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1. INNLEDNING 

I forbindelse med områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum, ønsker kommunen å fylle ut deler av 
en evje sør for Eidsvoll sentrum, ved Skjoldnestangen. Området er nå unntatt rettsvirkning i vedtatt 
plan, på bakgrunn av innsigelse hos fylkesmannen. Kommunen ønsker fortsatt å utvikle området, og 
ønsker en utredning av påvirkning av tiltak på økologi og naturmangfoldet for området. 

2. TILTAKSBESKRIVELSE  

Tiltaket omfatter en utfylling i Vorma i et areal ved Skjoldnestangen, se fig. 2-1. Arealet som er 
planlagt utfylt er ved normal sommervannstand et gruntvannsområde på ca 6 daa. På lav vannstand, 
vår og ev. høst utgjør området en mudderbanke som i vest grenser til en grovsteinet fylling mot 
parkeringsplassen ved Skjoldnestangen. Mot nordøst grenser utfyllingen til et bekkeløp. Den 
opprinnelige bekken er lagt i rør gjennom bebyggelsen nord for planområdet. Mot sørvest grenser 
området mot Vorma. Det skal etableres en ny strandsone ut mot Vorma og mot gjenværende del av 
Sundevja, på nordøstsiden av fyllingen. Denne strandsona skal fungere som friområde/park og skal 
utgjøre en overgang fra bebygd areal mot Vorma og Sundevja. 

  

Figur 2-1. Venstre: Flyfoto 4.mai 2016, med lav vannstand typisk for årstiden. I området hvor det er ønskelig å 
fylle ut vises en blottlagt mudderbanke. Høyre: Utsnitt av plankart. Område BKB1 ønskes utfylt som areal for 
bolig/tjenesteyting. VNS1 er evje som beholdes etter utfylling. GP1 er planlagt friområde.   

 

3. OM TEMAUTREDNINGEN  

3.1. Definisjon av temaet 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 
(brakkvann og saltvann) 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 (Statens vegvesen 2018).  
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3.2. Overordnede føringer 

 
Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur.» 
 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn både ved 
saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør Naturmangfoldlovens § 7.  
 
Naturmangfoldloven inneholder også bestemmelser om forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer 
og arter (§§ 4 og 5), samt en generell aktsomhetsplikt (§ 6). Naturmangfoldlovens prinsipper er 
retningslinjer som utfyller bestemmelsene i KU-forskriften og angir relevante utredningsemner. 
Konsekvensutredningen skal gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere prinsippene i 
naturmangfoldloven. Veilederen til naturmangfoldlovens kapittel II gir nyttige råd og eksempler om 
hvordan naturmangfold kan utredes, og det ses hen til denne i utredningsarbeidet. 
 
Tiltakshierarkiet gjelder gjennom hele konsekvensutredningen., se Figur 3. Før og under arbeidet 
med konsekvensvurderingen skal en hele tiden forsøke å unngå og/eller begrense inngrepet i de 
mest verdifulle naturområdene, jamfør naturmangfoldloven § 12. En vurdering av, og eventuelt 
anbefaling om det bør iverksettes avbøtende, restaurerende og/eller kompenserende tiltak skal skje 
etter at beskrivelsen er gjort, jamfør KU-forskriften. 
 

Høy prioritering 

Unngå negativt påvirkning (f.eks. lokalisering av 
tiltak). 

Avbøte for å redusere konsekvenser som ikke kan 
unngås. 

Restaurere for å redusere konsekvenser som ikke kan 
unngås eller avbøtes. 

Kompensere som siste utvei, for å unngå netto tap.  
Lav prioritering 

 

Tiltakshierarkiet gjelder gjennom hele konsekvensutredningen. Før og under arbeidet med 
konsekvensvurderingen skal en hele tiden forsøke å unngå og/eller begrense inngrepet i de mest 
verdifulle naturområdene, jamfør naturmangfoldloven § 12. En vurdering av, og eventuelt anbefaling 
om det bør iverksettes avbøtende, restaurerende og/eller kompenserende tiltak skal skje etter at 
beskrivelsen er gjort, jamfør KU-forskriften. 
 

