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FORORD 
 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, 
i Lillehammer kommune og Øyer kommune. Rapporten tar for seg temaet naturmangfold i henhold til 
planprogrammet som er fastsatt av kommunene.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 

Hos Nye Veier leder Harald Monsen arbeidet med reguleringsplanen. Olav Eriksen er prosjektleder hos 
COWI AS. Fagansvarlig for naturmangfold har vært Aksel Dvergsten.  
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 4 
ulike alternativene som er utredet. 

1.2 Metode 

I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens vegvesen sin 
håndbok V712 (2018) for ikke prissatte konsekvenser. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap 
om verdifulle områder for tema naturmangfold og belyse konsekvensene av de ulike 
utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet 
naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på dialog med offentlig myndigheter, data hentet fra 
offentlig tilgjengelig databasene og befaring i mai 2019. 

1.3 Beskrivelse av dagens situasjon 

Naturen og naturgrunnlaget preges av «dalklima» med lite vind og lite nedbør, kalde vintrer og varme 
somrer. Til dels kalkrik berggrunn gir grunnlag for områder med krevende vegetasjon med artsrike 
lokaliteter. Planforslaget berører flere forekomster av verdifull natur - naturtypelokaliteter, 
verneområder, funksjonsområder for arter og store landskapsøkologiske funksjonsområder.  

Mjøsa og Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag har noen av Norges mest komplekse 
innlandsfiskesamfunn og er blant de mest verdifulle vassdragene vi har i Norge. Landskapsøkologiske 
sammenhenger som krysser dalen på tvers og binder øst og vest sammen gir økologisk flyt og utgjør en 
viktig komponent for viltet og andre naturverdier som er vurdert i denne utredningen.  

Sør i prosjektet ved Storhove er flere artsrike lokaliteter lokalisert. Det er i hovedsak naturtyper med 
artssammensetning som krever næringsrikt livsmiljø og varmt klima i randsone av bioklimatisk sone 
sørboreal som strekker seg utover Mjøsas tilgrensende arealer.  

Søndre Gudbrandsdalen med infrastruktur og landbruksarealer fragmenterer store sammenhengende 
skog- og fjellområder, Jotunheimen i vest og Ringebufjellet i øst.    

1.4 Konsekvensutredning 

Planforslaget berører flere kategorier av verdifull natur og flere av forekomstene har svært stor verdi. 
Alternativ B gir svært stor negativ konsekvens for ett delområde og stor negativ konsekvens for 4 
delområder, og vurderes som det dårligste av alternativene. Alternativ A gir svært stor negativ 
konsekvens for ett delområde og stor negativ konsekvens for to delområder og vurderes som det nest 
dårligste av alternativene. Alternativene C0 og C1 vurderes å ha vesentlig mindre negative konsekvenser 
for naturmangfoldet, av disse to er Alternativ C1 marginalt bedre enn Alternativ C0. 

Ny E6 vil stor grad anlegges innenfor eksisterende veg og tilgrensende skråningsutslag. Det vil av den 
grunn ikke være store arealer som utenom permanent situasjon berøres i anleggsperioden. 
Anleggsarbeidene vil medføre inngrep i vannstrenger og kantvegetasjon. Selv ved skadereduserende 
tiltak vil det være risiko for partikkelflukt til vassdrag. Påvirkningen vurderes som reversibel. Alle 
kryssende sidebekker til Lågen, og selve Lågen, vil være eksponert for risiko for partikkelforurensning. 
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Anleggsarbeid vil medføre inngrep i funksjonsområdet for arten vipe (EN). Det vil være risiko for 
forstyrrelser i den sårbare hekkeperioden.  

Prosjektets alternativer vurderes å være i strid med naturmangfoldloven kap II §§ 8-12, grunnet tiltakets 
konflikt med rødlistede naturtyper; Rik edelløvskog, arter av nasjonal forvaltninginteresse med deres 
funksjonsområde; ansvarsart for Oppland fylke og truet art dragehode, de truede artene ullurt, 
elfenbenslav og mjuktjafs, landskapsøkologiske funksjonsområder; Lågen og viltområdet og vilttrekk.   

Tabell 1-1 Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene i delstrekket Lillehammer og Øyer 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

N1 0 (0) 

N2 0 (0) 

N3 0 (0) 

N4 0 (-) 

N5 0 (0) 

N6 0 (----) 

N7 0 (--) 

ØF2 0 (--) 

ØF9 0 (--) 

ØF10 0 (-) 

LF1 0 (0) 

LF2 0 (0) 

Delområder 

Øyer 

Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 

N8 0 (--) (--) (0) (0) 

N9 0 (0) (---) (0) (0) 

LF1 0 (--) (---) (0-) (0-) 

LF2 0 (--) (--) (--) (--) 

ØF1 0 (0) (0) (0) (0) 

ØF5 0 (---) (---) (---) (---) 

ØF6 0 (---) (---) (0) (0) 

ØF3 0 (--) (--) (--) (--) 

ØF4 0 (0) (0) (0) (0) 

ØF7 0 (--) (--) (0) (0) 

ØF8 0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining  LF 1 og LF 2 er 
vektet noe lavere 
innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn 
i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe 
lavere innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer 
enn i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe lavere 
innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn 
i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe lavere 
innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn i 
Øyer 
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Samlet 

vurdering 

 

0 

Stor negativ 

konsekvens 

Svært stor 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Rangering 1 4 5 3 2 

Forklaring til 
rangering 

Alternativ 0 er 
en videreføring 

av dagens 
situasjon. Gir 

ikke økt samlet 
belastning på 

naturmangfoldet. 

Alternativ A gir 
svært stor 

negativ 
konsekvens for 

ett delområde og 
stor negativ 

konsekvens for 2 
delområder. 

Vurderes som det 
nest dårligste av 
alternativene. 

Alternativ B gir 
svært stor 

negativ 
konsekvens for 
ett delområde 
og stor negativ 
konsekvens for 
4 delområder. 
Vurderes som 

det dårligste av 
alternativene. 

C0 vurderes 
samlet som 
marginalt 

dårligere enn C1. 
Ulikheten er at 

C0 ikke omfatter  
kulvert på Ensby. 

C1 vurderes 
samlet som 

marginalt bedre 
enn C0. Ulikheten 
er at C1 omfatter 
kulvert på Ensby. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

E6 er en hovedforbindelse nord-sør i landet og knytter også Nord-Vestlandet sammen med sentrale 
Østlandsområdet. Foruten strekingen Oslo – Trondheim, er E6 viktig for Mjøsregionen hvor den knytter 
sammen byer og tettsteder til et felles bo- og arbeidsmarked. 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å bedre forholdene på E6 i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen. 
Dagens E6 er av variabel standard, og sikkerhet og framkommelighet er ikke tilfredsstillende. Vegen 
medfører også miljøproblemer for blant annet nærliggende boligområder.  

Gjennom tidligere konseptvalgutredninger (KVU) og avklaringer med Samferdselsdepartementet er det 
avklart at E6 skal bygges som firefelts veg fram til Lillehammer. Kommunedelplan for E6 Vingrom – 
Ensby som er utarbeidet av Statens vegvesen ble vedtatt i august 2018. Denne planen omfatter firefelts 
motorveg fra Vingrom til Ensby.  

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ansvaret for utarbeiding av reguleringsplaner og 
utbygging av E6 fra Kolomoen til Øyer sør. E6 Storhove – Øyer inngår som en del av Nye Veier sitt 
prosjekt for Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Samtidig som Nye Veier overtok ansvaret fra Statens 
vegvesen, ble strekningen utvidet videre nordover mot Øyer. 

 

Figur 2-1: Kart som viser Nye Veier sitt prosjekt Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Rød sirkel markerer Storhove-Øyer. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets samfunnsansvar med 
gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved å sikre bedre fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt 
reduksjon i klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser ved utbygging, drift og vedlikehold. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 
ulike alternativene som er utredet. 
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Ved Storhove kobles ny veg til dagens E6, samtidig som det tilrettelegges for kobling mot ny E6 videre 
sørover mot Vingrom. Forbi Fåberg skal vegen gå i en toløps tunnel. Videre nordover fortsetter den nye 
vegen i dagen, som en utvidelse av dagens trase. Det planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 

2.4 Planalternativer 

Som en del av planarbeidet utredes ulike alternativer i Øyer kommune. Se figur på neste side. 

Alternativ A og B omfatter utbygging av ca. 10 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til ca. 1 km sør 
for Granrudmoen. Alternativ A forutsetter at dagens kryssplassering ved Ensby opprettholdes. I Alternativ 
B legges krysset ved Ensby ned, og det etableres et nytt kryss ca. 1 km sør for dagens kryss 
Granrudmoen.  

Alternativ C0 og C1 omfatter ca. 8 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til like sør for Hunderfossen 
demning, og deretter dagens veg med 90 km/t. Alternativ C0 har kryss på Ensby som i dag, mens i 
alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt halvkryss ved Midtskog, med ramper kun i 
sørgående retning. 

Figuren på neste viser de ulike alternativene, med ny veg i dagen (heltrukken linje) og planlagt tunnel 
ved Fåberg (stiplet linje). Mørke grønne prikker markerer kryss i planområdet, og lyse grønne prikker er 
kryss utenfor planområdet. 

2.5 0-alternativet 

“0-alternativet” er et uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 
gjennomført. 0-alternativet er et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser. Det betyr at 
referansesituasjonen per definisjon har ingen konsekvenser. 

I dette planarbeidet vil 0-alternativet være dagens situasjon, med en forventet utvikling og 
gjennomføring av vedtatte reguleringsplaner i området. 
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Alternativ A. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

Alternativ B. Kryss ved Navet og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

 
Alternativ C0. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

 
Alternativ C1. Halvkryss ved Midtskog og ny 110 km/t til 

sør for Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

Figur 2-2: Oversikt over de ulike alternativene som utredes. 

Storhove 

Storhove 

Ensby 

Granrudmoen 

Tingberg 

Navet 

Granrudmoen 

Storhove 

Ensby 

Midtskog 

Storhove 

Granrudmoen 

Granrudmoen 

Tingberg Tingberg 

Tingberg 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 

Tiltaket innebærer flere tema som må utredes, som naturtypelokaliteter, arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, hensyn til vilt, nærhet til vassdrag og naturreservat, vannmiljø, fare for 
forurensning, mv. 

Fagreferanser som offentlige databaser og publikasjoner vil bli sjekket og det vil bli gjennomført 
feltregistreringer for å sikre et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag. Sektormyndigheter kontaktes for å 
få belyst om det finnes forekomster av betydning som er unntatt offentlighet, eller som enda ikke er 
offentlig tilgjengelige. 

Naturmangfold i influensområdet vil bli registrert og verdivurdert. Forekomst av skadelige, fremmede 
arter – først og fremst karplanter – vil bli risikovurdert utfra tiltakets omfang og art.  

Konsekvensutredningen vil gi en vurdering av hvordan naturmangfoldet vil bli påvirket av tiltakene i 
planen, både under anleggsperioden og etter at tiltaket er ferdigstilt. Aktuelle skadereduserende tiltak vil 
bli vurdert.  

Prinsippene i Naturmangfoldloven §8-12 legges til grunn for utredning av konsekvenser for 
naturmangfold. En vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldloven kap. II vil framgå.  

3.2 Gjeldende rammer og premisser 

Overordnet gjelder Bern-konvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on biological 
diversity, CBD), Naturmangfoldloven, Plan- og bygningsloven, Vannforskriften, Vannressursloven. 

Særlig forvaltningsansvar for ansvarsnaturtyper og ansvarsarter i Oppland fylke (Gaarder, G. & Larsen, 
B. H. 2015).   

Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, Oppland fylkeskommune 
(Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma 2015). Prosjektet omfatter flomsikringstiltak hvor det 
også er utført konsekvensvurdering av tiltaket på naturmangfold (Lundsbakken mfl. 2017). 

Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 legger føringer for hvordan 
miljømålene i vannregionen skal nås (Vannregionmyndigheten 2015). Forvaltningsplanen med 
tiltaksprogram skal oppdateres for neste planperiode 2022-2027. 

Forslag til handlingsplan for storørret ble utarbeidet i 1999 (Garnås mfl. 1997) og beskriver tiltak som 
god arealforvaltning (hindre inngrep i gyte- og oppvekstområder) for å bevare de ulike 
storørretstammene i vassdraget. Planen fikk aldri status som vedtatt handlingsplan men prinsippene 
nyttes av Fylkesmannen i saksbehandling ved arealinngrep i vassdrag med storørret. 
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser planforslaget 
kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. 
Analysene skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevante.  

Konsekvensutredningen er utarbeidet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Statens vegvesen 
håndbok V712. Konsekvensutredning er videre tilpasset utredningens og tiltakets omfang. Planforslaget 
er vurdert opp mot et definert referansealternativ (alternativet 0), jf. kapitel 2.5. 

Metode for ikke-prissatte konsekvenser i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de 
konsekvensene et tiltak vil medføre for de fem fagtemaene. Vurderingene gjøres i tre trinn. De to første 
trinnene gjøres for hvert fagtema og er del av denne rapporten, mens i det tredje trinnet vurderes 
konsekvensen for de fem fagtemaene samlet og kan leses i planbeskrivelsen. Arbeidet forut for 
vurderingen av påvirkning og konsekvens omfatter innhenting av datagrunnlag, befaring og inndeling i 
delområder og verdisetting av delområder. 

Trinn 1: Konsekvens for delområde   
Trinn 2: Konsekvens av alternativet for fagtema naturmangfold 
Trinn 3: Samlet konsekvens (alle fagtema) 

Generell metodikk for vurdering av virkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 
punkter: 

› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon 

› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets virkninger og konsekvens 

› Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket (skadereduserende 
tiltak) 

4.1 Kriterier for verdi 

Verdi defineres som en vurdering av hvor stor betydning et område eller miljø har i nasjonalt perspektiv 
(Tabell 4-1). På bakgrunn av et bredt datagrunnlag gjøres en vurdering av verdien for de avgrensede 
miljøene eller delområdene som kan bli berørt av aktuelle tiltak i områdeplanen.      

Eventuelle viktige forekomster avgrenses og verdien vurderes i henhold til nasjonal metodikk i DN 
Håndbok 11,13 og 15. Forekomstene avgrenses til delområder som igjen verdisettes etter metodikk 
beskrevet i V712. Tabell 4-1 viser hovedprinsippene for verdisetting. Linjalen i Figur 4-1 finnes igjen på 
x-aksen i konsekvensvifta under Error! Reference source not found.. Det er verdiene i 
referansesituasjonen som legges til grunn for verdivurderingen. 

 

Figur 4-1: Skala for vurdering av verdi (Kilde: SVV sin Håndbok V712) 
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Tabell 4-1: Kriterier for vurdering av verdi (kilde: SVV sin håndbok V712) 
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4.2 Kriterier for påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket med anleggsgjennomføring vil medføre på 
et delområde. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Påvirkning i 
anleggsperioden beskrives separat.  

Den samlede belastningen av tiltaket (jf. kap. 2.3) som registreres for referansesituasjonen inkluderes i 
vurderingen. Påvirkning av andre framtidige eller planlagte tiltak, inngår ikke i vurderingen. Vurdering av 
påvirkning gjøres for de verdivurderte delområdene etter kriterier i Tabell 4-2. Påvirkning beskrives på en 
skala som strekker seg fra sterkt forringet til ingen påvirkning (Figur 4-2).  

Sentrale kriterier her er om påvirkninger er reversible eller irreversible, om tap av økologisk funksjon, 
forekomstens utbredelse og eventuelle fragmenteringseffekter av tiltaket.  

 

Figur 4-2: Skala for vurdering av påvirkning (Kilde: SVV sin håndbok V712) 
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Tabell 4-2. Veiledende kriterier for påvirkning. Kilde: SVV sin Håndbok V712 

 

4.3 Kriterier for konsekvens 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for et 
område eller et tema framkommer ved å sammenholde verdi og påvirkning i henhold til konsekvensvifta 
under.  

I vifta utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse 
av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er 
realisert, jf. side 119 i håndbok V712. 
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Figur 4-3 Illustrasjonen viser konsekvensvifta for konsekvensvurdering av delområder  

 

 

Figur 4-4: Illustrasjonen viser tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder 

4.4 Avgrensning av temaet 

Fagtema naturmangfold representerer det økologiske landskapet. 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske (ferskvann) systemer, 
inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som 
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et 
resultat av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse 
behandles under tema landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens begreper. For en 
utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det til veilederen til naturmangfoldloven kapitel II (Klima og 
miljødepartementet 2016).  

Denne rapporten omhandler verdifullt naturmangfold. Med dette menes sjeldne og truede naturtyper, 
økosystemer, økologiske funksjonsområder og arter oppført i den norske rødlistene for arter (Henriksen 
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og Hilmo 2015, Tabell 4-3) og naturtyper (Artsdatabanken 2018). Viktige naturtyper for biologisk 
mangfold (DN-håndbok 13) samt arter og økologiske raser, som Norge har et spesielt ansvar for, er også 
innlemmet under verdifullt naturmangfold. I dette inngår store vassdrag med intakte økologiske 
prosesser og en bestand av storørret (Hunderstammen) som er ansvars-"art" (økologisk rase) for 
Oppland fylke (Gaarder & Larsen 2015). I tillegg er naturtyper og arter som Oppland fylke har et særskilt 
forvaltningsansvar for inkludert. Naturmangfold som ikke faller inn under disse beskrivelsene, og er 
vanlige i Norge, får relativt sett lav verdi. Viktige funksjonsområder for vanlige arter, for eksempel 
hjortevilt, vil bli vurdert og verdisatt i samsvar med Tabell 4-1. Videre omtales enkeltarter som faller inn 
under disse definisjonene som "arter av nasjonal forvaltningsinteresse", hvor også kort beskrivelse av 
fremmede arter er inkludert. Den vanlige naturen kan bli påvirket av tiltaket. Slik påvirkning vurderes 
ikke å gå imot forvaltningsmålene for økosystemer, arter og naturtyper jf. naturmangfoldloven §§ 4-5 og 
anses i denne sammenheng som ikke-vesentlige. 

