderes som de mest negative av G-alternativene pga større inngrep i strandsonen,
men det er vanskelig å rangere inngrep som medfører stor barrieredannelse på Tangen-halvøya
mot negative effekter av bru over Viksdammen når usikkerhetene er store for de faktiske
effektene av tiltaket.
Strekning H
Spesielle naturkvaliteter
•

Sørli dam 1 og 3. En mindre dam ved Sørli tømmerterminal.

Konsekvenser av tiltaket, strekning H.

Område

Verdi

555: Sørli dam 1

Middels

-/--

2004: Sørli dam 3

Middels

-/--

Øvrig natur

Liten

Samlet vurdering

Alt H1

-/--

Alternativ H, som omfatter en kort strekning gjennom skog, har liten negative konsekvens pga av
arealbeslag i dammene ved Sørli. Utover det er det arealbeslag i ordinært skogbrukspåvirket
landskap. Dammene kan kompenseres ved utbygging ved at det legges til rette for nye dammer.

Anleggsfasen
For naturmiljøet er det særlig vassdrag og vannforekomster som må vies oppmerksomhet og tas
hensyn til.

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Det er forutsatt viltgjerder på de viltrike veg- og banestrekningene, dvs. på østsida av E6 langs
Mjøsa og på begge sider av mesteparten av jernbanen fra Tangen og nordover. I tillegg er det
behov for viltover-/underganger (faunapassasjer). Plassering og uforming av disse må
detaljavklares i reguleringsplanene.
Av hensyn til fuglelivet bør det ikke brukes transparente støyskjermer.
Evt sedimentasjonsdammer og områder for vannfiltrering bør utformes slik at de også kan ha en
funksjon for det biologiske mangfoldet.
Kunnskapsgrunnlaget for å kunne foreta valg av alternativ vurderes å være tilstrekkelig. I
tilknytning til reguleringsplanene bør det gjøres nærmere undersøkelser av anleggsveger,
riggområder mm, samt i utvalgte naturtypelokaliteter. Oppfølgende undersøkelser for å avdekke
faktiske virkninger, spesielt i Vorma og ved Viksdammen, kan være aktuelt.
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Vedlegg 1. Lokalitetsbeskrivelser av naturtype- og viltlokaliteter
Områdebeskrivelser av de ulike verdiklassifiserte lokalitetene følger nedenfor. Områdebeskrivelsene
er basert på feltarbeid i forbindelse med konsekvensutredningen til kommunedelplanene og på
kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold i Eidsvoll og Stange kommuner; se forøvrig
naturtype- og viltkartlegging i Eidsvoll (Bratli, Larsen & Gaarder 2005), viltkartlegging i Stange
(Borch & Nøkleby 1997) og naturtypekartlegging i Stange (Borch & Skar 2004) for detaljer om de
kommunale kartleggingene.
I det etterfølgende kapitelet er det områdebeskrivelser av lokaliteter som blir direkte berørt av tiltaket
og lokaliteter i influensområdet; se for øvrig områdenummer på temakart.

Lokalitet
Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

3 Vorma, Eidsvoll-Kråkvål
Overvintringsområde for vannfugl. Rasteområde for ande- og
vadefugl.
A– Svært viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Et bredt og stilleflytende parti av Vorma mellom gamlebrua ved Eidsvoll og gården Kråkvål sør for Minnesund.
Selv i ekstreme kuldeperioder (som i 2002/2003) er det åpne råker på lokaliteten. Det munner ut flere ravinedaler
med gråorskog på strekningen.
Dette er den viktigste overvintringslokaliteten for vannfugl i Glomma-vassdraget i Akershus (Larsen 2001), og
sett i sammenheng med nærliggende lokaliteter - et av landets viktigste overvintringsområder for sangsvane.
Antall sangsvaner har gått en del tilbake fra de rekordhøye antallene på 1990-tallet, da opptil 550 ind. (1995) ble
sett på strekningen. Området er viktig også for knoppsvane, stokkand, kvinand og laksand, samtidig som det er
den lokaliteten i ferskvann i Oslo/Akershus hvor toppand og bergand opptrer mest tallrikt/vanligst vinterstid. Det
er også observert en rekke sjeldne/uvanlige vinterarter på lokaliteten; slik som brunnakke, krikkand, havelle,
lappfiskand, havørn (Larsen 2004) og sothøne.
På ettervinteren og våren blottlegges store arealer med mudderflater nord for Eidsvoll, og på denne tida er raster
det en god del ender og vadere på vårtrekk i området (Bye 1994, Gaarder 1995, Dale m.fl. 2001). Under Asplan
Viaks feltarbeid ble firetornet istidskreps (DC) funnet flere steder langs strekningen i Vorma, og arten er vanlig i
hele Vorma. Ved feltarbeidet 3.5.2005 ble det registrert krikkand (10), gluttsnipe (9), skogsnipe (1) og
strandsnipe (ca. 15) på strekningen Eidsvoll-Kråkvål. Antall for kvinand m.fl. ble ikke telt opp nøyaktig.
Lokaliteten får verdien svært viktig viltområde i og med at dette er et av landets viktigste overvintringsområder
for sangsvane, samt et svært viktig område i regional sammenheng for en rekke andre arter. I tillegg kommer
områdets funksjon som trekklokalitet om våren.

Lokalitet
Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

4 Minnesund (Vorma)
Overvintringsområde for vannfugl. Rasteområde for ande- og
vadefugl.
A– Svært viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Lokaliteten omfatter utløpet av Mjøsa og den øvre delen av Vorma. Under bruene ved Minnesund presses vannet
i Mjøsa over en terskel og det dannes sterkt strøm. Bunnvann fra Mjøsa presses opp, og det vil derfor alltid være
åpent vann her og et parti nedenfor selv i de mest ekstreme kuldeperiodene. Dette er derfor et meget viktig og
stabilt vinterområde for vannfugl.
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Det er to markerte bukter på lokaliteten; en sør for Mjøssamlingene og en øst for campingplassen på Toftnes.
Disse er grunne, og på våren blottlegges forholdsvis store arealer med mudderbanker i buktene. Området er
derfor også et viktig rasteområde for ande- og vadefugler på våren (Dale m. fl.2001), spesielt tidlig på våren, før
andre lokaliteter videre nordover langs Mjøsa er isfrie. I 2003 ble det blant annet sett flere horndykkere i
Mjøsdelen av lokaliteten.
Sett i sammenheng med strekningen Eidsvoll-Kråkvål er dette en av landets viktigste overvintringslokaliteter for
sangsvane. Antallet har gått tilbake de siste årene, men på 1990-tallet ble det registrert opptil 160 ind. på
lokaliteten i januar. Også for arter som knoppsvane, laksand, toppand og bergand er lokaliteten viktig, og det
overvinter alltid også en del stokkender og kvinender her. En av de beste lokalitetene for sjeldne vannfugler
vinterstid i innlandet i Akershus; med observasjoner av blant annet dvergdykker, storskarv, taffeland, havelle og
siland i perioden 1990-2004. Lokaliteten får verdien svært viktig viltområde, som et stabilt og viktig
overvintringsområde for svaner og ender, samtidig som lokaliteten har en viktig funksjon som rasteområde for
vannfugl på tidlig vårtrekk.

Lokalitet

26 Kommesrud Smestad, Eidsvoll

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hekkeområde for fugl
B - Viktig

Fig. 1 vedlegg. Ravinedalen ved Kommersud. Foto. Rune Solvang.
Lokalitetsbeskrivelsen er basert på Bratli m.fl. (2005), og er blant annet basert på Fylkesmannen i Oslo &
Akershus (1991) og Dale m.fl. (2001).
Lokaliteten er omtalt som en spesielt viktig lokalitet for fugl i Eidsvoll kommune (Dale m.fl. 2001). Ravinedal
ved Kommersrud og Smestad som består av fint kulturlandskap med mye beitemark og gammel gråorskog med
mye høgstubber, gadd og død ved. Undervegetasjonen er svært frodig. Lokaliteten har et rikt fugleliv på
sommeren. Dale m.fl. (2001) nevner bl.a. musvåk, grønnspett, dvergspett (1 par), gulerle (1 par), løvmeis, stillits
og rosenfink (3 par) som hekkefugler. Fylkesmannen i Oslo & Akershus (1991) angir dette som helårs
beiteområde for rådyr av regional verdi. Det er også angitt en hekkekoloni med gråhegre her (PM 226925 i

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

77

ED50), men dette er ikke bekreftet av Dale m.fl. (2001). Lokaliteten får verdien viktig viltområde, begrunnet
blant annet i hekking av en rødlisteart; dvergspett (DC).
Hele lokaliteten bør undersøkes bedre.

Lokalitet

67 Julsruddalen, Eidsvoll

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hekkeområde for fugl
A – Svært viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Helårs leveområde for bever (reproduserende), og område med stor tetthet og diversitet av spurvefugl i et
edellauvskogsområde (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1991). Ovenfor Stensbydammen er det en
bjørkedominert sumpskog langs Stensbyelva som virker interessant, mens Stensbydammen er tilfeldig rasteplass
og muligens hekkeplass for vannfugl (stokkand, kvinand, skogsnipe mv). De øvre/midtre deler av Julsruddalen
er grandominerte, mens det er mer gråor-heggeskog i nedre del. Her er det stort potensiale for spetter, bl.a.
dvergspett bør kunne finnes. Lokaliteten får verdien viktig viltområde ut fra det som er kjente verdier i dag, men
ravinedalen bør undersøkes bedre.
Hele lokaliteten bør undersøkes bedre.