Figur 3-1.  Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst unngås, 
deretter avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres (fra Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet) 
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3.3. Metode og datagrunnlag 

Metodikken er basert på revidert utgave 2018 av Statens vegvesens Håndbok V712 (Statens 
vegvesen 2018). For detaljer angående metodikken henvises til denne. Hovedtrekk oppsummeres 
her.  

Planområdet og influensområdet utgjør utredningsområdet. Registreringene omfatter hele 
utredningsområdet, men er mer detaljerte innenfor planområdet. Kunnskapsinnhenting omfatter: 
 
1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, herunder aktuelle databaser, planer, fagrapporter, 
kontakt med relevante myndigheter. 
2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer mv. 
3. Utarbeidelse av kart for viktige artsforekomster og områder.  
 
Kartlegging av naturmangfold knyttes til to nivåer: 
- Landskapsnivå, registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområder. 
- Lokalitetsnivå, inkludert enkeltforekomster, er delt inn i fire registreringskategorier: 

 Vernet natur: verneområder og prioriterte arter og deres funksjonsområder 
 Viktige naturtyper (Jf. Miljødirektoratets DN-håndbøker 13 og 19), utvalgte naturtyper og 

naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse  
 Økologiske funksjonsområder, dvs. artenes leveområder i vid forstand 
 Geosteder: geologiske forekomster, berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske områder av 

verdi. 
 
Befaring og registreringer i området ble gjennomført av biolog Oddmund Wold, Asplan Viak, 25.04 og 
07.05.2019. Parallelt med denne undersøkelsen blir det foretatt undersøkelser av fisk, edelkreps og 
bunndyr i planområdet (Rustadbakken 2019).  
 

3.3.1. Tidligere undersøkelser 
 

Planområdet er undersøkt høsten 2018 av «Natur og samfunn» (Kristiansen og Langelo 2018).  

I forbindelse med intercity-utbyggingen av jernbane på strekningen Venjar – Langset er fuglelivet 
langs Vorma regelmessig registrert av «Miljøfaglig utredning» v/Bjørn Harald Larsen i perioden 2017 
– 2019. Registreringene pågår fortsatt. En av registreringspunktene er på Skjoldnestangen, benevnt 
«Sundfossen» i rapportene (Larsen 2017, 2018). Forøvrig foreligger et omfattende registrerings-
materiale fra Vorma fra tidligere perioder (Larsen 2012). Nesje (2013) registrerte vannfugl i Vorma i 
sør til Eidsvoll våren 2013. 

Wold (2012, 2015, 2016) har kartlagt flommarks- og kantvegetasjon, inkludert mudderbanker og 
kantskog, langs Vorma på strekningen Eidsvoll – Langset. 

Gyte- og oppvekstområder for fisk i Fisk i Vorma er dokumentert av bl.a. Johnsen (2004) og 
Gregersen & Johnsen (2007), se forøvrig Rustadbakken (2019). 

3.3.2. Vurdering av verdi 
Verdikriterier er detaljert beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712. Verdisetting av 
områder/lokaliteter er basert på bl.a.  

 om områdene er funksjonsområder for vanlige arter eller rødlistearter i ulike kategorier 
 landskapsøkologisk funksjon,  
 eventuell vernestatus/verneverdi 
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 verdisetting av naturtypelokaliteter etter DN håndbok 13, Kartlegging av naturtyper 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007) inkludert nye faktaark (Miljødirektoratet 2015).  

Verdien for det enkelte delområdet i reguleringsplan eller byggeplan blir fastsatt på en femdelt 
flytende skala:  

 

Skalaen utgjør x-aksen i konsekvensvifta, se figur 3-2. 

 

3.3.3. Tiltakets påvirkning 
 
Kriterier for vurdering av påvirkning er detaljert beskrevet i 
Statens vegvesens Håndbok V712.  
 