Tabell 4-3: Rød- og fremmedartslistekategorier i Norge (Artsdatabanken). 

4.5 Influensområdet 

Det området som tiltaket kan påvirke kalles influensområdet og er i hovedsak knyttet til områder hvor 
tiltaket medfører arealinngrep, samt områder hvor tiltaket kan føre til påvirkning på verdifull natur i 
nærliggende arealer.  
 
Det er flere viktige grensesnitt mot andre tema, blant annet disse: 
 

› Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles av temaet, mens 

forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor temaet. 

› Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk funksjon utredes i 

naturmangfoldtemaet, mens utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt er utenfor temaet. 

› Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under naturmangfold-temaet, 

mens vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i vann er utenfor temaet. 

4.6 Usikkerhet 

En konsekvensanalyse skal gi en vurdering av forhold i framtiden. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til 
slike vurderinger. Det skilles her mellom generell usikkerhet om framtiden og usikkerhet som kan knyttes 
til vurderinger av valgt trase. 

Rødlistekategorier Fremmedartslistekategorier 

RE  Regionalt utryddet SE  Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur 

CR  Kritisk truet HI Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, 

eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning 

EN Sterkt truet PH Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, 

men stor økologisk effekt– eller omvendt 

VU Sårbar LO Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til 

svake økologiske effekter 

NT Nær truet    

DD  Datamangel   
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Usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold gjelder i hovedsak artsregisteringer og 
fauna. Naturtyper og vassdrag er godt kartlagt i planområdet. Det er usikkerhet vedrørende de 
økologiske funksjonsområdene for rødlisteartsregistreringer som er gamle og har stor geografisk 
usikkerhet. 

Usikkerheter omkring kunnskapsgrunnlaget vil bli kommentert i avsnittet om forslagsstillers vurdering iht 
naturmangfoldloven kap. II. 

4.7 Kunnskapsgrunnlag 

Opplysninger om naturmangfoldet er hentet ut fra de offentlige tilgjengelige databasene Naturbase, 
Artsdatabanken, Vann-Nett, NIBIOs karttjenester, publisert litteratur, Norges geologiske undersøkelse 
(NGU) og kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper øst og nord for Lillehammer på oppdrag fra 
Lillehammer kommune utført av Biofokus 2018, se kapittel 11 kilder. Fylkesmannen i Innlandet er 
kontaktet for å få oversikt over eventuell informasjon som er unntatt offentlighet eller som enda ikke er 
publisert i basene. Fylkesmannens kartløsning InnlandsGIS med Kartlaget "Fisk i Oppland" er benyttet. 
De to kommunene er også kontaktet for å innhente eventuell informasjon som ikke ligger i offentlig 
tilgjengelige databaser. I tillegg inngår også merknader til oppstartsvarsel fra offentlige myndigheter og 
andre i datagrunnlaget.  

Det er gjort avgrensede søk i Artskart.no og innsynsløsning for forekomster av arter unntatt 
offentligheten for å hente inn eksisterende kunnskap om enkeltarter. Søket er avgrenset i tid til perioden 
1990-d.d. Den geografiske avgrensningen av søket er basert på en faglig vurdering av følgende aspekter:  

› tiltakets utbredelse,  

› relevante lokale forhold og  

› påregnelige virkninger av tiltaket på økologiske parametere.  
 

Videre er søkene avgrenset til å omfatte rødlistearter, ansvarsarter og fremmede arter. Fremmedarts-
søket er begrenset til å omfatte karplanter i kategoriene HI og SE. Fremmedartsregistreringer vil bli 
presentert i sin helhet som grunnlag for risikovurdering i prosjektet.  

I mange tilfeller sammenfaller artsregistreringene med naturtypelokaliteter og inngår som en del av 
verdivurderingen. I andre tilfeller er det avgrenset økologiske funksjonsområder for en eller flere arter 
der det foreligger et faglig grunnlag for dette. Påviste enkeltarter som ikke kan knyttes til en naturtype 
eller til et økologisk funksjonsområde samt landskapsøkologiske funksjonsområde vil som regel ikke bli 
vurdert. Hele søket vil likevel foreligge som rådata i vedlegg til rapporten. 

Datagrunnlaget er supplert med befaring 15. mai 2019 gjennomført av biologene Karl Otto Mikkelsen og 
Petter Torgersen, økolog Aksel Dvergsten og naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik. Formålet med 
befaringen var å oppdatere eksisterende informasjon samt å fange opp eventuelle uregistrerte 
forekomster.  
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Kartlegging av naturmangfold er i Håndbok V712 knyttet til to nivåer:  

› Landskapsnivå, registreringskategorien gjelder for landskapsøkologiske funksjonsområder 
og kan omfatte:  

› Områder med dokumenterte vilt- og fugletrekk. 

› Større sammenhengende naturområder som er viktig for arter som bruker store arealer i sin 

livssyklus og/eller som lett blir forstyrret av støy og menneskelig aktivitet. Dette kan gjelde 

større fjellområder med funksjon for enkelte fugle- og pattedyrarter, eller fiskebestander på 

gyte- og næringsvandring. 

› Dokumenterte økologiske funksjonsområder for arter, bundet sammen av areal med 
naturkvaliteter som legger til rette for utveksling av gener/individer mellom disse (et eksempel 
kan være gyte- og næringsområder for fisk i ulike deler av vassdraget med vandring mellom 
disse). Spredningsevne, sårbarhet for forstyrrelser og barrierer i landskapet må inngå i 
vurderingen. Funksjonsområder for arter av nasjonal forvaltningsinteresse er utarbeidet basert 
på de spesifikke artenes økologi. Dette inkluderer funksjonsområdet til rødlistede-, prioriterte-, 
ansvarsarter og hensynskrevende arter unntatt offentligheten. 

› Områder vurdert til å ha betydning som del av landskapets grønne infrastruktur, ikke knyttet 

direkte til artsspesifikke forhold. Dette kan for eksempel være systemer av kantsoner langs 

vann- og vassdrag, grøntområder i byer og tettsteder eller andre områder med 

«hverdagsnatur» dersom de bidrar til å opprettholde økologisk flyt. 

Den relevante romlige skalaen til et landskapsøkologisk funksjonsområde for en art eller 
artsgruppe kommer an på deres livshistorie. I utgangspunktet er det aktuelle romlige 
skalanivået for landskaps-økologiske funksjonsområder i V712 større geografiske områder, som 
langt overgår bredden til utredningskorridoren og de nære omgivelsene. Små geografiske 
områder som allikevel møter kriteriene i kulepunkt 3 eller 4 over, og som er spesielt viktige for 
én eller flere arter, kan også registreres som landskapsøkologiske funksjonsområder. For slike 
mindre områder vil det være et grensesnitt mot registreringskategorien «økologiske 
funksjonsområder for arter». 

› Lokalitetsnivå gjelder enkeltforekomster og er delt inn i fire registreringskategorier, dette er 

› Vernet natur 

Verneområder etter naturmangfoldloven. Prioriterte arter og deres økologiske 

funksjonsområder. 

› Viktige naturtyper  

Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint, jamfør håndbøker fra Miljødirektoratet om 

kartlegging av naturtyper og marine typer (håndbok 13 og 19). Utvalgte naturtyper. Naturtyper 

av nasjonal forvaltningsinteresse. 

› Økologiske funksjonsområder for arter 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art. Omfatter områder i ferskvann, 

brakkvann, kystvann og på land. Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke 

fanges opp av naturtypenivået. Funksjonsområder kan variere mye i utstrekning, og inkluderer 
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også mindre områder i form av forekomster av arter med spesielle miljøkrav. Funksjonsområder 

kan omfatte flere arter som opptrer sammen på samme ressurs. 

› Geosteder  

Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv.  
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5 Dagens situasjon 
Innledningsvis beskrives naturgrunnlaget i planområdet. Deretter beskrives alle naturforekomster som 
vurderes som viktige i denne sammenheng og som er av en viss størrelse i form av delområder. 
Delområdene er fordelt på kategorier som naturtyper og funksjonsområder, se tabell 5-1 og 5-2. 
Tidligere registrerte miljøregistreringer i skog (MiS), utført av skogbruket vurderes ikke å inneha de 
verdier som kreves for å videre bli håndtert som naturtyper. Lokalitetene er av den grunn ikke videre 
vurdert som en del av kunnskapsgrunnlaget i denne konsekvensutredningen.  

Delområdene er kort beskrevet under de respektive kategoriene og er mer utdypet i vedlegg.  

5.1 Naturgrunnlag 

Klima og livsmiljøet i Søndre del av Gudbrandsdalen er et resultat av landskapets utforming. Storhove til 
Øyer har «dalklima» med lite vind og lite nedbør, kalde vintrer og varme somrer. 

Berggrunnen veksler mellom sandstein (sparagmitt) og skifer (alunskifer) for hele prosjektområdet 
(NGU.no). Løsmassedekke består av moreneavsetninger av varierende tykkelse, breelvavsetninger og 
bart fjell. Søndre del av prosjektområdet befinner seg i randsonen av sørboreal sone, og de resterende 
arealene i mellomboreal sone. På østsiden ved Storhove domineres sørboreal sone i hovedsak av 
barskog, med kan ha innslag av kravfulle løvskoger i de varmeste områdene. Mellomboreal sone er 
dominert av barskog, og skilles fra sørboreal sone blant annet ved at varmekjære løvskoger utgår. 
Artsforekomster i søndre del av prosjektområdet vitner om kalkrike livsmiljøer og et gunstig klima. 

5.2 Naturmangfold 

5.2.1 Viktige naturtyper 
Det er kartlagt 9 naturtyper innenfor prosjektområdet. Naturtype N5 slåttemark er utvalgt naturtype 
etter Naturmangfoldloven (2009). Forekomstene er beskrevet kort i Tabell 5-1,  i sin helhet i vedlegg 12 
og lokalisering er vist i Figur 5-1 og Figur 5-2. Biofokus har i 2018 gjennomført kvalitetssikring av 
kunnskap i naturbase og nykartlegging av naturtyper øst og nord for Lillehammer på oppdrag fra 
Lillehammer kommune.  
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Tabell 5-1.Registrerte naturtyper i influensområdet. Unik kode; delområdet viser til  Figur 5-1 og Figur 5-2, 

registreringskart. 

 Naturtyper  

Delområde Navn Naturtype /utforming Delstrekning  Verdi etter 

DN HB 13 

Kartlegge

r 

N1 Storhove Erstatningsbiotoper/Park Lillehammer 

kommune 

Lokalt viktig 

C 

Biofokus 

N2 Balbergevja Gråor heggeskog/ flommarksskog Lillehammer 

kommune 

Lokalt viktig 

C 

A. Breili 

N3 Søre Nord 

Hove I 

Rik edelløvskog Lillehammer 

kommune 

Lokalt viktig 

C 

Biofokus 

N4 Balberg Engpregete erstatningsbiotoper 

med utforming veg- og 

jernbanekant 

Lillehammer 

kommune 

Lokalt viktig 

C 

Biofokus 

N5 Nedenfor 

Balberg gård 

Slåttemark / rik slåtteeng Lillehammer 

kommune 

Viktig B Biofokus  

N6 Storhove 

nord I 

Sørvendte berg og 

rasmarker/bergknaus og 

bergflate 

Lillehammer 

kommune 

Viktig B Biofokus  

N7 Storhove Rik edelløvskog  Lillehammer 

kommune 

Lokalt viktig 

C 

Biofokus  

N8 Merradalen Rik edelløvskog/gråor heggeskog Øyer kommune Viktig B COWI 

N9 Mosåa  Viktig bekkedrag. Gyte- og 

oppvekstområde for storaure. 

Flommarksskog/stor elveør, 

Elveørkratt i utosen.  

Øyer kommune  Svært viktig 

A 

COWI 

5.2.2 Vernet natur 
Lågendelta naturreservat: Lågendelta naturreservat ble vernet etter naturvernloven i 1990. 
Reservatet overlapper med Lågen landskapsøkologisk funksjonsområde og inngår i omtale og 
verdivurdering for dette delområdet, se Tabell 5-2.   

Lågendeltaet dyrefredningsområde overlapper med Lågen landskapsøkologisk funksjonsområde og 
inngår i omtale og verdivurdering for dette delområdet, se Tabell 5-2.  

No table of figures entries found. 

5.2.3 Natur unntatt offentligheten  
Det er kartlagt natur av stor verdi i området Fåberg – Øygarden. Det kan være nødvendig å skjerme 
oppholdssted fra menneskelige forstyrrelser i kritisk formering- og oppfostrings periode (1. mars–31. 
august). Byttedyr fanges helst 2–6 km fra oppholdssted i den kritiske perioden (gjeldende handlingsplan 
og faktaark). Erfaringer med oppsatt informasjonsskilt og sperrebånd for å unngå ferdsel i nærheten av 
et reir i et populært rekreasjonsområde har hatt god effekt med vellykket formering. Forekomsten bør 
ikke bli forstyrret f.eks. i form av hogst eller utbygginger, innenfor 200 m fra reiret (gjeldene 
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handlingsplan og faktaark). Forekomster av arter unntatt offentligheten er videre behandlet som et 
økologisk funksjonsområde for de aktuelle artenes næringssøkområde. Funksjonsområdet er satt som 2 
km rundt registreringer i henhold til gjeldende handlingsplan, se kap. økologiske funksjonsområder for 
arter. 

5.2.4 Funksjonsområder 
Det er kartlagt 2 landskapsøkologiske funksjonsområder og 10 økologiske funksjonsområder for arter 
innenfor prosjektområdet. Forekomstene er beskrevet kort i Tabell 5-2, i sin helhet i vedlegg 13 og 14 og 
vist i Figur 5-1 og Figur 5-26.  

Påviste enkeltarter som ikke kan knyttes til en naturtype eller til et økologisk funksjonsområde vil som 
regel ikke bli vurdert som tidligere beskrevet i kapitel 4 Metode og kunnskapsgrunnlaget. Hele søket vil 
likevel foreligge som rådata i vedlegg til rapporten. 

Landskapsøkologiske funksjonsområder  

Landskapsøkologiske funksjonsområder inkluderer landskapsøkologiske sammenhenger i denne 
utredningen. Det er kartlagt to viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med 
naturkvaliteter som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse, henholdsvis 
Gudbrandsdalslågen og leveområder/trekkveg for vilt med stor vekt på hjortevilt. Lokalitetene er vist i 
Figur 5-1 og Figur 5-2, kort omtalt i Tabell 5-2 og beskrevet i sin helhet i vedlegg 13. 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse er kjent innenfor influensområdet, henholdsvis rødlistearter, 
prioriterte arter, ansvarsarter og arter som krever et spesielt hensyn. Både arter i direkte konflikt med og 
i nærheten av tiltaket er inkludert og presentert i vedlegg 14 "Økologiske funksjonsområder for arter". 

Fremmede arter 

Fremmede arter er ikke kartlagt for prosjektet, men flere er kjent fra området både gjennom egen 
befaring og Artskart.no. Arter med svært høy risiko (SE): Alaskakornell, bladfaks, filtarve, 
gravbergknapp, hagelupin, hvitdodre, hvitsteinkløver, kanadagullris, kjempespringfrø, klistersvineblom, 
legepestrot, legesteinkløver, russekål, rynkerose, rødhyll, sogskjegg, ugrasmjølke, valurt, fagerfredløs og 
vinterkarse. Arter med høy risiko (HI): Fagerfredløs, rødhyll, sibirkornell, storlind, mellomeuropeisk 
doggpil, dagfiol, moskuskattost, prydstrandvindel og russeblåstjerne.   

5.2.5 Geosteder 
Ingen funn registrert.  
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Tabell 5-2 Registrerte landskapsøkologiske funksjonsområder og økologiske funksjonsområder for arter innenfor 

influensområdet. Unik kode; delområdet viser til Figur 5-1 og Figur 5-2, registreringskart.  

Landskapsøkologiske funksjonsområder  

Delområdet Navn Kort omtale Delstrekning  Kartlegger 

LF1 Lågen Gudbrandsdalslågen er viktigste 

gyteelv for storørret i Mjøsa og 

viktig gyteelv for andre arter 

Lillehammer- 

og Øyer 

kommune 

COWI 

LF2 Viltområdet og vilttrekk Leveområdet og trekkrute for vilt, 

med vekt på hjortevilt og 

rødlisteartene ulv (CR) registrert øst 

for Ensbykrysset, og anses å ferdes 

som streifulv innenfor store deler av 

influensområdet og gaupe (EN) 

registrert sørvest for midtskog. 