Lokalitet

26 Bunes

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Mudderbanker (E2)
B - Viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
I liten evje langs Vorma finnes strandeng og sandstrand med den sørøstlige og rødlistede arten myrstjerneblom
DC, hensynskrevende). Enkelte andre kravfulle arter inngår også, som harerug, sennegras og blåknapp. Langs
utløpsbekken i nord er det tatt med rik sumpvegetasjon og noe gråorskog. Her er det blant annet skavgras.
Skogen omkring er også rik, men hogstpåvirka. Evja brukes til båtplass og en liten grusveg går ned til stranda
der arten vokser. Lokaliteten er følgelig utsatt for forstyrrelser som lett kan ødelegge populasjonen.

Lokalitet

127 Kråkvål 1

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Gråor-heggeskog (F05)
Viktig viltområde
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er basert på eget feltarbeid, og tatt inn i naturtypekartleggingen til Bratli m. fl. (2005).
Stor gråor-heggeskog med betydelig med død ved. Den rødlistede hakkespettarten dvergspett (DC) ble registrert
her. Arten hekker fåtallig i gråor-heggeskoger langs Vorma. Det er også en ganske stor forekomst med skavgras.
Lokaliteten er påvirket av en veg ned til evja, og det er hogd under kraftledningen. Her virker skogen tidligere
kulturpåvirka og floraen er rik, blant annet med mye blåveis. Lenge sørover fortsetter skogen i bratt skrent, også
her rik. Området er relativt overflatisk undersøkt, og noe omtrentlig avgrenset.
Alternativet som berører denne lokaliteten er tatt ut av planene, men vi har valgt å beholde lokaliteten i dette
vedlegget og på temakartet.

Lokalitet

128 Kråkvål 2

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Mudderbanker (E02)
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Ny lokalitet. Lokaliteten er basert på eget feltarbeid, og tatt inn i naturtypekartleggingen til Bratli m. fl. (2005).
Mudderbankene og evja ved Kråkvål skiller seg ut fra andre evjer på strekningen Eidsvoll-Minnesund ved at det
ikke er bratte ravinekanter. Rødlistearten elvebunke (DC) vokser i gode forekomster på de flate strandengene.
Det er også sannsynlig at rødlistearten myrstjerneblom (DC) vokser her (ikke funnet), da den er registrert på
lignende lokaliteter langs Vorma. Det er potensial for funn av flere kravfulle arter i lokaliteten ved besøk på mer
egnet tidspunkt.
Alternativet som berører denne lokaliteten er tatt ut av planene, men vi har valgt å beholde lokaliteten i dette
vedlegget og på temakartet.

Lokalitet

125 Lynesevja

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Mudderbanker
B - Viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
I Lynesevja finnes mudderflater i tilknytning til storfebeite på sørsida av evja. Her vokser leirstrand- og
pusleplanter som firling, evjebrodd, engminneblom og evjesoleie. Det var relativt høy vannstand ved besøket og
det er potensial for flere kravfulle arter. I beitemarka innenfor dominerer sølvbunke, og ved utløp av liten bekk
finnes sennegras, mjødurt, mannasøtgras og skogsivaks. Et lite område med gråorskog og vierkratt er også tatt
med i lokaliteten. Området er relativt artsfattig, men holdes åpent på grunn av beiting og det er trolig potensial
for flere kravfulle arter. Den rødlistede mosen flaggmose (DM) er for eksempel funnet i Lynesdalen tidligere,
men status og detaljert funnsted er ikke kjent.
Alternativet som berører denne lokaliteten er tatt ut av planene, men vi har valgt å beholde lokaliteten i dette
vedlegget og på temakartet.

Lokalitet

126 Lynesdalen vest

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Gråor-heggeskog
C – Lokalt viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
I bratt skrent ytterst i Lynesevja og langs Vorma et stykke sørover finnes gråor-heggeskog i bratt leirskråning
mot Vorma. Skogen er stedvis storvokst med stor gråor. Ellers inngår en del andre boreale lauvtrær, gran, og litt
spisslønn og hassel. Stedvis er feltsjiktet glissent og partier er trolig beita tidligere. Et hogd parti under kraftlinje
som binder skogspartiene sammen, er tatt med. Typiske arter er trollbær, storklokke, kratthumleblom, skogsalat,
gauksyre, rød jonsokblom og skogstjerneblom.
Alternativet som berører denne lokaliteten er tatt ut av planene, men vi har valgt å beholde lokaliteten i dette
vedlegget og på temakartet.

E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Temarapport NATURMILJØ.

Januar 2007

79

Lokalitet

174 Fremminøya

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hekkekoloni sandsvale
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Hekkekoloni i erodert sandbanke på øya i Vorma. Flere titalls par hekker i kolonien (Jan Martin Ståvi
pers.medd.), men størrelse på kolonien er ikke eksakt kjent. En av få kjente kolonier av sandsvale i Eidsvoll
kommune (Bjørn Harald Larsen pers.medd.), og kolonien er av den grunn gitt verdi B. Kolonien er også en av få
kjente kolonier i regionen hvor det hekker sandsvale i naturlig utraste sand/-leirebakker.

Fig 2 vedlegg. Erodert sandbanke langs Vorma med funksjon som hekkeområde for sandsvale. Foto: Jan Martin
Ståvi.

Lokalitet

27 Dytterud øst

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Småbiotoper (D11)
C – Lokalt viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Langs jernbanelinja der grusvegen til Kråkvål krysser rett nordøst for Dytterud finnes rik tørrbakkevegetasjon i
jernbaneskråninga og engpreget vegetasjon i sørkant av tilgrensende jorde. På lettdrenert sandig jord finnes en
stor forekomst med den regionalt uvanlige arten bakketimian. Arten dominerer stedvis vegetasjonen. Sammen
med bakketimian finnes også flere interessante tørrbakke- og engarter, som fløyelsmarikåpe, kattefot,
rundskolm, knoppurt, storarve, bakkestjerne, hvitmaure, flekkgrisøre, rødknapp, prestekrage, gjeldkarve og
skogkløver.

Lokalitet

120 Sør for Dorr 1

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Mudderbanker (EO2)
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Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Sør for jernbanebrua ved Dorr ved utløpet av Mjøsa, finnes sand- og mudderbanker med pusleplantesamfunn. I
øvre del av lokaliteten vokser den rødlistede arten myrstjerneblom (DC - hensynskrevende). Flere andre
karplanter og moser karakteristisk for dette miljøet vokser også i lokaliteten, som nålesivaks, trådsiv, evjebrodd,
engminneblom, evjesoleie og sylblad. Det var relativt høy vannstand ved besøket og det er potensial for flere
kravfulle arter. Lokaliteten gis verdien A selv om bare en hensynskrevende art ble funnet. Flere av
"pusleplantene" regnes imidlertid som regionalt sjeldne og vegetasjonstypen rik kortskuddstrand er vurdert som
sterkt truet.

Lokalitet

121 Sør for Dorr 2

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (E03)
B - Viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Sør for jernbanebrua ved Dorr ved utløpet av Mjøsa, finnes starr- og vierkratt innenfor lokaliteten med
pusleplantesamfunn. Også her vokser den rødlistede arten myrstjerneblom (DC - hensynskrevende). I tillegg
finnes blant annet sennegras, myrhatt og buskene gråselje, lappvier og istervier. Lokaliteten er liten, men
inneholder interessante arter, og sammen med mudderflatene utenfor ved bredden av Vorma utgjør dette en
viktig våtmarkslokalitet. Området er forholdsvis påvirket av ferdsel, men gis verdien B på bakgrunn av
forekomst med hensynskrevende art.

Lokalitet

145 Sørenden av Mjøsa

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Gråorheggeskog
B - Viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
I nordvendt skråning av den store israndavsetningen ved Minnesund finnes rik gråorheggeskog. Skogen er
generelt storvokst og det er mye død ved. Hoveddelen ligger i raviner i den bratte raskanten, men partier på
flatene nede ved Mjøsa har flommarkspreg. Her inngår en del selje. Ellers finnes en del bjørk, hegg, stor osp,
gran (til dels stor) og spisslønn. Floraen er rik med blant annet tyrihjelm, mye hvitveis, bekkekarse, maigull,
mjødurt, enghumleblom, blåveis, strutseving, skogsalat, gauksyre, firblad, rød jonsokblom og skogstjerneblom.
En pen forekomst med moskusurt og skavgras inngår også. Skarlagen vårbeger ble funnet. Det er stort potensial
for sjeldne sopparter, det samme gjelder moser.

Lokalitet

122 Langset kirke

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Parklandskap (D13)
C – Lokalt viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
På kirkegården ved Langset kirke og alleén utenfor finnes store gamle edelløvtrær; spisslønn, lind og
hengebjørk, med rikbarksarter med moser og lav. På kirkegårdsmuren finnes også tørrbergsarter som granmose,
fjellrapp og ettårsknavel.
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Lokalitet

149 Langset

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Erstatningsbiotoper (D05)
C – Lokalt viktig

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Det nedlagte grustaket ved Langset kirke inneholder en stor populasjon av den sjeldne arten ullurt. Arten vokser
i åpen vegetasjon i skråningene og på eroderte partier på flatene, sammen med arter som rundskolm, tårnurt,
vårskrinneblom, gjeldkarve, vårpengeurt, bakketimian og mørkkongslys. I mer slutta vegetasjon overtar
storvokste ruderatarter og buskas. Området tas med fordi det huser den sjeldne arten ullurt, samt bakketimian
som også er sjelden, og som har flere forekomster i åpen vegetasjon på sandig mark på de store
israndavsetningene ved Minnesund. Ullurt er en kulturmarksart som vokser på forstyrra mark, blant annet i
sandtak og langs veier, og den spres trolig langs transportårer. Området har kun lokal verdi.