Påvirkning vurderes ut fra i hvilken grad tiltaket forringer eller 
forbedrer naturmangfoldet i plan- og influens-området. 
Vurderingen av områder/lokaliteter er basert på i hvilken grad 
tiltaket påvirker økologiske og landskapsøkologiske 
funksjonsområder for arter, påvirker viktige naturtyper og 
geosteder og/eller verneområder: 

 gir arealbeslag,  
 danner nye barrierer 
 svekker trekk/vandringsmuligheter 
 fragmenterer landskap/lokaliteter 
 bedrer tilstanden ved at eksisterende inngrep 

tilbakeføres til opprinnelig natur 
 gjenoppretter eller skaper nye trekkveier/vandringsveier mellom leveområder/biotoper. 
 Viktige biologiske funksjoner styrkes. 

 
 
Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret. Skalaen utgjør y-
aksen i konsekvensvifta, se figur 3-2. Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. Alle 
tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn ved vurdering av påvirkning. Dette gjelder 
også avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige påvirkninger, som følge av 
andre/framtidige planer, inngår ikke i vurderingen. 
 

3.3.4. Konsekvens 
 
Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 
vurderingen av tiltakets påvirkning. Forklaring til konsekvensgraden er vist i tabell 3-1. 
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Figur 3-2. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i X-
aksen med grad av påvirkning i y-aksen.  
 
 
Tabell 3-1. Skala og konsekvensvurdering av delområder. 

 
 

4. BESKRIVELSE OG VERDI 

4.1. Områdebeskrivelse 

Arealet som er planlagt utfylt, inkludert etablering av friområde, utgjør en mudderbanke på ca 6 daa, 
se fig. 2-1. I tillegg ligger det mudderbanker og et bekkeløp på nordøstsiden av utfyllingsarealet som 
også kan bli påvirket gjennom endringer i strømpåvirkning og dermed sedimentering i området. 
Dette arealet, på omtrent samme størrelse som mudderbanken sentralt i området, må regnes som 
en del av influensområdet for tiltaket. I tillegg kan andre deler av omgivelsene bli berørt ved f.eks. 
omlegging av bekken som nå går i rør gjennom områdene nord for evja, og med et utløp øst for det 
opprinnelige, naturlige utløpet. 

På nordøstsiden av vika, mot bebyggelsen, er det en sone med fast berg. På høyere nivåer er det 
innslag av lauvtrær og en del busker og stauder fra tilgrensende hager. Enkelte gran- og furutrær 
forekommer her.  
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Området inngår i verneområdet «Vorma dyrelivsfredning», ID VV00000544 som er vernet etter 
viltloven, i hovedsak pga. fuglelivet og områdets betydning som trekk- og overvintringsområde for 
fugl. Området ble vernet i 1935.  

4.2. Vegetasjon og flora 

Ved befaring 24.04. var det lite vegetasjon på den sentrale mudderbanken hvor det er planlagt 
utfylling, men i de lavestliggende og litt fuktige nivåene mot Vorma og mot bekkeløpet i nordøst ble 
det registrert noe småplanter av arter typiske for slike mudderbanker. Det ble registrert mest sylblad 
(Subularia aquatica), med et innslag av en vasshår-art, sannsynligvis småvasshår (Callitriche cf. verna) 
og litt nålesivaks (Eleocharis aciciularis). På mudderbankene ble det også funnet frøplanter av en del 
andre, ikke identifiserte arter, antagelig mest landplanter som har havnet tilfeldig på disse 
mudderbankene. Bl.a. frøplanter av en lupin-art ble registrert.  

I bekkeløpet og i en forsenkning i mudderbanken fantes en del vasspest (Elodea canadensis), fig. 4-1. 
Vasspest er en fremmed, skadelig art (Artsdatabanken 2018a) med svært høy risiko (SE). På 
eksisterende fylling i nordvest og langs evjas bord-østside er det registrert forekomster av flere 
fremmede skadelige arter («svartelistearter»), som kanadagullris (SE), rynkerose (SE), hagelupin (SE) 
og alaskakornell (SE).  