Gaupe anses å ferdes innenfor store 

deler influensområdet 

Lillehammer- 

og Øyer 

kommune 

COWI 

Økologiske funksjonsområder for arter 

ØF1 Sagåa Gyte- og oppvekstområde for 

storørret. Vandringshinder ved 

betongkonstruksjon 

Øyer kommune COWI 

ØF2 Ullurt (NT) Registrert i kant av parkeringsplass, 

sør-øst for tunellpåhugg ved 

Storhove 

Lillehammer 

kommune 

Artskart 

ØF3 Mjuktjafs (VU) Registrert i kanten langs togsporet 

vest for planlagt veggeometri ved 

Stygghølet, Ensbykrysset (lav 

geografisk presisjon) 

Lillehammer 

kommune 

Artskart 

ØF4 Mjuktjafs Registrert langs togsporet vest for 

planlagt veggeometri mellom 

Midtskog og Langsvea 

Øyer kommune Artskart 

ØF5 Elfenbenslav (EN) Registrert nordvest for Ensbykrysset Øyer kommune Artskart 

ØF6 Elfenbenslav (EN) Registrert ved Brettingen nord for 

Hunderfossen (lav geografisk 

presisjon) 

Øyer kommune Artskart 

ØF7 Stavklokke (NT) Registrert i vegkanten langs 

eksisterende E6 sør for Merradalen 

Øyer kommune Artskart 

ØF8 Natur unntatt 

offentligheten 

Registrert i området Fåberg – 

Øygarden 

Lillehammer- 

og Øyer 

kommune 

Offentlig 

myndighet 

ØF9 Vipe (EN) Registrert helt sør i utkanten av 

influensområdet ved Storhove 

Lillehammer 

kommune 

Artskart 

ØF10 Rosenfink (VU) Registrert mulig reproduserende øst 

for tunellpåhugget ved Svea ved 

Sveabakken 

Lillehammer 

kommune 

Artskart 
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5.2.6 Registreringskart 
 

 

Figur 5-1 Registreringskart for fagtema naturmangfold for delstrekning Lillehammer kommune og deler av delstrekning 

i Øyer kommune. 
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Figur 5-2 Registreringskart for fagtema naturmangfold for delstrekning Øyer kommune og deler av delstrekning i 

Lillehammer kommune. 
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5.3 Usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget  

Usikkerhet vedrørende dagens situasjon for naturmangfoldet og tiltak. 

Økologiske funksjonsområdet for arter 

Det er for flere registreringer stor usikkerhet i geografisk presisjon i registreringer av rødlistearter med 
nærhet til tiltaket (artsdatabanken.no). 

Fisk 

Kunnskapen om gyte- og oppvekstområder i Lågen er godt dokumentert for mange av artene. En elv 
endrer seg naturlig over tid blant annet pga. massetransport og medfører at gyteområder o.a. 
funksjonsområder endres tilsvarende. 

Viltområdet og vilttrekk  

Kunnskap om elgtrekk og arealbruk gjennom vinterhalvåret er undersøkt sør i Gudbrandsdalen 
(sluttrapport, 2009). Studiedesignet som ligger til grunn i undersøkelsen vurderes å ikke være optimalt 
for å konstatere elgens arealbruk for Sør-Gudbrandsdalen i sin helhet. Individer som er vurdert i 
forskningen er alle lokalisert og merket på østsiden av Lågen på foringsstasjoner i vinterhalvåret. 
Foringsstasjonene er av naturlige årsaker trukket vekk fra eksisterende E6 opp i dalsiden, med intensjon 
om å lede hjortevilt vekk fra eksisterende E6. Valg av individer til datamaterialet er av den grunn vurdert 
til å potensielt ikke gi et korrekt resultat når bevegelse mellom leveområdet vinter og sommer for elg i 
Sør-Gudbrandsdalen forklares. Kunnskap om vilt og arealbruk med vekt på hjortevilt vurderes også å 
være noe dårligere for arealer mellom midtskog og Mosåa. Statistikk vedørende fallvilt er i gjeldende KDP 
Vingrom – Ensby kommentert som underrapportert, denne påstanden er også verifisert av viltmyndighet 
i tidligere prosjektfaser som særmøte om vilt.    
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6  Konsekvenser av tiltaket 

Verdikart 

 

Figur 6-1 Verdikart for fagtema naturmangfold delstrekning Lillehammer kommune. 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
30

 

Figur 6-2 Verdikart for fagtema naturmangfold delstrekning Øyer kommune og deler av delstrekning Lillehammer 

kommune. 
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Det er valgt å dele inn området i to delstrekninger. En delstrekning i Lillehammer kommune, fra Storhove 
til kommunegrensen mot Øyer kommune, se Figur 6-1. Den andre delstrekningen går fra 
kommunegrensen til Øyer i sør, til avslutning av tiltaket i nord, sør for Granrudmoen, se Figur 6-2. 

6.1 Delstrekning Lillehammer 

Alle de aktuelle alternativene, A, B, C0 og C1 er like innenfor delstrekning Lillehammer, se Figur 2-2. 
Dagens situasjon, vurdering av verdi og påvirkning, samt konsekvens vil derfor bli lik for samtlige 
alternativ. 

6.1.1 Delområde N1, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Storhove erstatningsbiotoper med kategori utforming park. Lokaliteten 
er lokalisert mellom eksisterende E6 og Gudbrandsdalsvegen sør for Ensrud, se Figur 6-3.  

 

Figur 6-3 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Middels stort parklandskap med en god del gamle trær av svensk asal, alm, bjørk og spisslønn. En god 
del av trærne har synlige råteskader og noen har begynnende hulldannelser. Det ble gjort funn av den 
sårbare arten trappepiggsopp og potensialet for flere artsforekomster av kravfulle arter vurderes som 
middels høyt. Samlet gjør dette at lokaliteten vurderes etter DN Håndbok 13 som lokalt viktig C-verdi.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

Naturtype N1 er utenfor anleggsgrensen til tiltaket, og vil ikke bli påvirket. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.2 Delområde N2, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Balbergevja som er en gråor-heggeskog med utforming flommarksskog. 
Lokaliteten er lokalisert i bukten øst for Balbergsøya i Lågen sør for Gausdalsvegen, se Figur 6-4. 

 

Figur 6-4 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Lokaliteten er vurdert etter DN Håndbok 13 som lokalt viktig C-verdi da den omfatter et lite område med 
rester av flommarksskog som er en del påvirket av inngrep.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi  
 
   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                ▲  
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Vurdering av påvirkning 

Naturtype N2 er utenfor anleggsgrensen til tiltaket, og vil av den grunn verken direkte eller indirekte bli 
påvirket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.3 Delområde N3, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Søre Nord-Hove I rik edelløvskog. Lokaliteten er lokalisert mellom 
gårdene Nord Hove og Trettenga, se Figur 6-5.  

 

Figur 6-5 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Lokaliteten er relativt stor i utstrekning og har et ganske intakt preg. Lokaliteten har imidlertid få 
spesielle habitatkvaliteter som dødved og gamle trær. Bortsett fra alm er det ikke gjort funn av rødlistede 
arter og det er gjort få funn av arter som typisk kan knyttes til edelløvskog. Lokaliteten har heller ingen 
sjeldne/truete naturtyper eller utforminger. Samlet vurderes lokaliteten etter DN Håndbok 13 som lokalt 
viktig C-verdi.  
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Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Naturtype N3 er lokalisert utenfor anleggsområdet og blir ikke påvirket av tiltaket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.4 Delområde N4, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Balberg engpregete erstatningsbiotoper med utforming veg- og 
jernbanekant. Lokaliteten er lokalisert langs Balbergvegen som går fra Gudbrandsdalsvegen til Balberg 
gård, se Figur 6-6. 

 

Figur 6-6 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Vegkanten er av betydelig størrelse og utgjør et viktig habitat for typiske tørrengsarter og tørrbakkearter. 
Lokaliteten har potensiale for artsforekomster av kravfulle arter som dragehode, trollnype samt 
basekrevende og tørketolerante moser og lav. Lokaliteten vurderes etter DN Håndbok 13 som lokalt 
viktig C-verdi, men verdien vil kunne oppjusteres ved funn av rødlistede arter. Naturtypen er i tillegg 
økologisk funksjonsområde for den prioritert og truet arten dragehode og truete arten alm; delområdets 
samlede verdi oppjusteres derfor i denne utredningen til svært stor verdi.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                             ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Tiltaket gjør arealbeslag i mindre deler av den nedre delen av naturtypen. De nedre deler av naturtypen 
er i sterk gjenvekst med oppslag av ulike løvtrær, noe som reduserer solinnstråling og videre kvaliteten 
på lokaliteten.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                         ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(-), noe miljøskade for delområde. 

6.1.5 Delområde N5, viktig naturtype  

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype med navn nedenfor Balberg gård, bestående av slåttemark med 
utforming rik slåtteeng. Slåttemark er kategorisert som en utvalgt naturtype, som vurderes som en truet 
naturtype (DN rapport 2009-6) etter naturmangfoldloven, samt økologisk funksjonsområde for den 
prioriterte og truete arten dragehode. Lokaliteten er lokalisert vest for Balberg gård. Lokaliteten grenser 
til Balbergvegen, se Figur 6-7.  
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Figur 6-7 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Lokaliteten er stor i utstrekning og har et ganske ensformig tørrengspreg. På enga finnes dragehode 
(Dracocephalum ruyschiana) (VU-sårbar) spredt i deler av enga. I tillegg til dragehode er det forekomster 
av smalfrøstjerne (Thalictrum simplex) (NT-nær truet), krattsoleie (Ranunculus polyanthemos) (NT), 
vårveronika Veronica verna (NT), arter som i stor grad er knyttet til kulturmark, og alm (Ulmus glabra) 
(VU). Lokaliteten er i sein brakkleggingsfase noe som trekker ned i verdivurderingen. 
Restaureringspotensialet vurderes imidlertid som godt og vil i framtiden kunne trekke opp den 
nåværende verdi. Nærhet til flere andre kulturmarkslokaliteter trekker opp i verdivurderingen. Lokaliteten 
vurderes som viktig (B-verdi).  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                                  ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Naturtype N5 er lokaliser utenfor anleggsområdet, lokaliteten vil ikke bli påvirket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ingen miljøskade for delområdet. 

6.1.6 Delområde N6, viktig naturtype  

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Storhove nord i sørvendte berg og rasmarker med utforming bergknaus 
og bergflate. Lokaliteten er lokalisert nordvest for Stor-Hove og utgjør en sørvendt bergknaus ovenfor 
gang- og sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen, se Figur 6-8. 

 

Figur 6-8 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Lokaliteten er ganske liten (1 dekar), men har forekomster av de to sårbare artene dragehode og 
trollnype. Lokaliteten er noe utsatt for gjengroing og skjøtsel bør iverksettes. Samlet vurderes lokaliteten 
etter DN Håndbok 13 som viktig B-verdi. Naturtypen er i tillegg økologisk funksjonsområde for prioritert, 
ansvarsart for Oppland fylke og truet art dragehode, samt økologisk funksjonsområde for de truede 
artene alm, trollnype og krattsoleie. Delområdets samlede verdi oppjusteres derfor til svært stor verdi.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                              ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Hele naturtypen er lokalisert innenfor tiltakets anleggsgrense, og vurderes derfor å bli helt utradert.  
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 
 
     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                       ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ødelagt. Konsekvenser av tiltaket blir dermed:      
(----), svært alvorlig miljøskade. 

6.1.7 Delområde N7, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Storhove Rik edelløvskog. Lokaliteten er lokalisert på begge sider av 
Gudbrandsdalsvegen rett øst for eiendommen Hoveløkken, se Figur 6-9.   

 

Figur 6-9 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Dette er en relativt stor edelløvskogslokalitet med få kravfulle og kjennetegnede arter. Skogtypen er 
rødlistet som nært truet (NT) på rødlista for naturtyper. Skogen er forholdsvis ung og har få 
gammelskogselementer som gamle trær og liggende/stående dødved. Lokaliteten bærer preg av gammel 
kulturpåvirkning og hogst, men er lite påvirket i nyere tid og vurderes å ha moderat til god 
habitatkvalitet. Lokaliteten vurderes etter DN Håndbok 13 som lokalt viktig C-verdi. Naturtypen er 
økologisk funksjonsområde for den truede (VU) arten ask, og verdien oppjusteres derfor noe.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                     ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

Tiltakets anleggsgrense beslaglegger hele delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                          ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed:    
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.8  Delområde ØF2, økologisk funksjonsområdet for art 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten ullurt (NT). Lokaliteten er 
lokalisert i sørenden av anleggsområdet, nord for Vormstuguvegen, øst for eksisterende E6 i kant av 
parkeringsplass, se Figur 6-10.   

 

Figur 6-10 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Ullurt er i rødlistekategori nær truet (NT), og får med det middels verdi. Forekomsten er registrert i en 
menneskeskapt biotop, verdien nedjusteres i henhold til metode V712 fordi forekomsten ikke vurderes å 
befinne seg i artens naturlige habitat.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi. 
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   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                    ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Hele delområdet er lokalisert innenfor anleggsgrensen, og blir derfor sterkt forringet og vurderes som 
irreversibelt.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                    ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.9 Delområde ØF9, økologisk funksjonsområdet for art 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten vipe (EN). Lokaliteten er lokalisert 
mellom Øvre Skikstad til Nord Hove. Arealet er i hovedsak bestående av sammenhengende 
landbruksarealer, med innslag av skog i kant av landbrukseiendommene.  

 

Figur 6-11 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Vipe er vurdert som sterkt truet (EN) etter rødlista, det er registrert flere observasjoner merket som 
hekkende individer innenfor funksjonsområdet.  Verdivurderingen grunner også på at området nord for 
Lillehammer er et intakt og sammenhengende hekkeområde for vipe, se Figur 6-11. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                              ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Tiltaket gjør et større arealinngrep i det økologiske funksjonsområdet. Største delen av den negative 
påvirkningen på vipe antas å være begrenset til anleggsperioden, og er behandlet under kap. 6.3.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                 ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed:    
(--), betydelig miljøskade for delområdet.  

6.1.10 Delområde ØF10, økologisk funksjonsområdet for art 
Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistede arten rosenfink (VU). Lokaliteten er 
lokalisert ved Isakstua øst for eksisterende E6, se Figur 6-12. 

 

Figur 6-12 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Rosenfink er vurdert som sårbar (VU) på rødlista og får derfor stor verdi. Forekomsten består kun av en 
enkeltobservasjon.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Tiltaket gjør et mindre inngrep i kant av nedre del i det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten 
rosenfink (VU) som tilgrenser eksisterende E6.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (-), 
noe miljøskade for delområdet.  

6.1.11 Delområde LF1 Gudbrandsdalslågen, landskapsøkologisk 
funksjonsområde 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det landskapsøkologiske funksjonsområde Gudbrandsdalslågen og strekker seg 
over både Øyer og Lillehammer kommune, se Figur 5-1. 

Mjøsa og Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag har noen av Norges mest komplekse 
innlandsfiskesamfunn og er blant de mest verdifulle vassdragene vi har i Norge. Menneskelig påvirkning 
har redusert disse områdene gjennom aktiv vannkraftverkutbygging, grusuttak, erosjonssikring og 
vegbygging. Gudbrandsdalslågen er den største og viktigste tilløpselva til Mjøsa med store variasjoner i 
morfologi, som gir mange leveområder for en rekke ulike fiskearter. Hunderaure er en av Norges største 
og mest kjente storaurestammer, med næringsvandring til Mjøsa. Det viktigste gyte- og oppvekstområde 
for Hunderauren ligger på minstevannføringsstrekningen mellom demningen på Hunderfossen og 
kraftverksutløpet ved Hølshauget. I delområdet er det også gyteområder for viktige byttedyr som krøkle 
og lagesild. Se faktaark for ytterligere informasjon (Vedlegg 13, LF1).                                     
           

Vurdering av verdi 

Delområdet har viktige funksjonsområder for en rekke fiskearter som er særs viktige for fiskesamfunnet i 
Mjøsa. Hunderørreten som er den viktigste av storørretstammene i Mjøsa har de viktigste gyte- og 
oppvekstområdene innenfor planområdet. Oppland har et særskilt forvaltningsansvar for storørret og 
verdien settes derfor til svært stor. 
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Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                                                  ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Planforslaget har ikke nærføring til Lågen på delstrekning Lillehammer. Det forutsettes at tiltaket sikrer 
hensyn til vannmiljø i berørte sidebekker innenfor delstrekningen i tilstrekkelig grad slik at Lågen ikke 
påvirkes negativt som følge av tiltaket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                     ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.12 Delområde LF2 Viltområde og vilttrekk, landskapsøkologisk 
funksjonsområdet  

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av et landskapsøkologisk funksjonsområde med dokumentert viltområde og vilttrekk i 
Lillehammer kommune, se Figur 5-1 Arealet strekker seg over nordre del av Lillehammer kommune og 
videre inn i Øyer kommune. Delområdet vurderes som en mindre del av et større sammenhengende 
naturområde med kvaliteter som legger til rette for næringssøk og utveksling av vilt med stor vekt på 
hjortevilt. Delområdet skiller seg ut med mindre infrastruktur og mer sammenhengende skog og er av 
den grunn oppsøkt av viltet, og vurderes også å fungere som leveområde for rødlisteartene gaupe (EN) 
og ulv (CR). Sør og nord for delområdet dominerer landbruk og annen menneskelig infrastruktur, og er 
av landskapets utforming mindre egnet til næringssøk og trekkveg. Eksisterende E6 vurderes i dag å gi 
lav barriereeffekt for viltet som ønsker å trekke over vegbane og videre over Lågen. Derimot resulterer 
vegkryssende vilt i mange tilfeller til påkjørt vilt på jernbane og noen trafikkulykker mellom vilt og bil. 