Lokalitet

109 Ørbekk sørvest

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hagemark (D05)
C (Lokalt viktig)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Lokaliteten inneholder hagemarkpreget skog i sørvestvendt skråning ned mot E6 ved Ørbekk. I tresjiktet inngår
mye ask, spisslønn, osp, furu og gran og det er en del einer. Engpreget undervegetasjon og litt rosekratt inngår
sammen med knauser og grunnlendte partier. Det foregår en del vedhogst og en kraftlinje krysser lokaliteten.
Ganske rik flora er registrert med arter som jonsokkoll, bergskrinneblom, fagerklokke, kransmynte,
markjordbær, smalkjempe, storblåfjær, hvit bergknapp og tveskjeggveronika. På berg inngår lodnebregne.
Kjeglevokssopp ble registrert og det er trolig potensial for flere arter av beitemarkssopp (sopper knyttet til
ugjødslet beitemark).

Lokalitet

113 Ørbekk vest

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Rik edelløvskog (F01)
C (Lokalt viktig)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Relativ stort området med rik edelløvskog i kanter og mellom enger på Ørbekk. Ask, hassel og alm inngår i
tresjiktet sammen med gran. Skogen er kulturpåvirka, deler er sikkert tidligere beitemark. Floraen er artsrik med
mye blåveis. Ellers finnes trollurt, fingerstarr, kransmynte, marianøkleblom, tveskjeggveronika, korsved,
skogvikke og krattfiol. Stedvis er skogen preget av hogst.

Lokalitet

103 Ulvin nordvest

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hagemark (D05)
Lokalt viktig (C)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Nord for Ulvin mellom fulldyrka mark og E6 ligger en område med hagemark. Ask og spisslønn er vanlige i
tresjiktet og det er en god del einer. Området er relativt åpent og undervegetasjonen engpreget. Spredt finnes
knauser med tørrbergflora og tørre beitebakker. Arter som gulaks, kransmynte, markjordbær, kratthumleblom,
blåveis, hårsveve, knollerteknapp, tiriltunge, lundrapp, mye marianøkleblom og legeveronika inngår. Ulvin ble
også undersøkt i forbindelse med "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap" (S. Flatby pers. medd.).
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Lokalitet

104 Ulvin 2

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Småbiotoper (D04)
Lokalt viktig (C)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Rett sør for Ulvin-gården finnes lite skogholt med edelløvtrær langs bekken ned mot E6. Området inngår i det
verdifulle kulturlandskapet ved Ulvin, som ble undersøkt i forbindelse med "Nasjonal registrering av verdifulle
kulturlandskap" (S. Flatby pers. medd.).

Lokalitet

105 Ulvin Vest

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Hagemark (D05)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting
Lokalt viktig (C)
Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Langs jernbanelinja vest for Ulvin fins et område med beitemark, nå med relativt ung ask, alm, hassel og
spisslønn i tresjiktet, samt en del einer. Området er åpent, stedvis kantkrattpreget og med knauser med
tørrbergflora. Undervegetasjonen er jevnt over engpreget og med tørre beitebakker, men hele området preges av
gjengroing. Nokså rik flora ble registrert, blant annet rundskolm, fagerklokke, engknoppurt, gulmaure,
knollerteknapp, tiriltunge, gjeldkarve, smalkjempe, dunkjempe, mye marianøkleblom, gullkløver og skogkløver.
Den rødlistede fuglearten vendehals (V) ble registrert i området under befaringen i 2005, og hekker
sannsynligvis (egne registreringer, Svein Dale NOF Oslo & Akershus pers.medd.), og hekker sannsynligvis i
kulturlandskapet ved Ulvin.

Lokalitet

106 Ulvin sør

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hagemark (D05)
Lokalt viktig (C)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
På grunnlendte rygger og bratte steinete skråninger med bergframspring i og rundt engene mellom Ulvin og
Ulvin søndre finnes beita hagemarkskog. Området er variert med hensyn til kulturpåvirkning, stedvis er området
såpass hard beita at undervegetasjonen er slitt, andre steder preges mer av gjengroing. I tresjiktet er det til dels
stor ask, alm, spisslønn, hassel og noe gran. Floraen er jevnt over nokså fattig, lundrapp og andre gras dominerer.
I området er også inkludert partier med beitemark og skogholt ved Ulvin søndre, hvor en del unge trær nylig har
blitt rydda, mens store edelløvtrær og osp er beholdt. De opprinnelige beitene er her ikke undersøkt. Isolert sett
har området relativt lav lokal verdi, men det henger sammen med andre viktige kulturlandskaps- og
skoglokalitetene i Ulvin-området, som bidrar til å gi hele området sin egenart og hever de biologiske verdiene.

Lokalitet

107 Ulvin søndre

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Rik edelløvskog (F01)
Lokalt viktig (C)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Sør for Ulvin søndre finnes rik edelløvskog med hassel, alm, bjørk og storvokst spisslønn og ask. Skogen virker
delvis naturlig langs bekk hvor fuktige partier inngår, mens andre partier trolig har kommet opp etter opphør av
beite. Lokaliteten grenser inn mot plantefelt. Området har rik flora, men er kun overfladisk undersøkt. Foreløpig
gis kun lokal verdi.
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Lokalitet

108 Vest for Ulvin søndre

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Rik edelløvskog (F01)
Lokalt viktig (C)

Lokaliteten er basert på Bratli m. fl. (2005).
Vest for Ulvin søndre på vestsida av E6 finnes rik edelløvskog med hassel, ask, gråor og andre løvtrær. Skogen
er trolig kommet opp etter opphør av beite, og henger naturlig sammen med de andre forekomstene av rik
edelløvskog og hagemarkskog i Ulvin-området, men er nå atskilt fra disse på grunn av E6. Dårlig undersøkt,
men trolig rik flora. Arter som krattfiol m.m. ble registrert i 2005.

Lokalitet

148 Budalen

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Bekkekløfter (F09)
Svært viktig viltområde (A). Hekkeområde for spurvefugl.
A – Svært viktig

Lokaliteten er basert på Borch & Nøkleby (1997).
Budalen er kartlagt som et svært viktig viltområde i viltkartleggingen i Stange kommune (Borch & Nøkleby
1997). Borch & Nøkleby (1997) beskriver lokaliteten som følger: ” Budalen er en kort bekkedal som faller bratt
ned fra Fallhøgda og ned til E6 ved Mjøsa. Total lengde er bare 1,5 km. Budalen har en frodig storbregne- og
høgstaudeskog med strutseving, tyrihjelm og trollbær i frodige partier. Skogen er i bunnen av dalen dominert av
gråor, svartor, rogn, selje og bjørk, med enkelte innslag av lønn, hegg, ask og osp. Lenger opp i dalsidene overtar
gran. Denne ble hogget nylig, og dette har redusert naturkvalitetene øverst i bekkedalen. Dalen som er orientert
mot nordvest og med bratte sider og har stabile fuktighets forhold som gir en rik mose og lavflora. Budalen med
edelløvskogslignende utforming i bunnen og de nederste delene er en viktig biotop for mange arter småfugl. En
kan her forvente samme rike fugleliv som i Labbelva – arter som hagesanger, munk, gransanger, løvsanger,
svarttrost, rødvingetrost, måltrost, rødstrupe, gulsanger m.fl. Det store innslaget av or gir også muligheter for
jerpa til å finne vinterføde. Ved en nyplanting av skogen som nylig ble hogget ville det i den sammenheng være
interessant med innslag av bjørk og svartor. Dette er en av de plassene i kommunen som vil egne seg for denne
typen virkesproduksjon, og det ville gjøre dalen enda mer interessant viltmessig sett. Naturtypen er ganske lik
Labbelva, og sjelden i vår region. Budalen gir rom for arter som ikke har mange alternative muligheter i
distriktet. Av den grunn er dalen tatt med i denne kategorien”.
Det skal være påvist forekomst av den nasjonalt sjeldne arten huldregras på lokaliteten (Fjeld 2002). Ei relativt
grov lønn står nederst i dalen (mot lokalvegen); for øvrig er treslagssammensetningen som beskrevet av Borch &
Nøkleby (1997). I forbindelse med konsekvensutredningen har vi registrert lokaliteten som bekkekløfter da
lokaliteten ikke er tatt med i verken naturtype- eller viltkartleggingen for Eidsvoll eller Stange kommune.
Lokaliteten burde vært bedre undersøkt for kryptogamer (moser, sopp og lav). Lokaliteten Labbelva har
sannsynligvis større kvaliteter enn Budalen for disse organismegruppene. Verdisettinga fra Stange kommunes
viltkartlegging er opprettholdt (A), men naturtypen kvalifiserer sannsynligvis ikke til mer enn B (viktig).
Avgrensning av naturtypelokaliteten øst for E6 bør kvalitetssikres; ikke gjort i forbindelse med denne
utredningen.