 

 

Figur 4-1. Visnet vasspest (SE) fra vegetasjonssesongen 2018. Arten vokste i hovedsak i bekkeløpet nordvest for 
den sentrale mudderbanken, men hadde også en mindre forekomst i en forsenkning innenfor planlagt utfylt 
område. (Foto 24.04. O. Wold.) 
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Figur 4-2. Sylblad fantes spredt i en sone lavest på mudderbankene (Foto 24.04. O. Wold). 

  

Ved feltbefaringen 07.05. ble det registrert småplanter spredt over hele mudderflata, også på 
nordøstsiden av bekkeløpet. De samme artene som ble registrert tidligere fantes nå alle i større 
antall. I tillegg ble det funnet småplanter (frøplanter) av firling (Crassula aquatica) ved nesten alle 
stikkprøver av vegetasjonsdekket på mudderflatene (fig. 2-6). Firling er regnet som sårbar (VU) på 
Norsk rødliste for arter 2015 (Artsdatabanken 2015).  

 

Figur 4-3. Frøplanter av firling (VU = sårbar). Avbildete planter er 2 – 3 mm, men fullt utviklede planter er 
vanligvis omkring 2 – 5 cm. (Foto 07.05.2019. O. Wold). 
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Figur 4-4. «Pusleplanter» som sylblad, nålesivaks, vasshår (Callitriche cf. verna) og firling (VU) fantes spredt i 
mudderbanken, delvis synlig som grønne partier (Foto O. Wold 07.05.2019). 

 

 

Ut fra artsforekomstene kan mudderbankene her føres til NiN-grunntype T18-1 beskyttet-eksponert 
åpen flomfastmark på silt og leire (kartleggingsenhet: T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire). 
T18-C-2 er en grunntype under hovedtype T18 Åpen flomfastmark. Åpen flomfastmark, T18, er 
vurdert som nær truet (NT) på Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018b). 

 

 

Figur 4-5. Venstre: Areal kartlagt som naturtypelokalitet med lokal verdi (C-lokalitet) av Kristiansen & Langelo 
(2018). Høyre: Smånesle (VU) funnet i denne naturtypelokaliteten 07.05.2019.  
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4.3. Bunndyr og hvirvelløse dyr 

Inngår i egen rapport som omhandler fisk, edelkreps og bunndyrfauna (Rustadbakken 2019). 

4.4. Fisk 

Inngår i egen rapport som omhandler fisk, edelkreps og bunndyrfauna (Rustadbakken 2019). 

4.5. Fugl 

En oppsummering av tidligere fugleregistreringer i Vorma er gjort av Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig 
Utredning (2012).  I tilknytning til pågående utbygging til dobbeltspor på Dovrebanen mellom Venjar 
og Langset i Eidsvoll kommune har Miljøfaglig Utredning utført vannfugltellinger i Andelva, Vorma, 
Minnesundet og i sørenden av Mjøsa fra februar 2017 til dags dato i 2019 (Larsen 2017, 2018, 2019). 
Registreringene pågår fortsatt, og er del av overvåking av vannfuglbestandene på strekningen forut 
for anleggsstart, under anleggsperioden og i driftsfasen. En av registreringsstasjonene er Vorma ved 
Skjoldnestangen og Sundevja. Opplysningene nedenfor er basert på disse registreringene og 
opplysninger fra Bjørn Harald Larsen (pers. medd. 2019). 

Det er et stort antall fugl på trekk som raster i Vorma ved Skjoldnestangen og Sundevja. Stokkender 
og kvinender dominerer, men knoppsvaner, hettemåke og fiskemåke er også vanlige her i 
trekkperiodene. Hettemåke og fiskemåke er rødlistet, henholdsvis som VU (= sårbar) og NT (= nær 
truet). Opptil ca. 150 stokkender er registrert rastende i området i perioder. 