Vurdering av verdi 

Skogarealene sør i Gudbrandsdalen er viltrike områder hvor spesielt elg, rådyr og hjort både beiter langs- 
og trekker over Lågen. Artene gaupe (EN) og Ulv (CR) benytter også trekkvegene men har mindre 
næringssøk så nærme infrastruktur med menneskelig aktivitet. 

Delområdet har både viktige funksjonsområder for en rekke viltarter, samt at det vurderes som regionalt 
viktig landskapsøkologiskfunksjon. Delområdet har dokumentert sammenbinding av registrerte 
funksjonsområder for flere hjorteviltarter. Viltfaglig kunnskap dokumentert som viltkart fra Lillehammer- 
og Øyer kommune verifiserer viltets leveområde og trekkvaner.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi. 
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   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svær  

 

                                                    ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Tunell for ny E6 vil redusere tiltakets barriereeffekt på vilttrekket nord i Lillehammer kommune.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2 Delstrekning Øyer 

For delstrekning Øyer er de fire alternativene A, B, C0 og C1 utredet hver for seg. Alternativene er vist på  
Figur 2-2. 

6.2.1 Delområde N8, viktig naturtype 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtype Merradalen rik edelløvskog med utforming gråor-heggeskog. Lokaliteten 
er lokalisert øst for eksisterende E6 i Merradalen, se Figur 6-13.  

 

Figur 6-13 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Verdien settes etter DN Håndbok 13 til viktig (B-verdi) grunnet god kontinuitet i tresjiktet og mye død 
ved.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                            ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Anleggsområdet i alternativ A gjør et større arealbeslag i den vestlige delen av delområdet. Dette 
medfører irreversible inngrep i mellom 20-50% av naturtypens totale omfang.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                            ▲ 

Alternativ B 
Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                            ▲ 

Alternativ C0 

Tiltakene i alternativ C0 har ikke påvirkning på delområde N8.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                           ▲ 

 
Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ C0. 
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                           ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), betydelig 
miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), betydelig 
miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.2 Delområde N9, viktig naturtype  

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av naturtypeforekomsten Mosåa, som er et viktig bekkedrag med utforminger av 
gyte- og oppvekstområde for storørret, flommarksskog og stor elveør med elveørkratt ved utosen, se 
Figur 6-14.  
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Figur 6-14 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Verdien vurderes etter DN Håndbok 13 til svært viktig (A-verdi) grunnet funksjonsområde for storørret, 
som Oppland har et særskilt forvaltningsansvar for.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

                                                                                                            

                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A har ikke påvirkning på delområde N9.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring  
     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                   

     ▲ 

Alternativ B 

I alternativ B krysser vegen over Mosåa i tilknytning til dagens kulvert under E6. Mosåa planlegges å 
krysse under plan som en kulvertløsning.  

Dette medfører inngrep i vannstreng og kantsone tilsvarende kulvertens lengde. Kulverten kan danne   
vandringshinder for fisk. Tiltaket har nærføring til elveør i utosen. I vurderingen har vi lagt til grunn at 
nærføringen utgjør vesentlig risiko for påvirkning på elveøren ved gravearbeid i elveløp og -os.  
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Det forutsettes at kulverten bygges slik at fall og vannhastighet blir tilsvarende dagens situasjon, samt at 
det legges til rette for løsmassebunn inne i kulverten, slik at kulverten ikke blir et vandringshinder for 
fisk.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                       

                                                           ▲ 

 
Alternativ C0 

Tiltakene i alternativ C0 har ikke påvirkning på delområde N9.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring 

       Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                   

     ▲ 

 
Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring  

      Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                   

     ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0) ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (---
), alvorlig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0-) ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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Alternativ C1 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0) ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.3 Delområde LF1 Gudbrandsdalslågen, landskapsøkologisk 
funksjonsområde 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det landskapsøkologiske funksjonsområde Gudbrandsdalslågen og strekker seg 
over både Øyer og Lillehammer kommune. 

Mjøsa og Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag har noen av Norges mest komplekse 
innlandsfiskesamfunn og er blant de mest verdifulle vassdragene vi har i Norge. Menneskelig påvirkning 
har redusert disse områdene gjennom aktiv vannkraftverkutbygging, grusuttak, erosjonssikring og 
vegbygging. Gudbrandsdalslågen er den største og viktigste tilløpselva til Mjøsa med store variasjoner i 
morfologi, som gir mange leveområder for en rekke ulike fiskearter. Hunderaure er en av Norges største 
og mest kjente storaurestammer, med næringsvandring til Mjøsa. Det viktigste gyte- og oppvekstområde 
for Hunderauren ligger på minstevannføringsstrekningen mellom demningen på Hunderfossen og 
kraftverksutløpet ved Hølshauget. I delområdet er det også gyteområder for viktige byttedyr som krøkle 
og lagesild. Se faktaark for ytterligere informasjon. 

Vurdering av verdi 

Delområdet har viktige funksjonsområder for en rekke fiskearter som er særs viktige for fiskesamfunnet i 
Mjøsa. Hunderørreten, som er den viktigste av storørretstammene i Mjøsa, har sine viktigste gyte- og 
oppvekstområder innenfor planområdet i Øyer kommune og verdien settes til høyeste mulig verdi 
innenfor svært stor. Oppland har et særskilt forvaltningsansvar for Storørret og verdien settes derfor til 
svært stor – A verdi. De aller viktigste gyte- og oppvekstområdene ligger i Øyer kommune og derfor 
settes verdien her noe høyere enn for den delen av Lågen som ligger i Lillehammer.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Svært stor verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲    

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Alternativ A har nærføring til Lågen over en trekning på om lagt 750 m. Alternativet medfører også noe 
utfylling i strandsone.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                            ▲ 
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Alternativ B 

Tiltakene i alternativet medfører en utfylling i Lågen over en lengde på om lag 450 m, til dels omfatter 
dette fylling i intakt/lite påvirket strandsone. En slik fylling vil være et varig arealbeslag i strandsonen 
med medfølgende tap av variasjon og dermed leveområder i elvebredden. Tiltaket vil også gi reduksjon i 
vanndekket areal.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 
 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ C0 
Alternativet har ikke påvirkning på delområde LF1.  
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                         ▲ 

Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ C0.  
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                         ▲         

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed:    
(---), alvorlig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0-), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0-), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.2.4 Delområde LF2 Viltområde og vilttrekk, landskapsøkologisk 
funksjonsområde 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av et landskapsøkologisk funksjonsområde med dokumentert Viltområde og vilttrekk i 
Øyer kommune. Arealet strekker seg over nordre del av Lillehammer kommune og videre inn i Øyer 
kommune. Delområdet vurderes som en mindre del av et større sammenhengende naturområde med 
kvaliteter som legger til rette for næringssøk og utveksling av vilt med stor vekt på hjortevilt. Delområdet 
skiller seg ut med mindre infrastruktur og mer sammenhengende skog og er av den grunn oppsøkt av 
viltet, og vurderes også å fungere som leveområde for rødlisteartene gaupe (EN) og ulv (CR). Sør og 
nord for delområdet dominerer landbruk og annen menneskelig infrastruktur, og er av landskapets 
utforming mindre egnet til næringssøk og trekkveg. Eksisterende E6 vurderes i dag å gi lav barriereeffekt 
for viltet som ønsker å trekke over vegbane og videre over Lågen. Derimot resulterer vegkryssende vilt i 
mange tilfeller til påkjørt vilt på jernbane og noen trafikkulykker mellom vilt og bil. 

Vurdering av verdi 

Skogarealene sør i Gudbrandsdalen er viltrike områder hvor spesielt elg, rådyr og hjort både beiter langs- 
og trekker over Lågen. Artene gaupe (EN) og Ulv (CR) benytter også trekkvegene men har mindre 
næringssøk så nærme infrastruktur med menneskelig aktivitet. 

Delområdet har både viktige funksjonsområder for en rekke viltarter, samt at det vurderes som regionalt 
viktig landskapsøkologiskfunksjon. Delområdet har dokumentert sammenbinding av registrerte 
funksjonsområder for flere hjorteviltarter. Viltfaglig kunnskap dokumentert som viltkart fra Lillehammer- 
og Øyer kommune verifiserer viltets leveområde og trekkvaner. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svær  

 

                                                    ▲                                   

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A med viltgjerde sammenlignet med dagens E6, fragmenterer ytterligere og 
beslaglegger sammenhengende skogarealer mellom kommunegrense Lillehammer/Øyer til Hunderfossen. 
Store deler av arealene i dalbunnen langs Lågen som beites av vilt vil ikke lenger være tilgjengelig for 
individene som trekker ned fra øst. Mulighetene til beite vurderes av den grunn som forringet. Den 
negative påvirkningen gjelder også for vilt som trekker fra vest og hindres i å krysse dalen østover. 
Utvidelse av vegbane og etablering av viltgjerde vil forsterke barriereeffekten vegen utgjør for viltet og 
resultere i en total barriere mellom øst- og vestsiden av Lågen, noe som vurderes å sterkt forringe den 
landskapsøkologiske funksjonen for delområdet. Etablering av viltgjerde vil trolig forandre 
bevegelsesmønsteret for noen av artene, tunnel for nye E6 i Lillehammer kommune vurderes å redusere 
noe av barriereeffekten lengst sør for delstrekning Øyer.  

 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forringet 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 

Alternativ B 

Tiltakene i alternativ B med viltgjerde sammenlignet med dagens E6, fragmenterer ytterligere og 
beslaglegger sammenhengende skogarealer mellom kommunegrensen Lillehammer/Øyer til 
Hunderfossen. Store deler av beiteområdet i dalbunnen langs Lågen vil være mindre tilgjengelig for vilt 
som trekker ned fra øst og vurderes som forringet. Den negative påvirkningen gjelder også for vilt som 
trekker fra vest og hindres i å krysse dalen østover for beite. Alternativet vil forsterke barriereeffekten 
vegen utgjør for viltet mellom øst- og vestsiden av Lågen og den landskapsøkologiske funksjonen for 
delområdet vurderes som forringet.  

Ved å etablere på- og avkjøring til ny E6 nord for Hunderfossen reduseres ÅDT på fylkesveg 312 som 
vurderes å gi mindre barriereeffekt for viltet og trolig reduseres antall kollisjoner mellom bil og vilt på 
fylkesveg 312. Etablering av viltgjerde vil trolig forandre bevegelsesmønsteret for noen av artene og 
tunnel for nye E6 i Lillehammer kommune vurderes å redusere barriereeffekten. Viltet som beveger seg 
innenfor prosjektområdet i Lillehammer kommune og søndre delen av ny E6 i Øyer kommune vil trolig 
benytte seg av kryssingsmulighet ved ny tunnel. Nytt viltgjerde vil ha en kanaliserende effekt på viltet.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 

 
Alternativ C0 
 
Tiltakene i alternativ C0 er kortere uten å gi noe nevneverdig ulikhet, videre se beskrivelse av påvirkning 
for alternativ A. 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 

Alternativ C1 

Tiltakene i alternativ C1 er kortere uten å gi noe nevneverdig ulikhet, videre se beskrivelse for påvirkning 
for alternativ B. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--),  
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.5 Delområde ØF1 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av Sagåa funksjonsområde for arter, storørret. Gyte- og oppvekstområder for 
storaure nedstrøms eksisterende E6. Nedstrøms eksisterende E6 utgjør en betongkonstruksjon et 
vandringshinder (se foto faktaark i kap 14). Storørreten benytter seg av strekningen opp mot hinderet i 
dag. Hinderet lar seg utbedre og vil i så fall utløse en noe lengre gyte-/oppvekstareal. Ved evt. fremtidig 
utbedring av hinderet kan storørret benytte seg av en noe lengre strekning før terrenget blir for bratt, se 
Figur 6-15. 

 

Figur 6-15 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Verdien settes til stor grunnet funksjonsområde for storørret, som Oppland har et særskilt 
forvaltningsansvar for. Utoset og strekningen opp mot vandringshinderet benyttes som gyte- og 
oppvekstområde for storørret. Da strekningen som er tilgjengelig er begrenset, settes verdien til nedre 
del innenfor stor verdi. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                     ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

I alternativ A krysser tiltaket vassdraget oppstrøms for kartlagt funksjonsområde for arter. Påvirkning på 
funksjonsområdet vil først og fremst være knyttet til anleggsfasen.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ C0 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

 Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.6 Delområde ØF5 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten elfenbenslav (EN). Lokaliteten er 
lokalisert nordvest for Ensbykrysset vest for lokalveg til eiendom 1/ bnr. 35, se Figur 6-16. 
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Figur 6-16 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Arten har rødlistestatus og er ansvarsart for Oppland fylke. Verdien settes til stor verdi grunnet kun et 
registrert funn år 1993.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                           ▲                                                                                           

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A beslaglegger hele delområdet, både som en del av anleggsområdet, samt 
riggområde. Den negative påvirkningen av riggområdet anses å være irreversibel, og er derfor behandlet 
i dette kapitlet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                      ▲ 

Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 
 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                      ▲ 

 
Alternativ C0 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                      ▲ 

Alternativ C1 
Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                      ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed:    
(---), alvorlig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed:   
(---), alvorlig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed:   
(---), alvorlig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed:   
(---), alvorlig miljøskade for delområdet. 
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6.2.7 Delområde ØF6 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten elfenbenslav (EN) nord for 
Hunderfossen. Lokaliteten er lokalisert i skråning ned mot Lågen på vestsiden av E6, se Figur 6-17.  

 

Figur 6-17 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 

Vurdering av verdi 

Arten har rødlistestatus og er ansvarsart for Oppland fylke. Verdien settes til stor verdi grunnet kun et 
registrert funn år 1993. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                           ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A gjør et større arealinngrep i delområdet. Ny vegbane vil med skråningsutslag 
beslaglegge større deler av skråning ned mot Lågen. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 
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Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                      ▲ 

Alternativ C0 

Tiltakene i alternativ C0 er kortere enn alternativ A og B. Lokaliteten ligger utenfor anleggsgrensen og 
alternativet påvirker derfor ikke delområde ØF6.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (---), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (---), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet.  

6.2.8 Delområde ØF3 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten mjuktjafs (VU). Lokaliteten er 
lokalisert nord for Isakstua på vestsiden av eksisterende E6 i skråning ned mot Stygghølet i Lågen, se 
Figur 6-18.  

 

Figur 6-18 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Arten har rødlistestatus og er registrert to steder innenfor anleggsgrensen.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                           ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Alternativ A gjør irreversible inngrep i omtrent halvparten av delområdet. Ny vegbane vil med 
skråningsutslag beslaglegge større deler av skråning ned mot Lågen. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                               ▲ 

Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                               ▲ 

Alternativ C0 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                               ▲ 

Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                               ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.9 Delområde ØF4 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten mjuktjafs (VU). Lokaliteten er 
lokalisert på vestsiden av eksisterende E6 i skråning ned mot Lågen sør for jernbanebrua, se Figur 6-19.  

 

Figur 6-19 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Arten har rødlistestatus og er registrert to steder innenfor anleggsgrense og i nærhet til anlegget. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Stor verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                           ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A påvirker ikke delområde ØF4. Lokaliteten befinner seg kun i nærhet til 
anleggsgrense og vil verken direkte eller indirekte påvirke det økologiske funksjonsområdet.  

 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ B 
Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C0 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 
 
Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 
          
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.10 Delområde ØF7 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til rødlistearten stavklokke (NT). Lokaliteten er 
lokalisert i vegkanten på vestsiden langs eksisterende E6 sør for Merradalen, se Figur 6-20. 

 

Figur 6-20 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Arten har rødlistestatus og er registrert et sted innenfor anleggsgrensen. 
Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels verdi 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene i alternativ A utraderer hele delområdet. Ny vegbane og skråningsutslag vil beslaglegge hele 
delområdet. 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                        ▲ 

Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                                                        ▲ 

Alternativ C0 

Alternativ C0 avsluttes sør for delområdet og vil dermed ikke føre til noen påvirkning på delområdet. 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 
Se beskrivelse av påvirkning for alternativ C0. 
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvensen av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.11 Delområde ØF8 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet består av det økologiske funksjonsområdet til natur unntatt offentligheten. 

Delområdet er i sin helhet vurdert innen delstrekning øyer kommune, dette skyldes lokalisering av 
forekomstene. Majoriteten av delområdet befinner seg i Øyer kommune, se Figur 6-21.  

 

Figur 6-21 Kartutsnittet viser utbredelse av delområdet. 
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Vurdering av verdi 

Verdien settes til middels verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

Tiltakene for alternativ A påvirker ikke delområde ØF8.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ B 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ C0 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ C1 

Se beskrivelse av påvirkning for alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

                   

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.  

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden for hele tiltaket  

Ny E6 vil i stor grad etableres innenfor eksisterende veg og tilgrensende skråningsutslag. 
Anleggsvirksomhet avviker kun noe fra eksisterende vegareal som vil kunne gi konsekvenser i 
anleggsperioden. Det er av den grunn ikke store arealer som utenom permanent situasjon berøres i 
anleggsperioden.  

› Anleggsarbeidene vil medføre inngrep i vannstrenger og kantvegetasjon. Selv ved skadereduserende 
tiltak vil det være risiko for partikkelflukt til vassdrag. Påvirkningen vurderes som reversibel. Alle 
kryssende sidebekker til Lågen, og selve Lågen, vil være eksponert for risiko for 
partikkelforurensning.  