Lokalitet

173 Skrårudstranda

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Gråor-heggeskog (F05)
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Skrårudstranda ligger nedenfor jernbanen og lokaliteten utgjøres av strandskogen mot Mjøsa. Denne
strandskogen er avgrenset fra hytte/hus i strandsonen sørvest for Skrårud opp til kommunegrensen og et lite
stykke inn i Stange kommune. Nummerering er gjort i samsvar med Eidsvoll kommune sin kartlegging da det
meste av lokaliteten ligger i Eidsvoll kommune.
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Tresjiktet domineres av svartor, gråor og hegg i tillegg til ask, bjørk, rogn, osp, selje, rødhyll og gran. Det er
stedvis mye svartor på lokaliteten. Vegetasjonstypen er en blanding av gråor-heggeskog og svartorstrandskog.
Svartor-strandskog er vurdert som en sterkt truet vegetasjonstype (Fremstad & Moen 2001). En grov,
flerstammet svartor (brystehøydediameter for den multiple stammebasisen sikkert 80 cm) må nevnes, men
mindre dimensjoner dominerer. Gråor-heggeskogen har her en av de fineste utformingene på strekningen
Minnesund-Tangen. Skogen er forholdsvis grov, i hvert fall sammenlignet med en del annen gråor-heggeskog
langs Mjøsa, med en del død ved. Feltsjiktet domineres av hvitveis, mens arter som mjødurt, vendelrot,
tyrihjelm, sløke, ubestemt høymole, skogstjerneblom, nyresoleie, bekkeblom, blåveis, skogfiol, firblad, tysbast,
vårkål, kratthumleblom, strutseving m.m. også ble registrert. Rødlistearten myrstjerneblom er registrert på
Stange-siden av lokaliteten (Johan Kielland Lund pers.medd.). Soppen skarlagen vårbeger ble også registrert.
Dvergspett (DC) er registrert på lokaliteten (Reidar Haugan pers.medd.).

Lokalitet

2006 Mostue nedre

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hagemark (D05)
C – Lokalt viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Lokaliteten består av hagemark med mange og enkelte relativt storvokste aske- og lønnetrær nedenfor gården
Mostue nedre. Hassel finnes også foruten selje, bjørk, hegg m.m. Lokaliteten er avgrenset på begge sider av
jernbanen. Hagemarka og strandbergene ned mot Mjøsa er knausrike med flekker med tørrenger og gjengroende
enger. Det veksler fra fattige berg med røsslyng og sisselrot til rikere områder med marianøkleblom og
dunkjempe. Området på nedsiden av jernbanen har tidligere helt sikkert vært beitet. Floraen er stedvis rik med
blant annet indikatorer for rikere berggrunn som dunkjempe. Av øvrige registrerte arter kan nevnes prestekrage,
engtjæreblom, skogkløver, smørbukk, kattefot, skogstorkenebb, sølvmure etc. I småflekker med strandeng mot
Mjøsa opptrer slåttestarr, kornstarr, bekkeblom, strandrør, hvitveis, mjødurt m.m.

Lokalitet

1071 Strandlykkja N for kapell

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Rik edelløvskog (F01)
A – Svært viktig

Lokaliteten er basert på Borch & Skar (2004).
Rik edelløvskog med rik karplanteflora. Tresjikt av ask, hassel, lind, spisslønn m.m. Lokaliteten er et båndlagt
område i kommuneplanen. En lang rekke karplanter knyttet til rikt jordsmonn er registrert på lokaliteten, blant
annet bakketimian, bergmynte, blåveis, flekkgriseøre, krattfiol, krattsoleie, marianøkleblom, sandarve, skjellrot,
svarterteknapp, trollbær m.m. Den lokalt sjeldne plantearten skjellrot er registrert her (Fjeld 2002). Tidligere
forekomster av skjellrot i området er også nedbygd i forbindelse med eksisterende E6 (Anders Often
pers.medd.).
(Rødlistearten enghaukeskjegg (DC) er også registrert her i 1998 (Anders Often) i VSV-vendt slåtteng (hevdet)
ca 200 m Ø for Strandlykkja kirke, UTM (ED50): PN 236 110. Dette funnet er ikke omtalt i tidligere KU-en.
Forekomsten blir ikke påvirket, men er verdt å nevne knyttet til naturverdiene ved Strandlykkja).

Lokalitet

1034 Fjellbergs villa

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Rik edelløvskog (F01)
A – Svært viktig

Lokaliteten er basert på Borch & Skar (2004).
Deler av lokalitetene omfatter i 2001 den best skjøttede kalktørrenga i Stange kommune (Johan Kielland Lund
pers.medd. i 2001). Potensialet for å øke arealet ved naturlig etablering (ca 10 daa). Deler av området har vært
dyrket, men er nå i gjengroing. Det etablerer seg grov nattfiol og brudespore i arealene som har vært dyrket.
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Området inkluderer også en dam med interessant flora. Berøres ikke av eventuell utbygging, men vises på
temakart.

Lokalitet

2002 Strandløkken

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hagemark (D05)
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Lokaliteten ble befart 6.10.2005 og 8.5.2006 i forbindelse med KU-arbeidet. Lokaliteten er avgrenset av
jernbanen i vest, lokalveg i øst, boliger/åpne områder i sør og knaus i nord der lokalveg og jernbane smalner
sammen. Avgrensningen er grov, og områdene rundt husene på Strandløkken kan eventuelt tas ut av
avgrensningen.
Lokaliteten utgjøres av kulturlandskap med knausrik hagemark/lågurtblandingsskog med innslag av edle løvtrær
rundt plassen Strandløkken. Berggrunnen er rik og lokaliteten er en naturlig forlengelse av lokaliteten
Strandlykkja nord for kirka hvor det er gjort en rekke rike karplantefunn. Kulturmarka og engene er under
gjengroing, men karplanter knyttet til rik bakke opptrer i kantsonene mot skog, hagemark og knauser. Tresjiktet
er variert og løvtrær dominerer med blant annet arter som ask, hassel, lønn, gråor, svartor, selje, bjørk, hegg, osp,
rogn, gran, furu og innplantet og kastanje. Innplantede kulturelementer som rynkerose, hagtorn og kastanje m.m.
forekommer. Enkelte grove trær forekommer, spesielt øst for husene på Strandløkken og i kantsonene mot
engene. Av grove trær forekommer lønn (60 cm i bhd), bjørk (opptil 70 cm i bhd) ask og lønn (40-50 cm i bhd).
Noe død ved finnes, blant annet av rogn.
Karplantefloraen er artsrik med arter som gulveis (eneste kjente lokalitet i Stange langs Mjøsa), stor bestand av
blåveis og hvitveis, liljekonvall, maria nøkleblom, tyrihjelm, jonsokkoll, engforglemmegei, markjordbær etc.
Minimum 180 ind. av arten skjellrot ble registrert i 2006. Dette er en av få kjente forekomster i Hedmark.
Fuglelivet er variert. Rugde ble funnet hekkende ved svartorsumpskogen i sør i 2006.
Det kan være potensial for interessante funn av karplanter eller markboende sopp; spesielt i partiene med rik
skredjord.

Lokalitet

2005 Skrepperud

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Kalkskog
C – Lokalt viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Lokaliteten er et relativt stort granskogsområde som ligger mellom lokalvegen langs Mjøsa og E6 sør for Espa.
Skogtypen er hovedsakelig lågurtgranskog og noe gråor-heggeskog. Lokaliteten er kartlagt som kalkskog basert
på at den er en mineralrik barskog. Litt lyngrik barskog med blåbær forekommer på grunnlendte partier. Det er
noe furu, men mest grandominans, i tillegg til noe bjørk, selje, rogn, svartor og hassel. Blåveis, fingerstarr,
skogsalat, markjordbær, legeveronika, smørbukk, firblad, tyrihjelm, trollbær, skogfiol, korsved, blåknapp,
gjøksyre, hvitveis, hårfrytle, sisselrot, marikåpe sp., tveskjeggveronika er registrert i feltsjiktet. Gaukesyre
dominerer store areal. Rosebusker opptrer spredt, i åpne partier. Langs sig/bekk i nord (rett V for husene ved
nederste veg) er det hegg og noe spisslønn, og rikt miljø med mye tysbast, maigull og skogstjerneblom.
Lokaliteten består av eldre skog, men uten tydelig gamle trær, og med liten tetthet av viktige elementer for
biologisk mangfold (dødt trevirke etc.). Noe død ved av bjørk og gran finnes spredt. En grov hegg står i kant
med fyllinga på eksisterende E6. Av råtevedsopper ble signalarten granrustkjuke (god signalart i denne regionen,
rødlistet i kategori DC) funnet, for øvrig trivielle arter som rotkjuke, skorpelærsopp, granlærsopp og fiolkjuke.
Den rødlistede mosearten grønnsko (DM) ble funnet på gran.
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Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C), men mer presis verdisetting er først mulig ved kartlegging av
markboende sopp. En del arter av rødlistede markboende sopper er knyttet til rik barskog.
Den rike barskogen strekker seg også over E6, med tilsvarende vegetasjonssammensetning. Her er det tydeligere
spor etter granplanting. I kant mot kulturlandskapet opptrer det mer løvskog, med en del hassel og høyreist
løvskog av bjørk og osp. Nøttekråke og gulsanger ble registrert i området.

Lokalitet

426 Espa stasjon (Labbelvas utløp)

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Andre viktige naturforekomster
B - Viktig

Lokaliteten er basert på Borch & Skar (2004).
Deltaområde ved utløpet av Labbelva. De truede karplanteartene elvebunke (DC) og myrstjerneblom (DC) er
registrert på lokaliteten i 2002. For øvrig er det gjort funn av hjulmarikåpe og vårrublom, disse er sjeldne arter i
kommunen (Leif Skar pers.medd.). Myrstjerneblom ble også funnet i 2005 (egne registreringer). Myrstjerneblom
ble da registrert på et lite areal ved utløpet av Labbelva.
Utfyllende kommentar: Vi har endret naturtypebetegnelse fra fuktenger til andre viktige naturforekomster da
dette passer bedre på lokaliteten. Lokaliteten er avgrenset stort sett på grunn av forekomst av rødlistede og
sjeldne arter.
Lokaliteten er betydelig kulturpåvirket og naturlig tresjikt langs elva mangler i de nederste deler. Avgrensning av
lokaliteten kan etter vår mening diskuteres da areal med utfylt strandlinje sør for utløpet av Labbelva er tatt med
i avgrensningen.