5. VERDIVURDERING 

Basert på vegetasjon og flora alene kan gruntvannsområdet/mudderbankene i Sundevja, sørøst for 
Skjoldnestangen ved Eidsvoll sentum, verdisettes som en naturtypelokalitet av stor verdi ifølge 
Statens vegvesens Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018), kapittel 6.6.5 Vurdering av verdi. Dette er 
basert på:  

- Vurdert som naturtype: lokaliteten er en B-lokalitet (middels verdi) jf. Thylén (2014), og 
lokaliteten er en rødlistet naturtype (Artsdatabanken 2018b): åpen flomfastmark, T18, 
vurdert som nær truet (NT). Begge kriteriene gir stor verdi. 

- Vurdert som økologisk funksjonsområde: området er økologisk funksjonsområde for en 
sårbar art, firling (rødlistekategori VU). Kriteriet gir stor verdi. 

- Vurdert som biotopvernområde (jf. naturmangfoldloven § 38), «Vorma dyrelivsfredning», kan 
området gis svært stor verdi. 

Periodevis forekomster av høyt antall vannfugl, deriblant flere rødlistede arter (jf. Larsen 2017, 2018, 
2019), bekrefter områdets verdi minst i kategorien «stor verdi» etter Statens vegvesens Håndbok 
V712 (Statens vegvesen 2018). Området kan totalt vurderes til «svært stor verdi» som en del av et 
biotopvernområde. Siden dette er en svært liten del av det totale arealet (ca. 7,3 km2) for 
biotopvernområdet «Vorma dyrelivsfredning», vurderes verdien totalt som stor verdi. 
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Figur 5-1. Sundevja kan kartlegges som naturtypen T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire i NiN-systemet, 
eller som mudderbanke etter Direktoratet for Naturforvaltnings utkast til faktaark 2015 – Åpen naturlig 
fastmark Versjon 7 (jf. Thylèn 2014). 

6. PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

6.1. Tiltaket konsekvens 

Utfylling i området vil redusere arealet av den rødlistede naturtypen åpen flomfastmark, T18 (NT) 
med mer enn 1/3. I tillegg vil økt aktivitet i området være negativt for fuglelivet. Den påvirkede 
naturtypelokaliteten (fig. 5-1) vurderes som forringet i hht. definisjonene i Statens vegvesens (2018) 
håndbok V712, kap. 6.6.6 Tiltakets påvirkning: 

- Vurdert som påvirkning av naturtype: ut fra at tiltaket «berører 20 – 50% av lokaliteten, men 
liten forringelse av restareal» vurderes lokaliteten som forringet. 

- Vurdert som påvirkning av økologisk funksjonsområde: ut fra at tiltaket «splitter opp og/eller 
forringer arealer slik at funksjoner reduseres» vurderes lokaliteten som forringet. 

- Vurdert som påvirkning av biotopvernområde «Vorma dyrelivsfredning» vurderes lokaliteten 
som forringet ut fra en «mindre påvirkning som berører liten/ubetydelig del og ikke er i strid 
med verneformålet».  
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Det siste punktet ovenfor kan diskuteres, siden tiltaket opplagt er i strid med verneformålet, men 
arealet som berøres er svært lite i forhold til det totale arealet av verneområdet. Lokaliteten 
vurderes derfor her som forringet, men ligger i grenseland mot sterkt forringet.  

Konsekvensen av et tiltak for et verdisatt område framkommer ved å sammenholde grad av verdi i X-
aksen med grad av påvirkning i y-aksen i «konsekvensvifta», se fig. 3-2. Ved en sammenstilling av 
verdi (stor verdi) og påvirkning (forringet) vurderes konsekvensen for dette tiltaket å gi betydelig – 
alvorlig miljøskade, (- -/- - -) for lokaliteten i hht. Statens vegvesens håndbok V712.  

(Ved å vektlegge arealet som en del av et verneområde, biotopvernområde, jf. naturmangfoldloven 
§38, kan verdien settes til svært stor, noe som vil gi konsekvensen 3 minus (- - -), alvorlig miljøskade 
for delområdet.) 