› Anleggsarbeid vil medføre inngrep i funksjonsområdet for arten vipe (EN). Det vil være risiko for 
forstyrrelser i den sårbare hekkeperioden.    
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7 Skadereduserende tiltak 
For å redusere de negative konsekvensene av ny veg er det flere tiltak som kan gjennomføres både i 
anleggsperioden og i permanent situasjon. Tiltakene nedenfor er realistiske å gjennomføre i dette 
prosjektet. 

7.1 Anleggsperioden 

› Det er lagt inn egne planbestemmelser som skal redusere risiko for vannforurensning i 
anleggsperioden.  

› Det skal planlegges tiltak for å forhindre forurensning og partikkelavrenning til bekker og vassdrag. 
Sedimentasjons- og renseløsninger skal vurderes og tilpasses for hver sårbar strekning. Dette vil 
begrense partikkelflukten. Det vil likevel være betydelig partikkelflukt i en periode inntil fine 
fraksjoner er vasket ut av bekkeløpet. Tiltak for å hindre vannforurensning blir beskrevet i YM-plan 
for prosjektet. Riggplass, verksted og vaskeplass for anleggsutstyr og -maskiner, lagring av 
drivstoff, oljer og kjemikalier eller mellomlagring av masser etc. skal ikke plasseres i nærheten av 
vannresipienter eller sårbare naturområder. 

› Det skal i forbindelse med gjennomføring av planforslaget utarbeides overvåkingsprogram for 
vannresipienter som skal følges opp før, under og etter anleggsfasen. 

› Før oppstart av anleggsarbeid i hekkeområder til rødlistede arten vipe (EN) skal det utføres 
befaring/kartlegging for å sikre at anleggsarbeidet ikke forstyrrer hekkingen. Kartleggingen skal 
gjennomføres av fagkyndig. Det bør gjennomføres en før-, under- og etterundersøkelse. Resultatene 
fra kartleggingen skal følges opp i anleggsfasen gjennom YM-planen og markering i rigg- og 
marksikringsplan. Nødvendige skadereduserende tiltak skal avklares med rette 
forvaltningsmyndighet. 

› Før oppstart av anleggsarbeid anbefales kartlegging av fremmede karplanter innenfor 
anleggsgrense. Oppdatert kunnskap om dagens situasjon og håndtering av eventuelle funn anbefales 
for å minimere potensialet for spredning av fremmede karplanter. Kartlegging av fremmede 
karplanter forutsettes beskrevet i YM plan for prosjektet.  

7.2 Permanent situasjon  

Alle inngrep i vassdrag skal etter krav fra offentlig myndigheter godkjennes av forvaltningsmyndighetene, 
jf. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og vannressurslovens § 11. 

Elvekryssinger skal lokaliseres og bygges slik at skader på vannmiljøet i størst mulig grad begrenses. 
Elvekryssinger skal utformes slik at disse ikke danner vandringshinder for fisk og andre vannlevende 
organismer. Ved bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende organismer 
ved hjelp av langsgående repos og naturlig bunnsubstrat. Ved behov for plastring og erosjonssikring skal 
tiltakene bygges slik at de er minst mulig til skade for vannmiljøet. Plastring skal utføres som ru 
plastring.  

Det bør vurderes konstruksjoner som tilrettelegger for viltets evne å bevege seg gjennom ny E6 på 
streking Isakstua – Hunderfossen, sammenhengende naturområder med kvaliteter som legger til rette for 
næringssøk og utveksling av vilt med stor vekt på hjortevilt som må ihensyntas.  
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8 Samlet vurdering 

Samlet vurdering for delstrekning Lillehammer 

Tabell 8-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A, B, C0 og C1. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

N1 Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med C-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket da det befinner seg utenfor 

anleggsgrensen.  

(0) 

N2 Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med C-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket da det befinner seg utenfor 

anleggsgrensen. 

(0) 

N3 Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med C-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket. 

 (0) 

N4 Svært 

stor 

Noe 

forringet 

Delområdet er en naturtype med C-verdi, og kan bli noe 

påvirket av tiltaket siden mindre deler av området er 

innenfor anleggsgrensen. 

 (-) 

N5 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med B-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket da det befinner seg utenfor 

anleggsgrensen. 

 (0) 

N6 Svært 

stor 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er en naturtype med B-verdi, og blir ødelagt av 

tiltaket. 

(----) 

N7 Middels Sterkt 

forringet 

Delområdet er en naturtype med C-verdi, og blir sterkt 

forringet av tiltaket siden hele området er innenfor 

anleggsgrensen. 

(--) 

ØF2 Middels Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten ullurt (NT), og kan bli sterkt forringet av 

tiltaket da det er innenfor anleggsgrensen. 

(--) 

ØF9 Svært 

stor 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten vipe (EN), og blir forringet av tiltaket siden 

anleggsområdet gjør arealbeslag i deler av delområdet. 

(--) 

ØF10 Stor Noe 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten rosenfink (VU), og anleggsgrensen gjør et 

mindre inngrep i randsonen av delområdet. 

(-) 

LF1 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det landskapsøkologiske funksjonsområdet 

Gudbrandsdalslågen, og blir ikke påvirket av tiltaket. 

(0) 

LF2 Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det landskapsøkologiske funksjonsområdet 

for vilttrekk og viltområde, og blir ikke påvirket av tiltaket 

siden de viktigste viltområdene befinner seg i Øyer 

kommune. 

(0) 

 

Tiltaket påvirker både naturtypelokaliteter, økologiske funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske 
funksjonsområder. Påvirkningene er først og fremst arealbeslag og/eller fragmentering. Noen 
forekomster blir sterkt forringet men de fleste blir ubetydelig eller noe påvirket. 
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Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ A 

Tabell 8-2: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

N8 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er en naturtype med B-verdi, og 

anleggsområdet gjør et større inngrep vest i delområdet. 

 (--) 

N9 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med A-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket  

(0) 

LF1 Svært 

stor 

Noe 

forringet 

Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

Gudbrandsdalslågen, og blir noe forringet grunnet tiltakets 

nærføring til elva samt noe utfylling av strandsonen. 

 (--) 

LF2 Middels 

verdi 

Forringet Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

for hjortevilt og vilttrekk, og blir forringet grunnet 

fragmentering og arealbeslag av beiteområder. 

 (--) 

ØF1 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet for 

storørret i Sagåa, og blir først og fremst påvirket i 

anleggsfasen. 

 (0) 

ØF5 Stor 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir sterkt forringet av 

tiltaket siden hele delområdet er innenfor anleggsgrensen. 

(---) 

ØF6 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir forringet av tiltaket 

grunnet anleggsgrensen gjør et større arealbeslag i 

delområdet. 

(---) 

ØF3 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir forringet av tiltaket 

siden delområdet ligger delvis innenfor anleggsgrensen. 

(--) 

ØF4 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av tiltaket 

siden det er utenfor anleggsgrensen. 

(0) 

ØF7 Middels 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten stavklokke (NT), og blir ødelagt av tiltaket 

siden planlagt veggeometri er i konflikt med hele 

delområdet. 

(--) 

ØF8 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til natur 

unntatt offentligheten, og blir ikke påvirket av tiltaket. 

(0) 

 

Alternativ A påvirker både naturtypelokaliteter, økologiske funksjonsområder for arter og 
landskapsøkologiske funksjonsområder. Påvirkningene er først og fremst arealbeslag og/eller 
fragmentering. Graden av påvirkning spenner fra sterkt forringet til ubetydelig forringet.  
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Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ B 

Tabell 8-3: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ B. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

N8 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er en naturtype med B-verdi, og 

anleggsområdet gjør et større inngrep vest i delområdet. 

 (--) 

N9 Svært 

stor 

Forringet Delområdet er en naturtype med A-verdi, og blir forringet 

av tiltaket grunnet inngrep i vannstreng og kantsoner. 

 (---) 

LF1 Svært 

stor 

Forringet Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

Gudbrandsdalslågen, og blir forringet grunnet tiltakets 

nærføring til elva samt noe utfylling av strandsonen. 

 (---) 

LF2 Middels 

verdi 

Forringet Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

for hjortevilt og vilttrekk, og blir forringet grunnet 

fragmentering og arealbeslag av beiteområder. 

 (--) 

ØF1 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet for 

storørret i Sagåa, og blir først og fremst påvirket i 

anleggsfasen. 

 (0) 

ØF5 Stor 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir ødelagt av tiltaket 

siden hele delområdet er innenfor anleggsgrensen. 

(---) 

ØF6 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir forringet av tiltaket 

grunnet at anleggsgrensen gjør et større arealbeslag i 

delområdet. 

(---) 

ØF3 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir forringet av tiltaket 

siden delområdet ligger delvis innenfor anleggsgrensen. 

(--) 

ØF4 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av tiltaket 

siden det er utenfor anleggsgrensen. 

(0) 

ØF7 Middels 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten stavklokke (NT), og blir ødelagt av tiltaket 

siden planlagt veggeometri er i konflikt med hele 

delområdet. 

(--) 

ØF8 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til natur 

unntatt offentligheten, og blir ikke påvirket av tiltaket. 

(0) 

 

Alternativ B påvirker både naturtypelokaliteter, økologiske funksjonsområder for arter og 
landskapsøkologiske funksjonsområder. Påvirkningene er først og fremst arealbeslag og/eller 
fragmentering. Graden av påvirkning spenner fra sterkt forringet til ubetydelig forringet. Samlet sett er 
påvirkningene på naturen større enn for alternativ A.    
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Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C0 

Tabell 8-4: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C0. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

N8 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med B-verdi, og tiltaket 

påvirker ikke delområdet. 

(0) 

N9 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med A-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket. 

(0) 

LF1 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

Gudbrandsdalslågen, og blir ikke påvirket av tiltaket så 

lenge føringer blir lagt for å forhindre skade på vannmiljø. 

 (0) 

LF2 Middels 

verdi 

Forringet Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

for hjortevilt og vilttrekk, og blir forringet grunnet 

fragmentering og arealbeslag av beiteområder. 

 (--) 

ØF1 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet for 

storørret i Sagåa, og blir først og fremst påvirket i 

anleggsfasen. 

 (0) 

ØF5 Stor 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir ødelagt av tiltaket 

siden hele delområdet er innenfor anleggsgrensen. 

(---) 

ØF6 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(0) 

ØF3 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(--) 

ØF4 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av tiltaket 

siden det er utenfor anleggsgrensen. 

(0) 

ØF7 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten stavklokke (NT), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(0) 

ØF8 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til natur 

unntatt offentligheten, og blir ikke påvirket av tiltaket. 

(0) 

 

Alternativ C0 påvirker økologiske funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske funksjonsområder.  
Påvirkningene er først og fremst arealbeslag og/eller fragmentering. Graden av påvirkning spenner fra 
sterkt forringet til ubetydelig forringet men samlet sett er påvirkningene på naturen vesentlig mindre enn 
for alternativ A og B.    

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C1 

Tabell 8-5: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C1. 
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Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

N8 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med B-verdi, og tiltaket 

påvirker ikke delområdet. 

(0) 

N9 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er en naturtype med A-verdi, og blir ikke 

påvirket av tiltaket. 

(0) 

LF1 Svært 

stor 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

Gudbrandsdalslågen, og blir ikke påvirket av tiltaket så 

lenge føringer blir lagt for å forhindre skade på vannmiljø. 

 (0) 

LF2 Middels 

verdi 

Forringet Delområdet er det Landskapsøkologiske funksjonsområdet 

for hjortevilt og vilttrekk, og blir forringet grunnet 

fragmentering og arealbeslag av beiteområder. 

 (--) 

ØF1 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet for 

storørret i Sagåa, og blir først og fremst påvirket i 

anleggsfasen. 

 (0) 

ØF5 Stor 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir ødelagt av tiltaket 

siden hele delområdet er innenfor anleggsgrensen. 

(---) 

ØF6 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring 

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten elfenbenslav (EN), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(0) 

ØF3 Stor 

verdi 

Forringet Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(--) 

ØF4 Stor 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten mjuktjafs (VU), og blir ikke påvirket av tiltaket 

siden det er utenfor anleggsgrensen. 

(0) 

ØF7 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til 

rødlistearten stavklokke (NT), og blir ikke påvirket av 

tiltaket. 

(0) 

ØF8 Middels 

verdi 

Ubetydelig 

endring  

Delområdet er det økologiske funksjonsområdet til natur 

unntatt offentligheten, og blir ikke påvirket av tiltaket. 

(0) 

 

Alternativ C1 påvirker økologiske funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske funksjonsområder.  
Påvirkningene er først og fremst arealbeslag og/eller fragmentering. Graden av påvirkning spenner fra 
sterkt forringet til ubetydelig forringet men samlet sett er påvirkningene på naturen vesentlig mindre enn 
for alternativ A og B og litt mindre enn for alternativ C0.    
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Samlet vurdering for hele strekningen 

Tabell 8-6: Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene. 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

N1 0 (0) 

N2 0 (0) 

N3 0 (0) 

N4 0 (-) 

N5 0 (0) 

N6 0 (----) 

N7 0 (--) 

ØF2 0 (--) 

ØF9 0 (--) 

ØF10 0 (-) 

LF1 0 (0) 

LF2 0 (0) 

Delområder 

Øyer 

Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 

N8 0 (--) (--) (0) (0) 

N9 0 (0) (---) (0) (0) 

LF1 0 (--) (---) (0-) (0-) 

LF2 0 (--) (--) (--) (--) 

ØF1 0 (0) (0) (0) (0) 

ØF5 0 (---) (---) (---) (---) 

ØF6 0 (---) (---) (0) (0) 

ØF3 0 (--) (--) (--) (--) 

ØF4 0 (0) (0) (0) (0) 

ØF7 0 (--) (--) (0) (0) 

ØF8 0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining  LF 1 og LF 2 er 
vektet noe lavere 
innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn 
i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe 
lavere innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer 
enn i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe 
lavere innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn 
i Øyer 

LF 1 og LF 2 er 
vektet noe lavere 
innenfor 
Delstrekning 
Lillehammer enn i 
Øyer 
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Samlet 

vurdering 

 

0 

Stor negativ 

konsekvens 

Svært stor 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Rangering 1 4 5 3 2 

Forklaring til 
rangering 

Alternativ 0 er en 
videreføring av 

dagens situasjon. 
Gir ikke økt samlet 

belastning på 
naturmangfoldet. 

Alternativ A gir 
svært stor 

negativ 
konsekvens for 

ett delområde og 
stor negativ 

konsekvens for 2 
delområder. 

Vurderes som 
det nest dårligste 
av alternativene. 

Alternativ B gir 
svært stor 

negativ 
konsekvens for 
ett delområde 
og stor negativ 
konsekvens for 
4 delområder. 
Vurderes som 

det dårligste av 
alternativene. 

C0 vurderes 
samlet som 
marginalt 

dårligere enn C1. 
Ulikheten er at 

C0 ikke omfatter  
kulvert på 

Ensby. 

C1 vurderes 
samlet som 

marginalt bedre 
enn C0. Ulikheten 
er at C1 omfatter 
kulvert på Ensby. 

 

Planforslaget berører flere kategorier av verdifull natur og flere av forekomstene har svært stor verdi. 
Alternativ B gir svært stor negativ konsekvens for ett delområde og stor negativ konsekvens for 4 
delområder. Alternativet vurderes derfor som det dårligste av alternativene. Alternativ A gir svært stor 
negativ konsekvens for ett delområde og stor negativ konsekvens for to delområder og vurderes som det 
nest dårligste av alternativene. Alternativene C0 og C1 vurderes å ha vesentlig mindre negative 
konsekvenser for naturmangfoldet, av disse to er alternativ C1 marginalt bedre enn alternativ C0. 
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9 Før- og etterundersøkelser 
Overvåkning skal dokumentere virkninger av anleggsfasen. Det skal opprettes stasjoner for overvåkning i 
vassdrag av følsomme biologiske kvalitetselementer oppstrøms og nedstrøms påvirkning. Før-situasjonen 
avklares med prøvetaking før anleggsstart. Overvåkningsprogram forutsettes beskrevet i YM plan for 
prosjektet. 
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10 Vurdering iht. naturmangfoldloven kap. 2 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Kunnskapsgrunnlaget baseres i dette tilfellet på eksisterende informasjon fra nasjonale baser, i første 
rekke Naturbase, Artskart og vann-nett, ngu, KDP Vingrom – Ensby, rapport ansvarsnaturtyper og 
ansvarsarter for Oppland fylke, hjortevilt/fallvilt, BioFokus-rapport 2019-4, meddelelser fra Lillehammer 
og Øyer kommune, Fylkesmannen i innlandet og andre kilder og opplysninger som er framkommet i 
prosjektfasen.  

Planområdet ble befart den 15.05.2019 av Karl Otto Mikkelsen biolog, Petter Torgersen biolog, Kaj-
Andreas Hanevik naturforvalter og Aksel Dvergsten økolog. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger på naturmangfoldet med unntak i deler av elgens 
arealbruk på vinterstid sør i Gudbrandsdalen.  

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt nok til å bekrefte at samtlige alternativer er i strid 
med lovverket, grunnet tiltakets konflikt med rødlistede naturtyper; Rik edelløvskog, arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse med deres funksjonsområde; ansvarsart for Oppland fylke og truet art dragehode, 
de truede artene ullurt, elfenbenslav og mjuktjafs, landskapsøkologiske funksjonsområder; Lågen og 
viltområdet og vilttrekk. 