Lokalitet

819 Labbelva

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Bekkekløfter (F09)
Svært viktig viltområde (A)
A – Svært viktig

Lokaliteten er basert på Borch & Skar (2004).
Fuktig bekkekløft, rik, løvdominert edelløvskog. Svært frodig skog. Langs bekken; mye grov gråor og bra med
stående og liggende død ved. Mye stein i skogbunnen og nederst mye bergvegger. Sterkt påvirket, få tydelig
gamle trær (utenom gråor og én alm), men stort potensial og klare verdier i dag. Svært uheldig flatehogst helt
ned til bekken på V-sida (Heggland 2001). Mange interessante lavarter. Hekking av vintererle påvist i
forbindelse med viltkartleggingen. Bonitet:17,20 Flerbrukshensyn: Død ved lauvtrær. Området er naturlig
passasjepunkt for vilt.
En lang rekke karplanter knyttet til rikt jordsmonn er registrert på lokaliteten, blant annet ballblom, blåveis,
firblad, storklokke, strutseving, trollbær, tysbast, vårerteknapp m.fl. Hele fem truede arter er registrert på
lokaliteten; mosearten grønnsko (DC), lavarten skoddelav (DC) samt de rødlistede soppartene mosegelekølle,
Hyphodermella corrugata og Hyphodontia nespori (alle DC).
Lokaliteten står i en særstilling i regionen når det gjelder registrerte rødlistearter i skog (5 arter). Lokaliteten
utgjør en rik og sjelden skogtype og er regional ”hotspot” for biologisk mangfold.

Lokalitet

2008 Skaberudbekken (Neptunbekken)

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Ferskvannslokalitet
(DN-håndbok 15-2001)
Verdisetting

Lokaliteter med viktige bestander av ferskvannsfisk
C – Lokalt viktig
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Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Gytebekk for mjøsørret og mjøsharr i de nedre deler av bekken. Usikkert hvor langt opp fisken går, men
lokaliteten er avgrenset i de nedre deler.

Lokalitet

2007 Hov grustak

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Hekkekoloni sandsvale
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Hekkekolonien for sandsvale er en av få hekkekolonier i Stange kommune (Per Nøkleby pers.medd.). Opptil 80100 par hekker i kolonien (Per Nøkleby pers.medd.). Grustak er i dag den viktigste hekkelokaliteten for
sandsvaler i Norge.

Lokalitet
Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

5 Linderudsjøen–Vikselva-Viksdammen
Hekkeområde for våtmarksfugl.
Trekk- og rasteplass for våtmarksfugl.
A – Svært viktig

Ny områdebeskrivelse. Lokaliteten er også omtalt av Borch & Nøkleby (1997).
Viksdammen er oppdemt. I Viksdammen er stokkand, krikkand, kvinand, sivhøne og knoppsvane stabile
hekkefugler (Per Nøkleby pers.medd.). Viksdammen var en av de første lokalitetene som knoppsvana etablerte
seg på indre Østlandet. Makrellterne og hettemåke har tidligere hekket. Siste år hettemåka hekket var i 2004.
Kjempesoleie vokser i østenden av Viksdammen samt at arten har flere små delforekomster langs Vikselva
(Often m.fl. 1998). Myrstjerneblom vokser også både langs Vikselva og i østenden av Viksdammen (Johan
Kielland Lund pers.medd.). Av andre våtmarksplanter kan nevnes vassgro, bred dunkjevle, flatsiv, lyssiv,
fredløs, åkermynte, dikeminneblom, vasspepper, melkerot, vanlig tjønnaks, rusttjønnaks, vasshøymole,
stautpiggknopp, kjempepiggknopp, skogsivaks, storblærerot m.m. (Hedmarks karplantedatabase 2006).
Linderudsjøen er den viktigste delen av dette våtmarkssystemet, og er et svært viktig hekkeområde for
våtmarksfugl. Det er gjort hekkefunn eller indikasjoner på hekking av horndykker, toppdykker, knoppsvane,
stokkand, krikkand, sivhøne, sothøne og makrellterne. På trekket vår og høst er sjøene brukt som rasteområde for
en rekke arter, blant annet storlom, sangsvane (opptil 50 ind.), brunnakke, stokkand, toppand, bergand, laksand
og rødnebbterne. Sjøene er svært fiskerike, og fiskeørn jakter regelmessig. Av sjeldne arter er svartrødstjert og
gresshoppesanger registrert. Linderudsjøen har det største potensialet som fuglesjø.
For øvrig er det verdier også knyttet til ferskvann i området med både bestand av elvemusling (V) og edelkreps
(DC). Begge arter er rødlistede. Øvrige ferskvannsorganismer er i liten grad undersøkt.

Lokalitet

2003 Slåttsvea

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Andre viktige naturforekomster (H00)
A – Svært viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Lokalitet med funn av sjeldne, markboende sopper høsten 2005 (PN 2401 2030). Den rødlistede arten
skaftjordstjerne (DC) og en underart av grå fluesopp Amanita spissa var alba er registrert på lokaliteten (Norsk
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Soppforening ved Hans Myhre og Heidi Støen i notat). Sistnevnte art er funnet flere steder i området. Den er
tidligere ikke registrert i Norge, og er dermed heller ikke vurdert i forhold til rødlista over truede arter. Grå
fluesopp (ikke underarten alba) er også registrert i området, og dette er andre funn lokalitet i Hedmark.
Lokaliteten er et plantefelt på tidligere beitemark. Naturtypen plantefelt er en lite bevaringsverdig naturtype, men
de sjeldne soppfunnene har gjort at vi har avgrenset en lokalitet av naturtypen andre viktige naturforekomster
(H00). Vegetasjonstypen i området er en lågurtgranskog, med blant annet mye blåveis. Jordstjerner er gode
signalarter i skog, dvs. de indikerer områder med høye naturverdier, og på slike vokseplasser forekommer det
ofte andre sjeldne og rødlistede arter (Nitare 2000). Verdisettingen er usikker, men basert på funnet av en soppart
som tidligere ikke er registrert i Norge gis lokaliteten verdi svært viktig (A).

Lokalitet

615 Brenntjernet

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Dammer
B - Viktig

Ny områdebeskrivelse. Lokaliteten er omtalt i Borch & Skar (2004).
Brenntjernet er en grunn dam/tjern. Tjernet er senket og betydelig påvirket av grøfting og næringssig fra
omkringliggende jorder. Senkning har redusert de botaniske verdiene betydelig (Johan Kielland Lund
pers.medd.). Sjøen er sannsynligvis eutrof. Botanisk er lokaliteten overfladisk undersøkt, men det er registrert
mye dunkjevle og myrkongle på lokaliteten. Rødlistearten dronningsstarr (DC) er registrert på lokaliteten
(Stange kommune, data naturtypekartlegging). Dronningstarr ble også registrert i 2005 (egne registreringer).
Den regionalt uvanlige sivhøne er hørt på lokaliteten (Per Nøkleby pers.medd.), og området er en mulig
hekkelokalitet for arten.
Det bør vurderes å endre naturtypebetegnelse fra dammer til rik kulturlandskapssjø da dette passer bedre på
lokaliteten selv om rikheten i sjøen er betinget av næringssig fra landbruk. Lokaliteten bør undersøkes nærmere.

Lokalitet

2001 Tangenvika-Måsabekken

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Viktige bekkedrag
B - Viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Naturtypen går et godt stykke ut i Tangen-bukta for å inkludere vannvegetasjonen som finnes i området. Videre
er lokaliteten avgrenset opp til fylkesveg 222. På strekningen opp til fylkesveg 222 er det et sammenhengende
parti med viersumpskog, mens videre oppover langs bekken er kantsonen fjernet. Lokaliteten er kartlagt som
viktige bekkedrag selv om de innerste delene av selve Tangenvika kunne vært kartlagt som mudderbanker.
De regionalt sjeldne artene firling og korsevjeblom er registrert i Tangenvika (i 1981) samt vierhybriden Salix
triandra x viminalis i strandbredden mot bukta (i 2000) (Naturdata Stange kommune, data Oddmund Wold).
Mudderområdene og vannvegetasjonen i Tangenvika viser noe av ”Åkersvika elementet” med arter som opptrer
i Åkersvika blant annet flere arter med tjønnaks; småtjønnaks, rusttjønnaks, grastjønnaks, hjertetjønnaks (Johan
Kielland Lund pers.medd.). Stivt brasmegras og nålesivaks er også registrert (Johan Kielland Lund pers.medd.).
Ved utløpet av bekken i Tangenvika er det utbredt vannkantvegetasjon av typen elvesnelle-starr sump. Arter som
bred dunkjevle, flaskestarr m.m. er registrert. På innsiden av vegen er det velutviklet lavland-viersumpskog langs
det noe meandrerende partiet av Måsabekken (vegetasjonstype E2; Fremstad & Elven (1997). Strandsonen
innerst i Tangenvika er noe påvirket av inngrep ved pumpestasjonen. Nyere data på vannvegetasjonen er
ønskelig.
På vestsiden av bekken opptrer en fint utformet ”dunkjevledam”. Det var mye froskeegg i dammen. Gråselje (?)
og gråor dominerer tre- og busksjiktet. Skogsivaks, andemat, mjødurt og bekkekarse er registrert langs bekken.
Vanlig tjønnaks, hesterumpe ble også registrert. Nordover et det et holt med ganske høyvokst gråor. Feltsjiktet
her består blant annet av døvnesle, maiblom, vendelrot, mjødurt, hvitveis, krypsoleie.
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Området er kantet med voll og små steinfyllinger mot jorde. En viktig liten ”oase”, selv om verdien neppe
overstiger B som naturtypelokalitet.
Lokaliteten er en viktig gytebekk for Mjøs-ørret og mjøs-harr. Det er også en bra bestand av edelkreps (DC) i
Tangenvika (registrert helt ut til planlagt bru) og opp til Viksdammens nedre del (Leif Skar pers.medd.).