6.2. Anleggsperioden. 

Planområdet er en del av biotopvernområde «Vorma dyrelivsfredning», og er vernet i hovedsak av 
hensyn til fuglelivet. Verneområdet er «et av landets viktigste overvintringssted for sangsvaner. 
Vorma er, sammen med Risa og Andelva, også viktig vinteroppholdssted for ender; eksempelvis 
stokkand, kvinand, laksand, brunnakke, taffeland, toppand og laksand. Vorma, med sideelver, har 
betydning som trekkområde for våtmarksfugl. Lav vannstand om våren gir gode forhold for matsøk. 
Arter som trane, vipe, heilo, laksand, toppand, kvinand, sædgås og grågås benytter området under 
trekket» (fra Faktaark for Verneområde Vorma dyrelivsfredning, ID VV00000544, Miljødirektoratet 
2019). Fugl vil bli påvirket av støy og anleggsvirksomhet, spesielt vil personer som oppholder seg i 
anleggsområdet utenfor biler og maskiner føre til at fugl unngår området. 

Hvis det er aktuelt å gjøre inngrep i eksisterende kantsone, vil det være risiko for at fremmede 
skadelige arter spres ytterligere gjennom massehåndtering og transport ut av planområdet.  

Anleggsperioden kan medføre negative virkninger på vannmiljøet gjennom utslipp og tilførsel av 
partikler/slam, olje, uomsatt sprengstoff, metaller og skarpe partikler fra fyllmasser. Utfylling i/ved 
vann og sjø kan gi partikkelspredning (turbiditet) i anleggsperioden og risiko for spredning av plast. 

7. AVBØTENDE TILTAK 

Utfyllingen bør begrenses i størst mulig grad av hensyn til arealbeslaget. Ved anlegg av friområde/ 
/park som skal utgjøre en overgang fra bebygd areal til strandsona mot Vorma og Sundevja, bør 
denne sona ha noe vegetasjon som kan fungere som avskjerming mot Vorma og Sundevja, f.eks. i 
form av busker. Det bør heller ikke i så stor grad legges til rette for aktivitet inn mot resterende deler 
av Sundevja. Det vil i størst grad være personer i bevegelse som vil virke mest forstyrrende på 
fuglelivet. 

Fugl vil bli påvirket av anleggsvirksomheten og områdets betydning som vinteroppholdssted og som 
område for raste- og næringssøk under vårtrekket, vil tilsi at anleggsperioden bør legges til andre 
deler av året, fortrinnsvis sommerhalvåret, ev. tidlig høst.  

Det er registrert forekomster av flere fremmede skadelige arter («svartelistearter») i planområdet. 
Fremmede skadelige arter i kategorien SE (= svært høy økologisk risiko) bør bekjempes i den grad det 
er mulig, før anleggsstart, og nyetableringer av slike arter må følges opp og bekjempes. Av de 
registrerte fremmede skadelige artene er kanadagullris (SE), hagelupin (SE) og rynkerose (SE) 
registrert ved eksisterende utfylling (parkeringsplassen). Artene kan bekjempes ved at infiserte 
masser gjenbrukes internt på tomten iht. nærmere angitte retningslinjer fra Miljødirektoratet 
(Misfjord & Angell-Petersen 2018). Dersom gjenbruk internt i ny fylling eller på eksisterende utfylt 
område i forbindelse med tiltaket ikke er mulig, bør infiserte masser transporteres til mottak som kan 
håndtere disse på riktig måte.  
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Ved ny vegetasjonsetablering, som anlegg av grøntarealer, må det tas hensyn til restriksjoner på 
bruken av ikke-stedegne planter. Dette følger av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede 
organismer. 

I anleggsperioden forutsettes det at tiltak for å hindre eller rense avrenning av partikler og 
forurensning som olje og andre kjemikalier iverksettes, for eksempel bør ikke sprengstein benyttes 
ved utfylling i vassdraget hvis ikke disse massene er vasket og frie for skarpe partikler og forurensning 
fra sprengning mm. Ellers forutsettes at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved 
gjennomføring av tiltaket, jf. kap. 8. 

8. VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av 
offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer etter plan- og bygningsloven 
gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på 
overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. kravene til 
kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og kompenserende 
tiltak. Følgende vurderinger er gjort av §§ 8-12: 

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget  

Det foreligger nå oppdatert dokumentasjon av naturtyper og artsmangfold gjennom de 
undersøkelser som er gjennomført i dette oppdraget samt parallelle undersøkelser av fisk, edelkreps 
og bunndyr (Rustadbakken 2019). God dokumentasjon av fuglelivet i området er gjort gjennom 
regelmessig registrering i flere år i tilknytning til utbygging av jernbane langs Vorma (Larsen 2012, 
2017, 2018, 2019). Andre kilder til kunnskap om naturmangfold er eksisterende informasjon i 
Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart/Artsobservasjoner (www.artsdatabanken.no). 

Grunnlaget for videre planlegging vurderes som svært godt.  

Til § 9 om føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokaliteter, vilt, fugl og fisk er vurdert som godt.  Konsekvensene 
av de direkte inngrepene på lokalitetsnivå og for viktige artsfunn er godt kjent. Det er liten fare for at 
tiltaket vil ha store, ukjente negative konsekvenser for naturtypelokaliteter, vegetasjon/flora, vilt og 
fisk. Det må understrekes at konsekvensene av de indirekte effektene er mindre kjent, men trolig er 
det ikke store og ukjente negative indirekte effekter av tiltaket som ikke er kjent eller belyst i 
utredningen. På grunn av god kunnskap om naturforholdene vil trolig ikke føre-var-prinsippet 
anvendes for begrunnelse av vedtak.  

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning  

Gruntvannsområder med mudderbanker og grunne viker langs Vorma er nedbygd i flere faser 
gjennom lang tid. Viktigst er anlegg av jernbane på vestsiden av Vorma ca. 1880, som krysser flere 
viker og evjer og dermed delvis stenger evjenes forbindelsen til Vorma. Anlegg av jernbanen har 
sannsynligvis gitt nedbygging av gruntvannsarealer i Vorma. Nå pågår utfyllinger i Vorma i tilknytning 
til intercity-utbyggingen, og ytterligere gruntvannsområder/mudderbanker som er viktige for 
naturmangfoldet blir nedbygd.  

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 8-1. Sundevja har tidligere utgjort et større areal, men er for en stor del nedbygd ved utvidelser av 
Eidsvoll sentrum. Venstre bilde er fra 1971, mens høyre bilde viser avgrensningen av verneområdet (blå 
avgrensning) og dagens utbredelse av evja og utfyllinger. 

 

Sundevja har tidligere hatt større utbredelse (fig. 8-1), men store deler av den opprinnelige evja er 
nedbygd. Det gjelder også arealer som inngår i verneområdet «Vorma dyrelivsfredning» som er 
vernet etter viltloven. Utfylling i området vil redusere ytterligere arealet av viker og evjer i Vorma 
innenfor området for dyrelivsfredningen, og arealet for den rødlistede naturtypen åpen flom-
fastmark, T18 (NT) i Vorma reduseres tilsvarende.  

   
 Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Det vil si at kostnader i forbindelse med tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver, dvs. Eidsvoll 
kommune. Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak kan f.eks. være 
restaurering av arealer med midlertidig arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre eller rense 
avrenning av partikler og forurensning som olje og andre kjemikalier.  

Ved arealbeslag i verdifull natur kan fysisk (økologisk) kompensasjon for tapte arealer være aktuelt. 
Naturmangfoldloven har særskilte bestemmelser om kompensasjon ved inngrep i verneområder og 
utvalgte naturtyper. Det forutsettes at § 11 oppfylles ved at kostnadene ved miljøforringelse bæres 
av tiltakshaver. 

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved gjennomføring av 
tiltaket. For eksempel ved avbøtende eller kompenserende tiltak som nevnt i § 11 over og i kap. 7. 
Bestemmelsen omfatter også lokalisering, dvs. at ved valg av utbyggingsareal og øvrig gjennomføring 
av tiltaket, vektlegges hensynet til naturmiljø i størst mulig grad. 
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