Føre-var prinsippet § 9 

Det foreligger usikkerhet omkring tiltakets påvirkning på landskapsøkologisk funksjonsområde for 
viltområdet og vilttrekk med hovedvekt på hjortevilt. Usikkerheten er ikke spesielt tungt vektet, men i 
samsvar med føre-var prinsippet i naturmangfoldloven. Risiko for at ny E6 gir økt barriereeffekt for viltet 
er følgelig vurdert som potensiell, og det er gitt anbefalinger som skadereduserende tiltak. 

Skadereduserende tiltak fastsettes i reguleringsbestemmelser og følges opp i ytre miljøplan. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10. 
Tiltaket er i konflikt med flere kategorier av verdifull natur og flere av forekomstene har svært stor verdi. 
De største negative konsekvensene omtales i korte trekk.  
 
Alternativ B gir svært stor negativ konsekvens for ett delområde henholdsvis naturtypen sørvendte berg 
og rasmarker med utforming bergknaus og bergflate og stor negativ konsekvens for fire delområder, 
henholdsvis delområdet naturtype Mosåa viktig bekkedrag med utforminger av gyte- og oppvekstområde 
for storørret, flommarksskog og stor elveør med elveørkratt ved utosen, landskapsøkologisk 
funksjonsområde Gudbrandsdalslågen og to funksjonsområdet til rødlistearten elfenbenslav (EN). 
Alternativ B vurderes som det dårligste av alternativene.  

Alternativ A gir svært stor negativ konsekvens for ett delområde, henholdsvis naturtypen sørvendte berg 
og rasmarker med utforming bergknaus og bergflate og stor negativ konsekvens for to delområder, 
henholdsvis funksjonsområdet til to forekomster av rødlistearten elfenbenslav (EN). Alternativet vurderes 
som det nest dårligste av alternativene.  

Alternativene C0 og C1 vurderes å ha vesentlig mindre negative konsekvenser for naturmangfoldet, av 
disse to er Alternativ C1 marginalt bedre enn Alternativ C0. 
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Kostnadene ved miljøforringelse §11 

Det forutsettes at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak lokalt langs traseen. Dette 
gjelder også kostnader forbundet med overvåkning av vannmiljø.  
 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12 

Paragrafen tar sikte på å unngå eller begrense skade på naturmangfold ved valg av driftsmetoder, 
teknikk og lokalisering. 

Det utarbeides en ytre miljø-plan, som på en systematisk måte ivaretar prosjektets miljømål og andre 
føringer/krav for det ytre miljøet. 

 

 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
80

11 Kilder 
 

› Anon 2018. Gudbrandsdalslågen Overvåking 2017. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte 
vassdrag i Oppland. Fylkemannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. 

› Direktoratet for naturforvaltning, 2009. Handlingsplan for slåttemark. Handlingsplaner for trua  
arter og naturtyper i Norge. DN rapport 2009-6, 51s. + 3 vedlegg. 

› Forskrift om naturreservat, Lillehammer 1990. Forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, 
Lillehammer kommune, Oppland. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-
10-12-827 

› Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2015.  Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Oppland fylke. Miljøfaglig 
utredning. Rapport 2015-7. 

› Garnås, E. Hegge, O. Kristensen, B., Næsje, T., Qvenild, T. Skurdal, J. Veie-Rosvoll, B., Dervo, B., 
Fjelseth, Ø. & Taugbøl, T. 1997. Forslag til forvaltningsplan for storørret. Utredning for Direktoratet 
for Naturforvaltning nr 1997-2:1-41. 

› Gregersen, F. 2009.Gytebekkene og elvene i Mjøsa. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. 
Rapp. nr. 6/09, 89 s. 

› Høitomt, T. & Høitomt L. E. 2019. Naturtypekartlegging i Lillehammer kommune 2019. Biofokus – 
rapport 2019-4.Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby, Statens vegvesen, 2018 

› Johnsen, S., Museth, J. & Dokk J.G. 2015. Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i 
Gudbrandsdalslågen- NINA Rapport 1173. 26 s. + vedlegg. 

› Kraabøl, M. & Arnekleiv, J. V. 1998. Registrerte gytelokaliteter for storørret i Gudbrandsdalslågen og 
Gausa med sideelver. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998, 2: 1-28. 

› Kommunenes kartløsning http://glokart.no/  

› Lillehammer kommune www.lillehammer.kommune.no  

› Museth, J., Dervo, B., Brabrand, Å., Heggenes, J., Karlsson, S. & Kraabøl, M. 2018. Storørret i 
Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. NINA Rapport 1498. Norsk 
Institutt for naturforskning 

› NVE 2017.Midlertidig tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk i 
Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Ref. 201607031-14 

› Nye Veier www.nyeveger.noOppland Fylkeskommune www.oppland.no  

› Prosjekt trekkelg i Sør Gudbrandsdalen, sluttrapport. 2009 

› Statens vegvesen, Håndbok V712 Konsekvensanalyser 

› Steine, O., Liebe, M., Hagen, A., Sylte J., Lindstad, L & Edsberg, A. 1999. Handlingsplan storørret. 
Tilstandsrapport for storørretens gyte- og oppvekstområder i Gudbrandsdalslågen og Gause med 
sideelver-med forslag til tiltak for bevaring av storørretstammene. Interkommunalt samarbeide 
mellom kommunene Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer  

› Øyer kommune www.oyer.kommune.no 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
81

12 Vedlegg – Naturtype-, Mis lokaliteter og verneområde 
beskrivelser E6 Storhove – Øyer  

Naturtyper  

Lokalitet N1 

Navn: Storhove (ID i naturbase: BN00030007) 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Lars Erik Høitomt (BioFokus) den 02.07.2018 i forbindelse med 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper øst og nord for Lillehammer på oppdrag fra Lillehammer 
kommune. Lokaliteten erstatter tidligere avgrensing BN00030007 - Stor-Hove. Både avgrensning og 
beskrivelse er oppdatert. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 2015 og norsk rødliste for 
naturtyper fra 2018.  

Beliggenhet og naturgrunnlaget: Lokaliteten ligger ved Stor-Hove nord for Lillehammer by i Lillehammer 
kommune, Oppland fylke. Berggrunnen er halvrik til rik og består av skifer og sandstein overdekt med 
tykke moreneavsetninger. Det meste av lokaliteten ligger på gammel opparbeidet mark eller åkermark. 

Naturtyper, utforming, vegetasjonstyper: Lokaliteten er avgrenset som erstatningsbiotop på tresatt mark 
med utformingen park. Parklandskapet består i hovedsak av gamle trær av svensk asal i tillegg til noe 
alm, spisslønn og bjørk. Trærne står på intensivt skjøttet plen. En god del av asaltrærne har synlige 
råteskader og et fåtall har begynnende hulldannelser. De eldste trærne har en god del påvekst av mose 
og lav på stammen. Det fleste av trærne står fristilt og har god lystilgang. Mange av de gamle trærne er 
ganske kraftig beskåret, særlig trærne som står i nærheten av parkeringsplasser og adkomstveger. 

Artsmangfold: Trappepiggsopp Climacodon septentrionalis (VU-sårbar) ble funnet i hulrommet på en 
svensk asal. Ildkjuke Phellinus alni (LC-livskraftig) er vanlig på mange av de store trærne i 
parklandskapet. Av lav ble det funnet vanlige arter som stor lindelav Parmelina tiliacea (LC), skåldogglav 
Physconia distorta (LC) og pulverdogglav Physconia enteroxantha (LC) på grov bark hos svensk asal. 
Potensialet for artsforekomster av flere kravfulle arter vedboende sopp og lav vurderes som middels 
høyt. 

Del av helhetlig landskap: Parklandskap med gamle trær er ganske uvanlige i regionen, særlig med en 
treslagsammensetning som inkluderer svensk asal. 

Verdivurdering: Middels stort parklandskap med en god del gamle trær av svensk asal, alm, bjørk og 
spisslønn. En god del av trærne har synlige råteskader og noen har begynnende hulldannelser. Det ble 
gjort funn av den sårbare arten trappepiggsopp og potensialet for flere artsforekomster av kravfulle arter 
vurderes som middels høyt. Samlet gjør dette at lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Man bør unngå alle former for graving, massepåfylling og asfaltering nær de gamle 
trærne. All hogst og beskjæring av gamle trær bør unngås. Kraftig beskjæring kan senke levealderen til 
trærne og beskjæring av døde greiner kan virke negativt på kravfulle arter som er knyttet til dødved. 
Man bør sikre rekrutteringen ved å plante inn nye individer for å erstatte gamle som dør. Grove greiner 
som faller ned på bakken bør få ligge i fred. Alternativt kan nedfall legges på et tørt og soleksponert sted 
i nærheten. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet N2 

Navn: Balbergevja (ID i naturbase: BN00092481) 

Registreringsdato: 12.09.2012 

Innledning: Beskrivelse og avgrensning er basert på befaringer gjennomført av Anders Breili i perioden 
2010-2012, seinest 12.9.2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlaget: Lokaliteten ligger på østsiden av Lågen og langs sørsiden av fv. 255. 
Området omfatter rester av et flomløp og flommarksskog. 

Naturtyper, utforming, vegetasjonstyper: Lokaliteten er karakterisert som gråor-heggeskog. Mot nord og 
østsiden går flommarksskog gradvis over i løvblandingsskog med innslag av bla. spisslønn og osp. Det 
går et flomløp gjennom lokaliteten og dette munner ut i Balbergevja i sør/sørvest. Ved høye vannføringer 
kan vann strømme inn i lokaliteten fra Balbergevja. For øvrig har en liten bekk utløp gjennom lokaliteten. 
Helt sør i lokaliteten, ved overgangen mot Balbergevja, er det innslag av kvass-starrsump og 
elvesnellesump. Lokaliteten dekker et areal på 9,8 daa.  

Artsmangfold: Gråor og hegg er dominerende treslag i lokaliteten. Feltsjiktet har innslag av strutseving, 
skogsivaks, vasshøymol, skogsvinerot og vendelrot. I flomløpet gjennom flommarksskog ble det på 
ettersommeren 2012 funnet storvassoleie. Helt sør i lokaliteten er det innslag av vassrørkvein, kvass-
starr, elvesnelle, vasspepper og åkermynte. I gråor-heggeskogen er det påvist flere tre-/vedlevende sopp 
som er vanlig forekommende i flommarksskog i Lågendeltaet, slik som putekjuke og hvit rynkesopp. 
Rødlistede/krevende arter er ikke påvist, og potensialet for dette vurderes som noe begrenset. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten omfatter rester av et flomløp som er avsnørt fra Lågen. Ved 
svært høye vannføringer i Lågen kan det likevel strømme vann inn i området. Fv. 255 går på nord- og 
østsiden av lokaliteten. Mot sør grenser flommarkskogen mot dyrka mark. En traktorveg er atkomst til 
dyrka marka, og går gjennom sørøstre deler av lokaliteten. 

Fremmede arter: Kjempespringfrø (SE – svært høy risiko) er etablert i flommarkskogen vest i lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den omfatter et lite område med rester av 
flommarksskog som er en del påvirket av inngrep. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør få utvikle seg fritt, og ikke utsettes for hogst, oppdyrking eller andre 
tekniske inngrep. Forekomsten av kjempespringfrø i flommarksskog utgjør en spredningsrisiko i forhold 
til Lågendeltaet naturreservat og bør bekjempes. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet N3 
 
Navn: Storhove (ID i naturbase: BN00030067) 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Lars Erik Høitomt (BioFokus) den 02.07.2018 i forbindelse med 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper øst og nord for Lillehammer på oppdrag fra Lillehammer 
kommune. Lokaliteten erstatter tidligere avgrensning BN00030067 - Stor-Hove. Beskrivelse og 
avgrensning er oppdatert. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 2015 og norsk rødliste for 
naturtyper fra 2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Stor-Hove, på hver side av 
Gudbrandsdalsvegen, nord for Lillehammer by i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Berggrunnen er 
halvrik til rik og består av skifer og sandstein overdekt med tynne moreneavsetninger. Kombinert med 
hellende terreng gir dette opphav til rike vegetasjonstyper. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er avgrenset som rik edelløvskog med udefinert 
utforming. Typen (frisk rik edelløvskog) er vurdert som nær truet (NT) på rødlista for naturtyper. 
Tresjiktet består hovedsakelig av edelløvtrær og boreale løvtrær. Hegg, alm, hassel, spisslønn, bjørk og 
selje finnes i varierende dominansforhold på lokaliteten. Hegg er dominerende i deler av området, men 
edelløvtrærne er også sterkt representert på nesten hele lokaliteten. Feltsjiktet er stedvis lite utviklet, 
men innehar kravfulle arter som blåveis, fagerklokke, trollbær og markjordbær. Skogen er middels godt 
sjiktet, generelt sett ganske ung og innehar få gamle trær og lite dødved. Litt dødved av hegg, alm og 
hassel i små dimensjoner og tidlige nedbrytningsstadier finnes spredt på lokaliteten og mye av dette ser 
ut å være dannet under den snørike vinteren 2017-2018. Skogen er mest sannsynlig en 
gjenvekstsuksesjon på gammel kulturmark. 

Artsmangfold: Bortsett fra alm Ulmus glabra (VU-sårbar) ble det ikke funnet noen kravfulle arter under 
feltarbeidet. 

Bruk tilstand og påvirkning: Bortsett fra noe søppel og noen synlige spor av eldre hogst har lokaliteten få 
spor nyere menneskelige inngrep. 

Fremmede arter: Ingen arter er registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av flere rike edelløvskogslokaliteter i den varmekjære lia nord 
og nordøst for Lillehammer by. 

Verdivurdering: Relativt stor edelløvskogslokalitet med få kravfulle og kjennetegnede arter. Skogtypen er 
rødlistet som NT på rødlista for naturtyper. Skogen er forholdsvis ung og har få gammleskogselementer 
som gamle trær og liggende/stående dødved. Lokaliteten bærer preg av gammel kulturpåvirkning og 
hogst, men er lite påvirket i nyere tid og vurderes å ha moderat-god habitatkvalitet. Lokaliteten vurderes 
som lokalt viktig (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Skogkvalitetene ivaretas best ved fri utvikling av skogen. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet N4 

Navn: Balberg (ID i naturbase: BN00030068) 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Lars Erik Høitomt (BioFokus) den 02.07.2018 i forbindelse med 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper øst og nord for Lillehammer på oppdrag fra Lillehammer 
kommune. Lokaliteten erstatter tidligere avgrensning BN00030068 - Balberg. Beskrivelse og avgrensning 
er oppdatert. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 2015 og norsk rødliste for naturtyper fra 
2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør veikanten langs deler av Balbergvegen nord for Stor-
Hove i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Veien starter ved Gudbrandsdalsvegen og skjærer gjennom 
kalkrike berg og rike tørrbakker på vei opp mot Balberg. Kun den midtre seksjonen av veien er tatt med i 
avgrensningen da resten av veikanten enten er skygget ut av skog eller er sterkt gjødselpåvirket. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er avgrenset som engpregete 
erstatningsbiotoper med utforming veg- og jernbanekant. Veikanten består av gamle veiskjæringer og 
tørrbakker der veien går gjennom gamle kulturmarksområder. Hele lokaliteten ligger på baserik mark og 
mye av strekningen er soleksponert og meget tørkeutsatt. Flere basekrevende arter og typiske 
tørrengsarter og tørrbakkearter vokser på de ugjødslete partiene langs veien. Det ble gjort funn av arter 
som gulmaure, prikkperikum, bergmynte, bakkemynte smørbukk, hvitbergknapp, bitterbergknapp, 
blåklokke, fagerklokke, engnellik, sølvmure, prestekrage, gjeldkarve og ryllik. Veikantene har 
tilsynelatende vært utsatt for få inngrep siden veien ble anlagt. Det er naturlig å tro at det blir 
gjennomført sporadisk kantslått på deler av strekningen. Enkelte partier er nok også påvirket av gammel 
hevd, særlig beiting. 

Artsmangfold: Det ble ikke gjort funn av noen rødlistede arter, men dragehode Dracocephalum 
ruyschiana (VU-sårbar) og trollnype Rosa pimpinellifolia (VU) vokser på enger og tørrbakker/bergskrenter 
i nærheten. Veikanten må også kunne ses på som et potensielt voksested for disse artene og i tillegg 
kravfulle moser og lav som er knyttet til åpne og soleksponerte baserike bergskrenter. 

Bruk tilstand og påvirkning: Flere steder begynner veikanten å gro igjen med krattskog. 

Fremmede arter: Rødhyll Sambucus racemosa (SE-svært høy risiko) forekommer som enkelte kratt langs 
veien. 

Del av helhetlig landskap: De ugjødslete delene av veikanten vil kunne fungere som habitat for mange av 
artene som typisk er knyttet til naturlig åpne bergskrenter tørrbakker i nærområdet. 

Verdivurdering: Veikanten er av betydelig størrelse og utgjør et viktig habitat for typiske tørrengsarter og 
tørrbakkearter. Lokaliteten har noen potensial for artsforekomster av kravfulle arter som dragehode, 
trollnype samt basekrevende og tørketolerante moser og lav. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-
verdi), men verdien vil kunne oppjusteres ved funn av rødlistede arter. 

Skjøtsel og hensyn: Deler av strekningen er under gjengroing med krattskog og man bør hindre videre 
gjengroing og eventuelt restaurere gjenvokste partier langs veien. Årlig kantslått bør vurderes i de 
friskeste partiene langs veien. Det er svært viktig at slåtten foregår med sterilt utstyr uten frø og 
plantedeler av fremmede arter. Slåtten bør også gjennomføres på høsten etter frøspredningen. Alle 
former for gjødsling og jordbearbeiding bør unngås. 