Fig 3. vedlegg. Måsabekken med meandrerende elveparti og viersumpskog. Foto: Interconsult/Tiliatech.

Lokalitet

1010 Kjellsveen, Tangen

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Naturbeitemark/(skogsbeite)
A – Svært viktig

Ny områdebeskrivelse og avgrensning. Lokaliteten er omtalt i Borch & Skar (2004).
Lokaliteten har Stanges største forekomst av rødlistearten solblom (DC) (Borch & Skar 2004). Naturbeitemarka
ved Kjellsveen er mager med god forekomst av naturengarter (arter knyttet til ugjødslet eller lite gjødslet eng).
50-100 individer av solblom er registrert på lokaliteten (Johan Kielland Lund pers.medd.). 22.6.2006 ble 140
individer registrert med rosett, hvorav 25 i blomst. Solblommen finnes kun i de mest lysåpne og beitepåvirkede
arealene. Der ungskogen står tettere ble det ikke registrert solblom. I 1995 ble solblom foruten Kjellsveen
registrert på kun fire lokaliteter: Oppset, Åsen og Slaggerud ,(Kielland Lund & Borch 1996). Arten har gått
sterkt tilbake i Stange kommune.
Av andre registrert naturengarter kan nevnes harerug, tepperot, kattefot, gjeldkarve, dunkjempe, prestekrage,
hårsveve, småengkall, knollerteknapp, ballblom m.fl. Mye engsoleie står på deler av beitet som er sterkere
gjødselspåvirket.
Selv om solblom fremdeles finnes på lokaliteten, kan forekomsten være truet av gjengroing (Johan Kielland
Lund pers.medd.). Gjengroing er den viktigste trusselen mot lokaliteten. Området gror igjen med gran og bjørk,
og all gran og opptil 50 % av løvtrærne bør fjernes som et forvaltningstiltak for å bevare solblom (Johan
Kielland Lund pers.medd.). Som forvaltning foreslår Kielland & Lund (1996) videre at gjødsling må innskrenkes
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til allerede gjødslede areal (aller helst bør gjødsling opphøre, dersom bevaring av solblom og andre kravfulle
arter er målsetningen). I følge naboer i området ble det spredd gjødsel med traktor i området for 6-7 år siden,
men dette har tilsynelatende ikke påvirket solblom-forekomsten.
Beskrivelse og avgrensning av denne lokaliteten er gjort i forbindelse med KU-arbeidet. Verdien er justert opp til
svært viktig da lokaliteten er Stanges viktigste forekomst av solblom. Beitemarkssopper (sopper knyttet til
ugjødslet, hevdet beitemark) er ikke undersøkt.

Lokalitet

555 Sørli dam 1

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Dammer
C – Lokalt viktig

Lokaliteten er omtalt i Borch & Skar (2004).
Dam registrert av Stange kommune (Naturtypedata Stange kommune). Godt gjenvokst dam med dunkjevle og
annen vegetasjon. Denne dammen er ikke så forurenset som dammen ”Sørli dam 2” (lok 556) som også ligger
ved Sørli tømmerterminal.
Verdien er justert ned til lokalt viktig (C). Stange kommune har vurdert lokaliteten som B (viktig). Eventuelt
høyere verdi må underbygges av funn av ferskvannsorganismer. Ferskvannsorganismer er ikke undersøkt i
forbindelse med KU-arbeidet, men potensialet anses som lite.

Lokalitet

2004 Sørli dam 3

Naturtype (DN håndbok 13-1999)
Viltområde (DN håndbok 11-1996)
Verdisetting

Dammer
C – Lokalt viktig

Ny lokalitet. Lokaliteten er ikke tidligere registrert i forbindelse med naturtype-, vilt- eller ferskvannskartlegging
i kommunen.
Dam som ligger mellom Sørli tømmerterminal og jernbanen på sørvestsiden av tømmerterminalen. Opprinnelig
beveroppdemt del av bekk, men nå er dammen steinsatt og plastret ved utløpet slik at dette er blitt en permanent
dam. Dammen har lite våtmarksvegetasjon. Skogsnipe ble observert på lokaliteten, og hekker muligens.
Ferskvannsorganismer er ikke undersøkt, men potensialet anses som lite.
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Fig 4. vedlegg. Sørli dam 3. Opprinnelig beveroppdemt. Foto: Rune Solvang.
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Vedlegg 2. Vannfugl i Vorma. Oppsummering av verdier og
vurdering av konsekvenser av utfylling i Vorma, anleggsarbeid og
bru over Minnesund

Flybilde som viser utbredelse av mudderbanker og hovedløpet for Vorma fra Eidsvoll (venstre billedkant) til
Kråkvål sør av Minnesund.

Fuglelivsfredning
Det ble ved Kongelig resolusjon av 3.5.1936 innført fuglelivsfredning i Vorma med sideelver i
henhold til lov om naturfredning av 1910. I verneplan for våtmark i Oslo & Akershus er Vorma
vurdert som nasjonalt verneverdig (Fylkesmannen i Oslo & Akershus 1987), men verneforslag ble
ikke fremmet fordi man avventet en egen behandling av området. I resolusjonen heter det:
”I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal fuglelivet i et på
framlagt kart nærmere angitt område langs Vorma med strandkanter og evjer på strekningen
mellem Minnesund i Eidsvoll og Svanfossen i Nes være fredet mot ødeleggelse eller skade av
ethvertslags. Innenfor dette området er det forbudt: (1) å drepe, skade eller forstyrre fuglene, (2)
å ødelegge eller røve reir og egg og (3) å løse skudd”.
Fredningen av 1936 er en artsfredning som gir beskyttelse mot jakt og ødeleggelse av reir, men
gir ingen beskyttelse av leveområdene. Det er utarbeidet et forslag til revisjon av denne gamle
artsfredningen (Bye 1994), men foreslåtte tiltak er pr. i dag ikke gjennomført.
Vormas funksjon for vannfugl
Strekningen langs Vorma fra nord for Eidsvoll til sør for Minnesund-bruene er et fredelig område
med fravær av veger og turstier som går ned til elva. For detaljer se områdebeskrivelse av lokalitet
3 og 4 i vedlegg 1 og temakart. Lokalitetene har begge verdi A (svært viktig).
Overvintrende vannfugl
Det foregår årlig overvåking av overvintrende vannfugl i Glomma-vassdraget, inkl Vorma (se
Larsen 2001, Larsen 2005). Systematiske tellinger er gjennomført siden 1991. For overvintrende
vannfugl i Vorma er datamaterialet meget godt. For rastende fugl under vår - og høsttrekket er
datamaterialet mangelfullt, men det er gjennomført registreringer våren 2006; se senere.
Vorma er det klart viktigste vassdraget for overvintrende vannfugl i Indre Akershus, og av helt
avgjørende betydning for fuglene på senvinteren og i harde vintre (Larsen 2001). I de hardeste
vintrene ligger opp mot ¾ av all andefugl i indre Akershus i Vorma (Larsen 2001). Issituasjonen
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de enkelte vintre påvirker hvor mye fugl som oppholder seg i Vorma. Ved normale isforhold er
det i Vorma man finner de største vannfuglkonsentrasjonene i overvåkingsområdet i Glommavassdraget (Larsen 2005). Vorma er et nasjonalt viktig overvintringsområde for sangsvane. I
januar 1994 ble hele 717 sangsvaner registrert på strekningen Eidsvoll-Minnesund, og det tilsvarte
på det tidspunktet 10 % av den norske vinterbestanden av sangsvane. Vorma har også regional
verdi for arter som knoppsvane, stokkand, kvinand og laksand. Vorma er også den lokaliteten i
Oslo & Akershus hvor toppand og bergand opptrer mest tallrikt/vanligst vinterstid.

Fig 5. vedlegg. Sangsvane. Vorma er et nasjonalt viktig overvintringsområde for sangsvane. Foto: Rune
Solvang.