____________________________________________________________________________________ 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
85

Lokalitet N5 

Navn: Nedenfor Balberg gård (ID i naturbase: BN00099447) 

Innledning: Lokaliteten har tidligere blitt undersøkt og beskrevet av Anders Breili i forbindelse med 
kartlegging av dragehode i kommunen i 2010. Lokaliteten ble på nytt undersøkt av Lars Erik Høitomt 
(BioFokus) den 02.07.2018 i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper i Lillehammer kommune på 
oppdrag for Lillehammer kommune. Lokaliteten erstatter tidligere avgrensning BN00099447 - Nedenfor 
Balberg gård. Beskrivelse og avgrensning er oppdatert. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 
2015 og norsk rødliste for naturtyper fra 2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Balbergvegen sørvest for Balberg gård i 
Lillehammer kommune, Oppland fylke. Englokaliteten grenser mot dyrket mark og vei. Området er 
solrikt, tørt og med baserike innslag. Lokaliteten består av ei slåtteeng som er under gjengroing, samt 
tynt jorddekte berg og vegskråninger. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er avgrenset som slåttemark med utformingen 
rik slåtteeng. En god del av enga, særlig de søndre delene, må kunne kategoriseres som tørreng mens 
enkelte mindre partier har et litt friskere preg. Slåtteeng er vurdert som kritisk truet (CR) på rødlista for 
naturtyper og er også en utvalgt naturtype. Vegetasjonen domineres av typiske tørrengsarter og 
tørrbakkearter som bakkemynte, bergmynte, bitterbergknapp, dunhavre, dunkjempe, 
dvergforglemmegei, engknoppurt, engnellik, engtjæreblom, ettårsknavel, fagerknoppurt, kransmynte, 
marianøkleblom, piggstarr og prestekrage. Overstandere av alm og spisslønn står spredt langs kantene 
av enga. I den nordvestre delen av enga finnes et tett busksjikt av bringebær. Enga preges av gjengroing 
og det er akutt behov for skjøtsel i form av slått. I første omgang må daugras og bringebærkratt fjernes i 
partiene med dragehode og smalfrøstjerne. 

Artsmangfold: Dragehode Dracocephalum ruyschiana (VU-sårbar) finnes spredt i deler av enga. I tillegg 
til dragehode er det forekomster av smalfrøstjerne Thalictrum simplex (NT-nær truet), krattsoleie 
Ranunculus polyanthemos (NT), vårveronika Veronica verna (NT) og alm Ulmus glabra (VU), samt lokalt 
sjeldne arter som vill-løk Allium oleraceum (LC-livskraftig) og nakkebær Fragaria viridis (LC). Dragehode 
og smalfrøstjerne ble gjenfunnet under feltarbeidet i 2018. Enga er godt undersøkt og potensialet for 
artsforekomster av flere kravfulle arter vurderes som middels lav. 

Bruk tilstand og påvirkning: Med riktige skjøtselstiltak er det potensiale for fullstendig restaurering av 
slåtteenga. Etter opphørt hevd har enga i liten grad blitt utsatt for menneskelige inngrep. Utbygging kan 
på sikt være en trussel i dette området. 

Fremmede arter: Ingen arter registrert. 

Del av helhetlig landskap: Slåttemarka ligger i en stor kulturmarksområde med flere slåttemarker og 
kulturmarksenger. Svært mange av de nærliggende engene er imidlertid i sterk gjengroing og/eller har 
blitt gjødslet. 

Verdivurdering: Lokaliteten er stor i utstrekning og har et ganske ensformig tørrengspreg. På enga finnes 
1 VU-art og 3 NT-arter som i stor grad er knyttet til kulturmark, blant annet dragehode. Lokaliteten er i 
sein brakkleggingsfase noe som trekker ned i verdivurderingen. Restaureringspotensialet vurderes 
imidlertid som godt og nærhet til flere andre kulturmarkslokaliteter trekker opp i verdivurderingen. 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi), men hvis enga restaureres og skjøttes vil verdien kunne 
justeres opp til A-verdi.  
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Skjøtsel og hensyn: Aktuelle skjøtselstiltak: (1) Fjerning av daugras. (2) Årlig slått med fjerning av gras. 
(3) Rydding/fjerning av busker i partier av enga. Det er akutt behov for at det blir igangsatt skjøtsel for å 
ivareta de biologiske verdiene, og for å bedre forholdene for de mest kravfulle artene. Enga bør få en 
egen handlingsplan. 

__________________________________________________________________________________ 

Lokalitet N6 

Navn: Storhove nord I (ID i naturbase: BN00099446) 

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Lars Erik Høitomt (BioFokus) i forbindelse med kvalitetssikring 
av naturtyper i Lillehammer kommune på oppdrag for Lillehammer kommune. Lokaliteten har tidligere 
blitt undersøkt av Anders Breili i 2010 i forbindelse med kartlegging av Dragehode i Lillehammer 
kommune. Det foreligger flere eldre herbariebelegg fra lokaliteten. Beskrivelse er oppdatert etter 
feltarbeidet 2018. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 2015 og norsk rødliste for naturtyper 
fra 2018 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Stor-Hove nord for Lillehammer by i 
Lillehammer kommune, Oppland fylke. Lokaliteten utgjør en sørvendt bergknaus ovenfor gang- og 
sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen. Berggrunnen er rik og består av blottlagt skifer og sandstein 
flekkvis overdekt med et tynt jordsmonn. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er avgrenset som naturtypen sørvendte berg og 
rasmarker med utformingen bergknaus og bergflate. I kanten mot skogen og spredt på den berglendte 
marka finnes et glissent tresjikt av alm, hegg og spisslønn. I feltsjiktet finnes en god del basekrevende 
arter som bakkemynte, bergmynte, sølvmure, engtjæreblom, fagerknoppurt, gulmaure, gjeldkarve, 
fagerklokke, hvitbergknapp, kransmynte, krattsoleie, olavsskjegg, piggstarr og prikkperikum. Lokaliteten 
er under gjengroing av løvskog. 

Artsmangfold: Dragehode Dracocephalum ruyschiana (VU-sårbar) finnes på flatt/svakt skrånende berg og 
berghylle. I tillegg til dragehode finnes trollnype Rosa pimpinellifolia (VU) og alm Ulmus glabra (VU). 

Bruk tilstand og påvirkning: Lokaliteten har trolig blitt noe redusert ved etableringen av gang- og 
sykkelveien. Gjengroing av kratt fra kantene er i dag fremste trussel, og det kan derfor være behov for 
noe rydding. Arealet med åpen bergknaus har trolig vært større tidligere, og det er mulig forekomsten av 
dragehode er noe redusert som følge av gjengroingen. 

Fremmede arter: Ingen arter registrert. 

Del av helhetlig landskap: Åpen grunnlendt kalkmark med dragehode finnes flere steder i nærområdet, 
men flere av lokalitetene er truet av gjengroing. 

Verdivurdering: Lokaliteten er ganske liten (1 dekar), men har forekomster av de to sårbare artene 
dragehode og trollnype. Lokaliteten er noe utsatt for gjengroing og skjøtsel bør iverksettes. Samlet 
vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør regelmessig ryddes for kratt og løvoppslag for å bevare forekomsten 
med dragehode. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet N7 

Navn: Søre Nord-Hove I (Tidligere avgrensning ID i naturbase: BN00030002) 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Lars Erik Høitomt (BioFokus) den 24.08.2018 i forbindelse med 
kvalitetssikring av naturtyper i Lillehammer kommune på oppdrag for Lillehammer kommune. Lokaliteten 
erstatter tidligere avgrensning BN00030002 - Søre Nord-Hove I. Beskrivelse og avgrensning er 
oppdatert. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter 2015 og norsk rødliste for naturtyper fra 
2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett øst Balbergvegen 54 øst for Søre Nord-Hove i 
Lillehammer kommune, Oppland fylke. Lokaliteten er vestvendt og solrik. Skoglokaliteten står på rike 
skifre og sandsteiner som er overdekt med tykke morenelag. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en rik edelløvskog. Skogen har ingen 
særpreget utformingen og har samtidig et tungt innslag av boreale løvtrær, særlig gråor. Typen (frisk rik 
edelløvskog) er vurdert som nær truet (NT) på rødlista for naturtyper. Tresjiktet domineres av gråor, 
hassel og bjørk. I tillegg finnes en god del alm, spisslønn, hegg og selje i tresjiktet. Det leirerike 
jordsmonnet innehar kravfulle arter som trollbær, blåveis, markjordbær, skogsalat og kranskonvall. 
Skogen er halvgammel, relativt godt sjiktet og med moderat aldersspredning. Enkelte store trær av bjørk 
står spredt i skogen og noen av hasselkrattene er relativt gamle. Bortsett fra noen ansamlinger med 
liggende dødved av gråor og enkelte spredte læger er det generelt sett lite dødved i skogen. Skogen 
framstår som ganske intakt, men har nok være gjennomhugget eller i alle fall plukkhogget. Det er også 
sannsynlig at skogen er en suksesjon på gammel kulturmark, men det er lenge siden hevden opphørte. 

Historiske flyfoto fra 1967-69 viser at skogen da var like sluttet og hadde mye den samme strukturen 
som den har i dag. 

Artsmangfold: Bortsett fra alm Ulmus glabra (VU-sårbar) ble det ikke registrert noen rødlistede arter på 
lokaliteten. Potensialet for artsforekomster av kravfulle arter vurderes som middels lavt. 

Bruk tilstand og påvirkning: Bortsett fra litt vedhogst er skogen lite påvirket av menneskelige inngrep. 

Fremmede arter: Rødhyll (SE-svært høy risiko) finnes som spredte kratt på lokaliteten. 

Del av helhetlig landskap: Rik edelløvskog finnes flere steder i nærområdet, ofte som små skogkledte 
åkerholmer, kantskoger, gjengrodde hagemarker eller som suksesjoner på gamle beitemarksområder. 

Verdivurdering: Lokaliteten er relativt stor i utstrekning og har et ganske intakt preg. Lokaliteten har 
imidlertid få spesielle habitatkvaliteter som dødved og gamle trær. Bortsett fra alm er det ikke gjort funn 
av rødlistede arter og det er gjort få funn av arter som typisk kan knyttes til edelløvskog. Lokaliteten har 
heller ingen sjeldne/truete naturtyper eller utforminger. Samlet vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-
verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Skogkvalitetene utvikler seg best uten skjøtsel eller andre menneskelige inngrep. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet N8 

Naturtype X: Navn: Merradalen 

Naturtype: Rik edelløvskog 

Utforming: Gråor-heggeskog 

Innledning: Kartlagt av COWI AS v/ Aksel Dvergsten og Kaj-Andreas Hanevik 15/5-2019, i forbindelse 
med ny E6 mellom Storhove og Øyer. 

Beliggenhet og naturgrunnlaget: Naturtypen utgjør et dalsøkk i en relativt stor bekkekløft. Dal og bekk 
ligger i et ellers oppdyrket kulturlandskap, og renner ut i Lågen like ovenfor Hunderfossen. 
Merradalsbekken er i denne vurderingen, en del av bekkekløften.  Berggrunnen består av sandstein og 
skifer i veksling, og løsmassene er velsorterte moreneavsetninger. Den lokale geologien samt tilsig av 
vann gir opphav til en kravfull flora, hovedsakelig knyttet til kalk-, fuktighet- og næringskrevende arter. 
Naturtypen er utfigurert i sin helhet, basert på tresjiktsammensetning bestående av gråor og hegg.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog med gråor-heggeskog-
utforming. I tresjiktet dominerer gråor og hegg, med innslag av spisslønn, rogn og gran. Felt- og 
busksjiktet er artsrikt med artene enghumleblom, legeveronika, bringebær, engsoleie, grerdevikke, 
skogsalat, trollbær, gullris, vårpengeurt, alperips, selje, markjordbær, strutseving, tyrihjelm, liljekonvall, 
skogstjerneblom, maiblom, mjødurt, firblad og skogstorkenebb. Raggkjuke og ragglærsopp ble også 
funnet. Det er store mengder både stående og liggende død ved. Etter NiN kartlegges naturtypen som 
lågurtskog (T4-C3), med stedvise mindre innslag av sigevannspåvirkning.  

Artsmangfold: Ingen rødlistearter er kjent fra naturtypen, men rosenfink (VU) er registrert like ved 
(Artskart.no), og antas å kunne være tilknyttet lokaliteten. Naturtyper som denne har ofte et stort 
artsmangfold av spesielt spurvefugl. Deler av lokaliteten er sørvendt, bratt og rasutsatt. Her er det 
steinur i veksling med frodig bakkevegetasjon, og antas å kunne være en verdifull lokalitet for insekter-, 
lav-, mose og vedboende sopp samfunn. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Historiske flyfoto (finn.no) viser at naturtypen var intakt også i 1968. 
Lokaliteten vurderes derfor å ha god kontinuitet i tre- og busksjikt, også grunnet store mengder død ved. 
Ellers fremstår naturtypen å være utsatt for avrenning fra jordbruket, og det var stedvis dumpet en del 
søppel. 

Verdivurdering: Verdien settes til B (viktig) grunnet god kontinuitet i tresjiktet og mye død ved. 
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Lokalitet: N9 

Mosåa, viktig bekkedrag 

Innledning: Viktig gytebekk/-elv for storørret. I bekkedraget inngår det en stor elveør, med utforming 
elveørkratt (Q3 etter Fremstad 1997).  Kartlagt av COWI AS v/ Aksel Dvergsten og Kaj-Andreas Hanevik 
15/5-2019, i forbindelse med ny E6 mellom Storhove og Øyer. 

Beliggenhet og naturgrunnlaget: Naturtypen utgjør Moså med kantvegetasjon fra utløpet med elveør til 
vandringshinder om lag 2 km opp i lia (Gregersen 2009). Dominerende kornstørrelse er i hovedsak større 
blottlagte steiner, med innslag av noen mindre grus- og sandbanker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Utløpet av Moså er definert som en stor elveør som inngår 
i naturtypen viktig bekkedrag. Lokaliteten er en mindre elveør som er delvis tresatt med gråor, bjørk, 
selje, rogn, og vier spp. Større områder består av vegetasjonsløse områder med blottlagt stein, samt noe 
grus og sand. I feltsjikt er vinterkarse, høymole, engsyre, engsmelle, geitrams, vanlig arve, 
grasstjerneblom, engsoleie, krypsoleie, stornesle, tunsmåarve, hestehov, reinfann, skogsivaks, mjødurt, 
maigull, løpstikke, sløke, gjøksyre og vier spp. registrert. Kantvegetasjonen videre langs Moså har 
tilsvarende sammensetning som ved elveøra, men den er stedvis fjernet pga. erosjonssikring og 
bebyggelse. 

Artsmangfold: Storauren har tidligere hatt gyteområde i utosen av Mosåa, men dette området har blitt 
redusert/ er gått tapt etter omfattende sikringsarbeider etter flommen i 1995. Storørret har gyte- og 
oppvekstområder i Mosåa. Sothøne (VU) og fossekall (LC) er observert næringssøkende ved utløpet til 
Mosåa.Flere arter sandbier (Andrena spp.), blant annet hagesandbie, ble observert næringssøkende på 
vårblomstrende vier. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er negativt påvirket av eksisterende veg, kulvert og 
flomssikring. 

Verdivurdering: Verdien settes til A (Svært viktig) grunnet funksjonsområde for storørret, som Oppland 
har et særskilt forvaltningsansvar for. 
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Verneområder  

Navn: Lågendeltaet naturreservat (ID i naturbase: VV00000628) 

Vernedato: 12.10.1990 

Verneplan: Verneplan for våtmark 

Generelt: Del av Lågen fra Øyer til sør for Lillehammer. Et av Norges største innlandsdelta. Stort og 
variert med gruntvannområde, øyer, kanaler, strandenger, sump og dyrka mark. Nasjonal verneverdi. 
Svært vikrig trekklokalitet for fugl. Viktig ledd i den indre trekkruta for Østlandet. Også viktig 
overvintringsområde og hekkeområde. Svært stor artsrikdom. Særprega natur- og kulturlandskap med 
stor landskapsestetisk verdi. Sammensatt vegetasjon. Flere plantearter og vegetasjonstyper er sjeldne 
på landsbasis, bl.a. flommark. 

Vernefomål: Bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og 
dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende 
og overvintrende vannfugl. 

Naturfaglig kvalitet: Vårtmark  

Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Oppland 

Skjøtselsplan: Godkjent, 01.03.1993 

Areal fra kartobjekt: 7106,8 daa 

Hovedøkosystem (MET): Terrestisk  

Truethetsvurdering: Ikke truet  

____________________________________________________________________________________ 
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Navn: Lågendeltaet fuglefredningsområde (ID i naturbase: VV00000678) 

Verneplan: Annet vern eller verneplan  

Vernedato: 12.10.1990 

Generelt: Del av Lågen fra Øyer til sør for Lillehammer. Et av Norges største innlandsdelta. Stort og 
variert med grunntvannsområde, øyer, kanaler, strandenger, sump og dyrka mark. Nasjonal verneverdi. 
Svært viktig trekklokalitet for fugl. Viktig ledd i den indre trekkruta for Østlandet. Også viktig 
overvintringsområde og hekkeområde. Svært stor artsrikdom. Særprega natur- og kulturlandskap med 
stor landskapsestetisk verdi. Sammensatt vegetasjon. Flere plantearter og vegetasjonstyper er sjeldne 
på landsbasis, bl.a. flommark. 