Sangsvanene kommer ned fra Storsjøen i Sør-Odal til Vorma når isen legger seg i Storsjøen. De
første sangsvanene ankommer Vorma i november til desember, og de høyeste antallene av arten
observeres i januar og februar. Fuglene forbli i området til mars-april. Da er vannstanden i Mjøsa
og Vorma på vei ned, og viktige næringsarealer blir tilgjengelig. Sannsynligvis beiter
sangsvanene på ulike arter av tjønnaks og vasspest som er i ferd med å etablere seg i vassdraget
(Bjørn Harald Larsen pers.medd.).
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Tabell 1. Makstall for overvintrende vannfugl observert i Glomma-vassdraget, i Vorma og på
strekningen Eidsvoll-Minnesund.
Art
Knoppsvane
Sangsvane
Stokkand
Kvinand
Toppand
Laksand
Bergand
Havelle
Storskarv
Gråhegre

Glommavassdraget i
Akershus
228 (2006)
1481 (1993)
1254 (1992)
467 (1998)
65 (2006)
312 (1994)
3 (flere år)
3 (1991)
7 (1994)
9 (1993)

Vorma

Eidsvoll-Minnesund

85 (1996)
856 (1994)
372 (2006)
195 (1991)
59 (2006)
287 (1994)
3 (flere år)
3 (1991)
7 (1994)
7 (1993)

59 (1996)
717 (1994)
211 (2006)
145 (1991)
59 (2006)
139 (1996)
3 (1999 og 2005)
3 (1991)
7 (1994)
3 (1993)

Vårtrekk
Tellinger er foretatt våren 2006 av Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo & Akershus i
forbindelse med overvåking av fugleinfluensa. På disse vårtellingene er en rekke trekkende arter
som ikke overvintrer i områdene registrert; som krikkand (makstall 30), vipe (200), skogsnipe (7),
strandsnipe, gluttsnipe (10) og hettemåke (100) samt andre fåtallige/rødlistede arter som skjeand,
trane og dverglo (foreløpige tall, rapport foreligger ikke pr 31.12.2006). Vadefuglene og til dels
gressendene oppholder seg på mudderflatene og gruntvannsområdene ved mudderflatene. Under
høsttrekket har området langt mindre betydning for trekkende arter enn på våren på grunn av høy
vannstand som medfører at mudderflatene ikke er blottlagt. Høyeste regulerte vannstand nås
vanligvis i midten av mai-begynnelsen av juni (Glommen & Lågen Brukseierforening sin
hjemmeside)10.
Viktige delområder

De overvintrende vannfuglene (blant annet sangsvane) er konsentrert til fem viktige delområder
på strekningen Eidsvoll-Minnesund; (1) Minnevika, (2), Minnesund Ø, (3) Kråkvål, (4) Julsrudåas
utløp og (5) østsiden av Vorma nord for Eidsvoll (Bjørn H. Larsen pers.medd.). Dette er de
viktigste områdene for vannfugl generelt, men da mye fugl overvintrer i vassdraget observeres det
fugl på hele strekningen, men de største konsentrasjonene finnes som regel i disse delområdene.
Fordeling av de ulike artene overvintrende vannfugl i vassdraget

Knoppsvanene fordeler seg ganske likt som sangsvane i vassdraget, men med en større
konsentrasjon til områdene ved Eidsvoll og Minnesund. Kvinand og laksand, som har regionalt
viktige overvintringsområder i Vorma, ligger for det meste spredt i hovedelveløpet – men enkelte
år opptrer laksanda i store, tette flokker som flytter rundt i området. Toppand og til dels stokkand
er konsentrert til områdene ved Eidsvoll. Den nasjonalt sjeldne og rødlistede berganda har tilhold
ved Minnevika og til dels også ved Eidsvoll. For mer inngående beskrivelse av vannfugl i Vorma
vises det til Larsen (2001, 2005).

10

Laveste regulerte vannstand (LRV) i Mjøsa er 119,33 mm. Høyeste regulerte vannstand (HRV) er
122,94, dvs. at det er en reguleringsamplityde på 3,61 m.
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Utfyllinger i Vorma
Omfang

Omfangsvurderinger i dette vedlegget tar for seg vurderinger knyttet til vannfugler og Vorma.
Omfangsvurderinger av naturtypelokaliteter langs Vorma er omtalt i temarapporten for
naturmiljø.
Arealbeslag
En eventuell utbygging vil gi reduksjon i areal av mudderflater og gruntvannsområder11 på
vestsiden av Vorma. Det viktige delområdet ved utløpet av Julsrudåa vil bli spesielt berørt ved at
jernbanen går ca. 100 m ut i vassdraget her.
Utfyllinger på mudderflatene vil påvirke vadefugl negativt ved at raste- og næringsområder går ut
av bruk.
Utfyllinger i Vorma vil for sangsvane og andre vannfugler som er knyttet til gruntvannsområdene
og elveløpet medføre noe arealbeslag, spesielt ved utløpet av Julsrudåa.
Redusert areal av mudderflater og gruntvannsområder vil sannsynligvis ha en negativ innvirkning
på vannfuglenes bruk av området. Arealtapet på vestsiden av Vorma er relativt begrenset i forhold
til totalt tilgjengelig areal med gruntvannsområder men arealtapet er noe større for mudderflatene.
På de deler av strekningen der elveløpet går nærmest vestsiden vil store deler av mudderflatene bli
beslaglagt. Dette gjelder blant annet ved parsellstart nord av Eidsvoll stasjon og ved Julsrudåa.
Omfanget av arealbeslaget av mudderflater er større enn omfanget av arealbeslaget for
gruntvannsområder. Omfanget for vannfugl er større vinter og vår enn sommer og høst på grunn
av større mengder fugl i vassdraget og lavere vannstand vinter og vår.
Omfanget er totalt sett vurdert som middels negativt.

11

Gruntvannsområder er grunne områder som alltid ligger under vann, dvs. under laveste regulerte
vannstand.
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Fig 6. vedlegg. Utløpet ved Kommersrudravina. Her er mudderflatene brede og elveløpet går på østsiden. Ved
høyeste regulerte vannstand ligger disse mudderflatene under vann. Foto: Rune Solvang.

Fig 7. vedlegg. Utløpet ved Julsrudåa. Her er mudderflatene smale. Foto. Rune Solvang.

Forstyrrelser i anleggsfasen
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Anleggsperiodens varighet er usikker og vil detaljeres i senere planfaser, men det må antas at det
også vil være anleggsaktivitet vinterstid. Den gunstigste anleggsperioden langs Vorma, m.h.p å
minimalisere de negative konsekvensene for fuglelivet, er mellom juni og september.
Overvintrende vannfugl
Anleggsfasen vil medføre forstyrrelser av rastende og overvintrende fugl i Vorma. Dette vil være
spesielt kritisk om vinteren da Vorma er et viktig overvintringsområde for mange arter. Sangsvane
er en av de viktigste artene da Vorma er et nasjonalt viktig overvintringsområde for arten.
Vinteren er en kritisk periode for fugl, og spesielt lange kuldeperioder kan øke dødeligheten hos
fugl vesentlig. Dersom fuglene reagerer negativt på forstyrrelser i anleggsfasen vil de forflytte seg
til andre deler av vassdraget. Sannsynligvis vil forstyrrelser i anleggsfasen medføre lokale
forflyttninger innenfor Vorma-vassdraget. Man kan ikke utelukke at forstyrrelser vil være av en
slik karakter at fugl forflytter seg helt vekk fra vassdraget, men andre faktorer, i første rekke
islegging vil være den viktigste faktoren som styrer vannfuglenes fordeling i regionen vinterstid.
Dersom anleggsaktiviteten blir stor gjennom vinteren vurderes omfanget som stort negativt.
Trekkende ande- og vadefugl
Mudderflatene og gruntvannsområdene langs Vorma er raste- og næringsområder for ande- og
vadefugl på trekket vår og høst. Under vårtrekket er det betydelig mer fugl i Vorma enn under
høsttrekket på grunn av blottlagte mudderflater. Dermed vil ikke anleggsarbeid under høsttrekket
påvirke fugl i like stor negativ grad som under vårtrekket. I trekkperiodene vil det kontinuerlig
komme inn nye individer av ande- og vadefugl som vil raste i området. Anleggsaktivitet vil
medføre forstyrrelser som sannsynligvis vil føre til at fuglene trekker videre og raster på andre
lokaliteter da fugl på trekk har en større ”aksjonsradius” enn overvintrende fugler. Dersom
anleggsaktiviteten blir stor i trekkperiodene vurderes omfanget som middels negativt.
Generelt om forstyrrelser
Passerende tog forstyrrer vannfuglene lite da togpasseringene er forutsigbare, og fuglene har
vendt seg til denne situasjonen. Generelt vil mennesker i terrenget, derimot, være en helt annen
forstyrrende faktor på vannfuglene. Denne ferdselen er langt mer uforutsigbar og mennesker i
terrenget vil påvirke fugl i langt større grad. Dersom ferdselen kommer for nære vil fuglene fly av
gårde. Dette er spesielt negativt i vinterhalvåret, da slike forflytninger blir mer energikrevende
ved lave temperaturer.

Konsekvenser av utfylling i Vorma
Da tiltaket medfører en del utfyllinger på mudderflater og gruntvannsområder og forstyrrelser i
anleggsfasen i et nasjonalt viktig overvintringsområde for vannfugl vurderes inngrepet til å ha
store negative konsekvenser. Til grunn for vurderingene ligger også at Vorma er et
fuglelivsfredningsområde.
Konsekvensene av anleggsaktivitet vurderes som større på vinteren enn våren. Konsekvensene i
anleggsperioden vil være av begrenset varighet, og vannfuglene vil sannsynligvis tilpasse seg
trafikk på jernbanen når anlegget er i drift. Ingen arter antas å bli borte fra vassdraget på grunn av
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tiltaket. Overvintringsbestandene kan bli redusert som en konsekvens av tiltaket, først og fremst
som en konsekvens av arealbeslag og i mindre grad forstyrrelser.
Modelleringsresultat viser at utfylling i Vorma generelt har svært liten innvirkning på
strømningsforholdene i elva, og en oppstuving oppover Vorma ser ut til å ligge under en
centimeter (Kiplesund 2006). Konsekvenser av utfyllingene i forhold til endret erosjon,
sedimentasjon og isforhold vurderes å bety mindre enn arealbeslag og forstyrrelser.
Manglende før -, underveis og etterundersøkelser ved etablering av samferdselsanlegg i viktige
lokaliteter for fugl gjør det vanskelig å konkludere med større grad av sikkerhet i forhold til
konsekvenser for vannfugl.
Andre inngrep som kan medføre negativ konsekvens for naturmiljø i og ved Vorma er plastring
og utfylling av elveskråninger for å hindre økt erosjon. Dette er ikke en del av tiltaket, og
kommenteres derfor ikke nærmere.
Konsekvenser av jernbanebru over Minnesund
Arealbeslag
Brupilarene vil endre strømnings- og sedimenteringsforhold i Vorma. Ny jernbanebru over Vorma
ved Minnesund ser også ut for å ha liten innvirkning på oppstuving (Kiplesund 2006). Hydraulisk
utredning konkluderer med at det vil være en vannhastighetsøkning ved brua som vil føre til en
liten økning i erosjon slik at man kan få erosjon på uventede plasser (Kiplesund 2006)12. Dette vil
kunne påvirke økologiske forhold og biologisk produksjon i elva nedstrøms ved endret
vannhastighet, endret erosjon/sedimentering og endret is- og råkdannelse. Brua vil medføre noe
direkte tap av næringssøksareal for vannfugl i et av de viktige delområdene langs Vorma
(Minnevika). Dette vil kunne redusere næringsareal for spesielt sangsvane men også andre
vannfugler.
Det må understrekes at det eksisterer lite kunnskap om effekten av bruer som fysiske barrierer på
vannfugl i Norge. Det foreligger en vurdering av ulike brualternativer for kryssing av Kroksund i
Tyrifjorden våtmarkssystemer (Reitan 1998), men det foreligger lite data som kan belyse
eventuelle negative effekter.

Kollisjoner med bruspenn
Vorma er en naturlig ledelinje for trekkende vannfugl. Bru over Minnesund vil bygges på tvers av
trekkorridorene for vannfugl. Generelt vil strukturer som kabler og ledningstrekk kunne medføre
fare for kollisjoner for fugler i flukt. Dette er godt dokumentert for kraftledninger. Problemet kan
være spesielt stort under dårlig værforhold med dårlig lysforhold og dårlig sikt.
Bruspennet over Minnesund vil sannsynligvis være så høyt at påflygninger, i første rekke på
kjøreledning, vil være liten. Kollisjonsrisikoen for vannfugl med passerende tog antas som liten.
Vannfugler som flyr inn og ut av Minnesundet vil hovedsakelig fly under brua. Et unntak er
måker og enkelte vadefugl som vil kunne fly over. Svaner og ender kan også fly over dersom det
ikke er snakk om lokale forflytninger.

12

Videre undersøkelser er anbefalt for å få bedre data da vurderingene av konsekvensene av jernbanebru er mer
kompliserte enn vurderinger av fyllinger (Kiplesund 2006).
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Vedlegg 3. Vurderinger av massedeponi i Eidsvoll kommune
Det er gjennomført feltbefaringer på tre deponier i forbindelse med konsekvensutredning
naturmiljø (se kommunedelplankart). Disse deponiene ligger i Eidsvoll kommune. Foreslåtte
deponi ble befart 22.6.2006. I ettertid har ytterligere to deponiområder kommet til i Stange
kommune, blant annet Hov grustak (se lokalitet 2008). Disse er ikke befart.
De to første deponiene ligger langs jernbanen før Minnesund, mens det tredje ligger i et gammelt
grusuttak på Langset.

1. Bjørknes V
Deponi-området ligger i en forsenkning i terrenget (ravinedal). Deler av området er et grustak.
Området er preget av flere typer inngrep; hogst, grustak, påfylte masser, hageavfall og annet
avfall samt plastret kant mot jernbanen. En høyspentledning går også gjennom området.
Brattkantene ned mot bunnen består av småbregne/lågurtvegetasjon med arter som maiblom,
hengeaks, gaukesyre, hårfrytle, fugletelg, gullris, skogburkne m.m. I våte forsenkninger
forekommer arter som skogsnelle, skogstjerneblom, rød jonsokblom og skavgras m.m. Skavgras
forekommer spredt, men ikke bestandsdannende. På mer kulturpåvirket mark forekommer arter
som engtjæreblom, burot, ryllik, prestekrage, stemorsblomst, forrundbelg etc. En del vanlige
småfuglarter hekker i den unge skogen i området. En koloni med sandsvale finnes i grustaket, og
totalt 23 reirhull (flere gamle?) ble talt opp. Sandsvala hekker på få lokaliteter i kommunen.

Fig 8. vedlegg. Deponi 1. Bjørknes V. Foto. Rune Solvang.
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2. Dytterud N
Ravinedal på begge sider av jernbanen. Ravinen på østsiden er påvirket negativt gjennom ei stor
hogstflate, og har liten naturverdi. På vestsiden er det en frodig ravinedal med gråor-heggeskog og
lågurtskog i gjengroingsfase etter tidligere beite. En stilleflytende, til dels meandrerende bekk,
renner gjennom området på vestsiden, og fuktig eng og sumpskog opptrer. I ravina er det en del
grov bjørk samt en del selje og noe tendenser til gråseljekratt. Gråseljekratt er en truet
vegetasjonstype i Norge (Noe truet – VU) (Fremstad & Elven 2001). Lokaliteten er mer intakt enn
lokaliteten ved Bjørknes V ved at inngrepene er langt mindre. Feltsjiktet innehar typiske arter som
kratthumleblom, skogsivaks, skogrørkvein, brennesle, mjødurt, springfrø, korsknapp, vendelrot,
bekkekarse, ballblom m.fl.

Figur 9. vedlegg. Deponi 2. Dytterud N. Frodig ravinedal. Foto. Rune Solvang.

3. Langset
Lokaliteten er kartlagt som en lokalt viktig naturtype (naturtype: erstatningsbiotop13, verdi C) av
Eidsvoll kommune (Bratli m.fl. 2004). Følgende beskrivelse er gjort: ” Det nedlagte grustaket ved
Langset kirke inneholder en stor populasjon av den sjeldne arten ullurt. Arten vokser i åpen
vegetasjon i skråningene og på eroderte partier på flatene, sammen med arter som rundskolm,
tårnurt, vårskrinneblom, gjeldkarve, vårpengeurt, bakketimian og mørkkongslys. I mer slutta
vegetasjon overtar storvokste ruderatarter og buskas. Området tas med fordi det huser den sjeldne
13

En erstatningsbiotop er en samlebetegnelse på menneskeskapte biotoper som erstatter/supplerer naturlige
leveområder for sjeldne arter. Et eksempel er sand- og grustak (som her) som er blitt viktige leveområder for
mange sjeldne insektarter som er avhengige av naken sand- og grusmark. Arten sandsvale har også sine viktigste
hekkeområder i grus- og sandtak.
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arten ullurt, samt bakketimian som også er sjelden, og som har flere forekomster i åpen vegetasjon
på sandig mark på de store israndavsetningene ved Minnesund. Ullurt er en kulturmarksart som
vokser på forstyrra mark, blant annet i sandtak og langs veger, og den spres trolig langs
transportårer. Området har lokal verdi”. Slike grustak kan ha et ganske stort mangfold av innførte,
kulturspredde arter som har helt eller delvis erstattet opprinnelig artsutvalg.

Fig 10. vedlegg. Deponi 3. Langset. Foto. Rune Solvang.

Konklusjon
Dytterud N er vurdert som høyeste naturverdi av de tre undersøkte deponiene på grunn at dette er
en lite påvirket ravinedal med meandrerende bekk og en mindre forekomst av en truet
vegetasjonstype (gråseljekratt) på vestsiden av dagens jernbane. Til tross for at grustaket ved
Langset er kartlagt som en prioritert naturtype vurderes lokaliteten som mindre bevaringsverdi
enn Dytterud N da floraen består av en rekke innførte arter. Bjørknes V er vurdert til å ha minst
naturverdier, til tross for forekomst av sandsvale-koloni. Totalt varierer konsekvensgraden lite
basert på Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensutredninger.

Bjørknes V

Dytterud N

Langset

Verdi

Liten verdi

Liten til middels verdi

Liten til middels verdi

Omfang

Stort negativt omfang

Stort negativt omfang

Stort negativt omfang

Konsekvensgrad

Ubetydelig
til
liten
negativ konsekvens

Liten til middels negativ
konsekvens

Liten til middels negativ
konsekvens
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Vedlegg 4. Detaljkart utvalgte strekninger
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110
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Hagemark
Hagemark
Rik edellauvskog
Slåtteenger
Rik edellauvskog
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C
C
C
C
C
C
C
C
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!
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E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø

Naturtyper

107

´

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

100

Lokalt viktig
15. september 2006

Del av trase C - utsnitt Ulvin

200 Meter

29000
Lokalitetsnr
1034
1071
2002
2006

Naturtype / Viltområde
Slåtteenger
Rik edellauvskog
Hagemark
Hagemark

Verdiklasse
B
A
B
C

2002
1071

1034
1034

Strandlykkja
"

1071

Morstua
"

2006

E6-Dovrebanen
Eidsvoll-Stange
Tema Naturmiljø

Naturtyper

´

Viltområder

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Viktig

0

100
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200 Meter
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B
A
C
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"
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"
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"
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Del av trase F og G - utsnitt Espa

200 Meter