Verneformål: Bevare det rike fuglelivet og fuglens livsmiljø 

Naturfaglig kvalitet: Fugleliv  

Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Oppland  

Skjøtselsplan: Godkjent, 01.03.1993 

Areal fra kartobjekt: 771,3 daa 

Landareal: 775 daa 

Hovedøkosystem (MET): Terrestrisk  

Truethetsvurdering: Ikke truet
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Nøkkelbiotoper med Mis, nøkkelbiotop uten Mis, alle livsmiljøer, naturtyper vegetasjonskart  

Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388636) 
Livsmiljø: Rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Gråor-heggeskog  
Sjikting: Enetasjet 
Area: 4.68 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
__________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388661) 
Livsmiljø: Rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Gråor-heggeskog  
Sjikting: Enetasjet 
Area: 8.16 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 

Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 8.16 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108705 
__________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388631) 
Livsmiljø: Rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Gråor-heggeskog  
Sjikting: Enetasjet 
Area: 3.93 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 3.93 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108707 
___________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388869, 4388870 og 4388871) 
Livsmiljø: Liggende død ved, eldre løvsuksesjon, rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik, lågurt, tørr og rik og gråor-heggeskog 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 7.02 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 7.02 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108681 
__________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388674) 
Livsmiljø: Rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 8.64 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 8.64 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108680 
___________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388848 og 4388585) 
Livsmiljø: Eldre løvsuksesjon og rik bakkevegetasjon  
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik og gråor-heggeskog 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 10.04 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 10.04 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108710 
___________________________________________________________________________________ 
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Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388659) 
Livsmiljø: Rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 5.14 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 5.14 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108711 
___________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388801 og 4388802) 
Livsmiljø: Liggende død ved, rik bakkegvegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik, lågurt, tørr og rik 
Sjikting: Enetasjet  
Area: 4.64 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 4.64 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108530 
___________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388836 og 4388837) 
Livsmiljø: Liggende død ved, rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik, lågurt tørr og rik 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 8.96 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 8.96 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108682 
___________________________________________________________________________________ 
Lokalitet (ID i NIBIO Kilden: 4388901, 4388896, 4388899, 4388898) 
Livsmiljø: Liggende død ved, rikbarkstrær, eldre løvsuksesjon og rik bakkevegetasjon 
Vegetasjonstype: Lågurt, tørr og rik, lågurt, tørr og rik, lågurt, tørr og rik og lågurt, tørr og rik 
Sjikting: Enetasjet 
Area: 9.32 
Registreringsdato: 16.08.2016 
Utvalgt: ja 
 
Nøkkelbiotop: Nøkkelbiotop med Mis 
Areal: 9.32 
Opphav: Mis livsmiljø  
ID: 3108682 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD
95

13 Vedlegg - Landskapsøkologiske funksjonsområder   
 
Delområdet LF1 

Landskapsøkologisk funksjonsområde: Gudbrandsdalslågen med kantvegetasjon fra varslingsgrensa ved 
Øyer i nord til Vingnesbrua i sør. 

Utforming: Viktigste innløpselv til Mjøsa inkluderer også kantvegetasjonen. På strekningen er det gyte- 
og oppvekstområder for flere arter som er særlig viktige for hele økosystemet i Mjøsa. Lågendelta 
naturreservat og Lågendelta dyrefredningsområde er inkludert i delområdet. 

Innledning: Kartlagt av COWI AS v/ Petter Torgersen og Karl Otto Mikkelsen 15/5-2019, i forbindelse 
med ny E6 mellom Storhove og Øyer.  

Generelt: Delområdet avgrenses fra plangrensen i nord til Vingnesbrua i sør.  Denne avgrensningen er i 
tråd med føre-var prinsippet. Avgrensningen forutsetter at tiltaket ikke vil innvirke på fiskens vandring 
videre oppstrøms mot Harpefoss. Det landskapsøkologiske funksjonsområdet inkluderer Lågendeltaet 
naturreservat hvor formålet er: "…å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand 
med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til 
trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl…" (Forskrift om naturreservat, Lillehammer, 1990). 
Lågen fra Øyer og sør til Lillehammer er et av Norges største innlandsdelta. Dette er et stort og variert 
ferskvannsområde med øyer, kanaler, strandenger, sump og dyrka mark. Lågendeltaet er vurdert å ha 
nasjonal verneverdi, og er dokumentert svært viktig som trekklokalitet for fugl. Naturreservatet huser 
flere plantearter og vegetasjonstyper som er sjeldne på landsbasis, herunder blant annet flommark.  

Mjøsa og Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag har noen av Norges mest komplekse 
innlandsfiskesamfunn og er blant de mest verdifulle vassdragene vi har i Norge. Menneskelig påvirkning 
har redusert disse områdene gjennom aktivt som vannkraftverkutbygging, grusuttak, forbygging og 
vegbygging. Gudbrandsdalslågen er den største og viktigste tilløpselva til Mjøsa med store variasjoner i 
morfologi, som gir mange leveområder for en rekke ulike fiskearter. Hunderaure er en av Norges største 
og mest kjente storaurestammer, med næringsvandring til Mjøsa. Det viktigste gyte- og oppvekstområde 
for Hunderauren ligger på minstevannsstrekningen mellom demningen på Hunderfossen og 
kraftverksutløpet ved Hølshauget. I Lågen er det også gyteområder for viktige byttedyr som krøkle og 
lagesild. Se faktaark for ytterligere informasjon. 

De ulike stammene av storørret har en nasjonal verneverdi. Direktoratet for Naturforvaltning (nå 
Miljødirektoratet) har nylig oppdatert kunnskapsgrunnlaget for storørretstammene på oppdrag for Klima- 
og Miljødepartementet, som skal vurdere å sette ned et større storørretutvalg for å utarbeide forslag til 
forvaltning (Museth mfl. 2018). 

De viktigste tilløpsbekkene innenfor varslingsområdet på østsiden av lågen er Mosåa og Sagåa. De øvrige 
mindre bekkene med tilløp til lågen har mindre betydning som produksjonsbekker for ørret. Derimot vil 
de være viktige å ha fokus på  i anleggsfasen ved at de transporterer partikler fra anleggsarbeidet med 
vannet til Lågen.  

Artsmangfold: Lågen og Mjøsa har et komplekst fiskesamfunn. NINA har utført en kartlegging av viktige 
funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen (Johnsen mfl. 2015), og vi har lagt denne til grunn i vår 
vurdering. Storørret har flere kartfestede gyteområder på strekningen (de viktigste på 
minstevannstrekningen mellom Hunderfossdammen og tunellutløpet ved Hølshauget (Stygghølet i diverse 
kart). Den vandrer også videre oppstrøms for å gyte, nord for Øyer. Ved Hølshauget er det registrert 
gyteområde for sik, lagesild og lake. Ved Bottum og mellom Bottum og Hølshauget er det registrert 
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gyteområde for harr. I evjene sør for Fåberg er det gyte- og oppvekstområder for karpefisk, gjedde og 
abborfisk. Ved Trossetstranda (sør for Storhove) er det registrert gyteområde for krøkle, viktigste 
byttedyrfisk for storørret i Mjøsa.  

Tilstand og påvirkning: Lokaliteten er negativt påvirket av regulering, infrastruktur som jernbane og veg 
og erosjonssikring. Det er manglende kantvegetasjon på deler av strekningen. Det er et fungerende 
økososystem som er unikt i norsk sammenheng.  

Verdivurdering: Verdien settes til A (Svært viktig) da dette er en av Norges viktigste strekninger for 
storørret. Forekomsten strekker seg langt utenfor varslingsgrensen har meget høy verdi for Mjøsa og en 
nødvendighet for dynamikken i økosystemet. Forekomsten omfatter gyteområde for viktige byttedyr for 
Mjøsørret som krøkle, lagesild og karpefisk. 
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Delområdet LF2 

Viltområdet og vilttrekk: Skogarealene sør i Gudbrandsdalen er viltrike områder hvor elg, rådyr og 
hjort både beiter langs- og trekker over Lågen, se Figur 5-1 og Figur 5-2. Gjeldene kommunedelplan 
(KDP) for Vingrom – Ensby gir god forståelse av dagens situasjon og anbefalinger Vurderingen av 
eksiterende – og ny vegs påvirkning på viltet nord for Ensby til Øyer er ikke like godt dokumentert. 

Store mengder elg (Trekkelg i sør Gudbrandsdalen, 2009), rådyr og noe hjort oppholder seg nede i 
dalbunnen gjennom vinterhalvåret. Den sesong betonte arealbruken skyldes i hovedsak næringssøk i 
områder hvor det er mindre snø og attraktive arter som hjorteviltet spiser på vinteren. Det er også 
registrert øst/vest gående vilttrekk som krysser eksisterende E6 og jernbane i Lillehammer- og Øyer 
kommune (viltkart, Lillehammer (eksisterende kart)- og Øyer kommune (2004)).  

Naturfaglig vurdering i KDP Vingrom -Ensby stopper midt i strekningen hvor det per dags dato er flest 
kollisjoner mellom tog / vilt og Bil /vilt. Ut i fra andre kunnskapskilder som viltkart for begge kommuner 
samt fallvilt registreringer (hjorteportalen.no) vurderes tettheten av vilt å vedvarer videre nordover til ca. 
Berg/ Midtskog. Selv om antallet ulykker går ned nordover mot Hunderfossen ser det fortsatt ut til å 
være arealer som er viltrike og hvor elg, rådyr og hjort oppholder seg langs med og krysser over 
veg/bane. 

Landskapsøkologisk funksjonsområde for viltområdet og vilttrekk vises i Figur 5-1 og Figur 5-2 for de 
arealer som er relevante for denne utredningen. 

Viltområdet og vilttrekket vurderes å være regionalt viktig, se Figur 6-1 og Figur 6-2. 
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Viltkart for Øyer kommune  
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Viltkart for Lillehammer kommune 
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14 Vedlegg – Økologiske funksjonsområder for arter 
 
Delområde ØF1 

Funksjonsområde for arter: Sagåa gytebekk/elv for storørret 

Utforming: Viktig gytebekk/-elv for storørret. Funksjonsområdet inkluderer kantvegetasjonen. Nedstrøms 
eksisterende E6 utgjør en betongkonstruksjon et vandringshinder. Strekningen nedstrøms dette 
vandringshindre er gyte- og oppvekstområde for storørret. Ved evt. fremtidig utbedring av hinderet kan 
storørret benytte seg av en noe lengre strekning før terrenget blir for bratt. 

Innledning: Kartlagt av COWI AS v/ Petter Torgersen og Karl Otto Mikkelsen 15/5-2019, i forbindelse 
med ny E6 mellom Storhove og Øyer.  

Beliggenhet og naturgrunnlaget: Naturtypen utgjør Sagåa med kantvegetasjon fra utløpet og opp til 
vandringshinder nedstrøms jernbanen og ca. 100 m oppstrøms utløpet i Lågen. 

Artsmangfold: Storørret benytter elva som gyte og- oppvekstområde men har kun tilgang på strekningen 
nedstrøms vandringshindre. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er negativt påvirket av vandringshinder, eksisterende veg og 
erosjonssikring. Det er manglende kantvegetasjon på deler av strekningen 

Verdivurdering: Verdien settes til B (Viktig) grunnet funksjonsområde for storørret, som Oppland har et 
særskilt forvaltningsansvar for. 
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Mosåa: Viktig økologisk funksjonsområde for storørret. Dette funksjonsområdet er innebefattet i 
naturtype viktig bekkedrag (N9, tabell 4), se kap 5.2.1 og vedlegg kap 12. 

Artsforekomster som får tilegnet egne funksjonsområder (ØF=økologisk funksjonsområde) 

omtales i det følgende: 

ØF1: Sagåa som gyte- og oppvekstområder for storaure, se også vedlegg 13 landskapsøkologisk 
funksjonsområdet LF1 hvor Sagåa også omtales.  

ØF2: Ullurt (NT) er registrert i kant av parkeringsplass, sør-øst for tunellpåhugg ved Storhove. Ullurt 
vokser på tørrbakke, i vegkanter, sandtak og annen tørr sandholdig skrotemark (Artsdatabanken). 

ØF3: Mjuktjafs (VU) er registrert er i kanten langs togsporet vest for planlagt veggeometri ved 
Stygghølet, midt i Ensbykrysset (lav geografisk presisjon). En registrering i Ensbykrysset har så lav 
geografisk presisjon (626m) at den ikke er inkludert videre i dokumentet. Mjuktjafs vokser i eldre 

barskog med høy luftfuktighet, ofte nær vannforekomster (Artsdatabanken). 

ØF4: Mjuktjafs er registrert langs togsporet vest for planlagt veggeometri mellom Midtskog og Langsvea 
(Artsdatabanken). 

ØF5: Elfenbenslav (EN) er registrert nordvest for Ensbykrysset. Elfenbenslav (VU) er ansvarsart for 
Oppland fylke, og vokser særlig på næringsrike (ikke nitrofile) berg og steinblokker i lysåpen skog, særlig 

i beiteskog og naturlig lysåpne, gjerne løvdominerte områder i dalsider og bekkekløfter (Artsdatabanken). 

ØF6: Elfenbenslav (EN) er registrert ved Brettingen nord for Hunderfossen (lav geografisk presisjon). 
Elfenbenslav (VU) er ansvarsart for Oppland fylke, og vokser særlig på næringsrike (ikke nitrofile) berg 

og steinblokker i lysåpen skog, særlig i beiteskog og naturlig lysåpne, gjerne løvdominerte områder i 

dalsider og bekkekløfter (Artsdatabanken). 

ØF7: Stavklokke (NT) er registrert i vegkanten langs eksisterende E6 sør for Merradalen 
(Artsdatabanken). 

ØF8: Natur unntatt offentligheten er registrert i området Fåberg – Øygarden. Arten er hensynskrevende 
og er i sårbare perioder avhengig av aktsomhet (ref. samtale Fylkesmannen Innlandet 27.05.2019). 
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ØF9: Vipe (EN) er registrert helt sør, på grensen til varslingsområdet ved Storhove. Denne forekomsten 
er ikke registrert hekkende, men arten er kjent å være hekkende i nærområdet. Vipe hekker i 

jordbrukslandskapet og på våtmark, både på og ved siden av jordbruksmark (Artsdatabanken). 

ØF10: Rosenfink (VU) er registrert mulig reproduserende øst for tunellpåhugget ved Svea ved 
Sveabakken. Rosenfink hekker i skog nært vann og elver (Artsdatabanken). 

Artsforekomster som er innbefattet i naturtyper (N=naturtyper) eller landskapsøkologiske 

funksjonsområder (LF=landskapsøkologisk funksjonsområde): 

Dragehode (VU) er registrert flere steder langs vegtraseen. Dragehode vokser på tørrbakker på kalkrik 
grunn, og er internasjonal ansvarsart for Norge, samt nasjonal ansvarsart for Oppland fylke. Dragehode 
og også en prioritert art etter Naturmangfoldloven (2009). I naturtype N6 sørvendt berg- og rasmark) 
ved tunellpåhugg, samt engpregete erstatningsbiotoper N4.  

Skogkrattsoleie (VU) er registrert i naturtype N6 sørvendt berg- og rasmark.   

Trollnype (VU) er registrert i naturtype N6 sørvendt berg- og rasmark. Denne arten er i midlertidig ikke 
ansett som vill på Østlandet, og inkluderes derfor ikke videre i utredningen (Artsdatabanken). 

Alm (VU) er registrert i naturtype N6 sørvendt berg- og rasmark, engpregete erstatningsbiotoper N4, 
samt som enkeltforekomst over tunnel. 

Ask (VU) er registrert i naturtype N3 rik edelløvskog, over tunell. 

Sothøne (VU) er observert næringssøkende ved utløpet til Mosåa, i viktige naturtype N9 

(Artsdatabanken). 

Gaupe (EN) er registrert sørvest for Midtskog. Gaupe anses å finnes innenfor hele varslingsgrensen, og er 
inkludert i landskapsøkologisk funksjonsområde LF2 Viltområde og vilttrekk (Artsdatabanken). 

Ulv (CR) er registrert øst for Ensbykrysset. Denne arten vurderes å forekomme som streifende innenfor 
hele varslingsgrensen, og er inkludert i landskapsøkologisk funksjonsområde LF2 Viltområde og 

vilttrekk (Artsdatabanken). 

Artsforekomster som ikke får tilegnet et økologisk funksjonsområde: 

Fiskeørn (NT) er observert næringssøkende øst for planlagt veggeometri, ved Sveabakken. Denne 

forekomsten er ikke angitt et funksjonsområde siden den ikke er spesielt knyttet til naturen den er 

registrert i, ikke registrert hekkende, og anses derfor som forbipasserende. 

Hønsehauk (NT) er observert næringssøkende i konflikt med planlagt veggeometri sør for Ensbykrysset. 
Denne forekomsten er ikke angitt et funksjonsområde siden den kun er en enkeltobservasjon, ikke 

registrert hekkende og anses derfor som forbipasserende. 

Lerkefalk (NT) er registrert næringssøkende over Lågen, sørvest for Merradalen. Denne forekomsten er 

ikke angitt et funksjonsområde siden den kun er en enkeltobservasjon, ikke registrert hekkende og anses 

derfor som forbipasserende. 


