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Forord
I forbindelse med planer med områderegulering av Eidsvoll sentrum i Eidsvoll kommune
har Natur og Samfunn As gjort en faglig utredning av naturmangfold for to områder som
skal konsekvensutredes av kommunen. Formålet med planen er en helhetlig plan for
utvikling av Eidsvoll sentrum.

1.

SAMMENDRAG

Bakgrunn og formål
På oppdrag fra Sundet Brygga AS har Natur og Samfunn AS utført en faglig utredning for
temaet naturmangfold i forbindelse med planer om områderegulering av Eidsvoll sentrum i
Eidsvoll kommune. Det er to områder som er inkludert i rapporten. Et område like nord for
Sundbrua på østsiden av Vorma og et område sør for Eidsvollbrua ved Sundeevja også på
østsiden av Vorma.
Datagrunnlag
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen.
Det er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et
influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør
utredningsområdet.
Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartlegging av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).
Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som
er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av
tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra
stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang.
Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier
og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle
negative konsekvenser av tiltaket.
Registreringer
Det er ikke registrert lokaliteter eller områder som er verdivurdert som rødlistede eller
verdifulle lokaliteter. Ett lite område er omtalt som verdifullt i lokal sammenheng ved
Sundevja.
Verdivurdering
Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være liten. Dette på grunnlag av
at det ikke er registrert verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Dette gjelder
naturtyper som forekommer ellers av verdi langs Vorma (i området) slik som mudderbanker med
pusleplanter og rik boreal løvskog knyttet til elvenære arealer eller raviner.

Konsekvenser
Det er gjort en samlet vurdering av registrerte naturverdier og gitt tiltaket liten negativ
konsekvens.

2.

INNLEDNING, UTBYGGINGSPLANER OG
PLANOMRÅDET

I forbindelse med planer med områderegulering av Eidsvoll sentrum i Eidsvoll kommune
har Natur og Samfunn As gjort en faglig utredning av naturmangfold for to områder som
skal konsekvensutredes av kommunen. Formålet med planen er en helhetlig plan for
utvikling av Eidsvoll sentrum.
De to områdene som er inkludert i rapporten er et område like nord for Sundbrua på
østsiden av Vorma og ett område sør for Eidsvollbrua ved Sundevja på østsiden av Vorma.
Områdene skal utfylles for å legge til rette for etablering av næringsbygg og leiligheter med
friområder for allmenheten i tillegg.

Figur 1. Planområdene. Beliggenheten ved Eidsvoll

Figur 2. Avgrensing av området. Område 1 nord for Sundbrua

Figur 3. Avgrensing av område 2 syd for Eidsvollbrua.

3.

METODE

3.1

Datainnsamling

3.1.1 Eksisterende informasjon

Fylkesmannens miljøvernavdeling er blitt forespurt om aktuell informasjon om registrerte
naturverdier i området. Det er hentet opplysninger fra rapporter om tidligere kartlegging av
fisk i Vorma og fra utredningen vedrørende jernbanens planer om dobbeltspor langs
Vorma.
I tillegg er det søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens
tjeneste Artskart og Miljødirektoratets Naturbase.
3.1.2

Feltundersøkelser

Feltundersøkelsene ble utført 16.08.2018. Det var gode forhold, med overskyet og
vindstille.
3.2

Retningslinjer

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger
skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1).
Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal
utføres (Miljøverndepartementet 1999).
Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er
planlagt. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens
vegvesen (2014).
3.3

Vurdering av verdi

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et
område. Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2. Når det
gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 19 for
kartlegging av marine naturtyper som metode. For verdisetting av vannforekomster er
økologisk status fra vann-nett.no, og kriteriene fra Statens vegvesen sin håndbok V712
benyttet.
Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.
Landskaps-økologiske
sammenhenger

Liten verdi
Områder uten landskapsøkologisk betydning.

Middels verdi
Områder med lokal eller
regional landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med noe sammenbindings-funksjon mellom
verdisatte delområder
(f.eks. naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på lokalt/regionalt nivå

Stor verdi
Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon.
Arealer med sentral
sammen-bindingsfunksjon
mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper).
Grøntstruktur som er viktig
på regionalt/nasjonalt nivå.

Vannmiljø/
Miljøtilstand

Vannforekomster i tilstandsklasser svært dårlig eller
dårlig.
Sterkt modifiserte
Forekomster.

Verneområder,
NML. kap. V

Vannforekomster i tilstandsklassene moderat eller god/
lite påvirket av inngrep.

Vannforekomster nær
naturtilstand eller i
tilstandsklasse svært god.

Landskapsvernområder
(nml. § 36) uten store
naturfaglige verdier
Lokaliteter i verdikategori C,
herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori C

Verneområder (nml §§ 35, 37, 38
og 39)

Naturtyper på land og i
ferskvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype.

Naturtyper i saltvann

Areal som ikke kvalifiserer
som viktig naturtype.
Ikke vurderte områder
(verdi C)
Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Lokaliteter i verdikategori C.

Funksjonsområder for
fisk og andre ferskvannsarter

Ordinære bestander av innlandsfisk,
ferskvannsforekomster uten
kjente registreringer av rødlistearter

Geologiske forekomster

Områder med geologiske
forekomster som er vanlige
for distriktets geologiske
mangfold og karakter

Verdifulle fiskebestander,
f.eks. laks, sjøørret,
sjørøye, harr m.fl.
Forekomst av ål
Vassdrag med
gytebestandsmål/ årlig
fangst av anadrome
fiskearter < 500 kg.
Mindre viktig områder for
elvemusling eller
rødlistearter i kategoriene
sterkt truet EN og kritisk
truet CR
Viktig område for arter i
kategoriene sårbar VU, nær
truet NT.
Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til
distriktets eller regionens
geologiske mangfold og
karakter
Prioriteringsgruppe 2 og 3
for kvartærgeologi
Forekomster av nær truede
arter (NT) og arter med
manglende datagrunnlag
(DD) etter gjeldende
versjon av Norsk rødliste
Fredete arter som ikke er
rødlistet

Viltområder

Artsforekomster

Viltområder og vilttrekk
med
viltvekt 2-3
Viktige viltområder (verdi B)

Lokaliteter i verdikategori B
og A, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori B
og A.
Lokaliteter i verdikategori B
og A.
Viltområder og vilttrekk
med
viltvekt 4-5
Svært viktige viltområder
(verdi A)
Viktig funksjonsområde for
verdifulle bestander av
ferskvannsfisk, f.eks. laks,
sjøørret, sjørøye, ål, harr
m.fl.
Nasjonale laksevassdrag
Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av
anadrome fiskearter > 500
kg.
Viktig område for elvemusling eller rødlistearter i
kategoriene sterkt truet EN
og kritisk truet CR

Geologiske forekomster og
områder (geotoper) som i
stor grad bidrar til landsdelens eller landets geologiske
mangfold og karakter
Prioriteringsgruppe 1 for
kvartærgeologi
Forekomster av truete
arter, etter gjeldende
versjon av Norsk rødliste:
dvs. kategoriene sårbar VU,
sterkt truet EN og kritisk
truet CR

Omfang angis på en femdelt skala:
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt.

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15
(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et
vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2015 er benyttet i
arbeidet. IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske
rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse
rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)

For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer
artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område
angis på en glidende skala fra liten til stor verdi.
3.4

Vurdering av omfang

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene
som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.
3.5

Vurdering av konsekvens

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til
0-alternativet. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde
miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur er en matrise som angir
konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget
stor positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på
figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken
vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser.

Figur 3. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014).

3.5.1

Sammenstilling

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet
og et utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter
konsekvensgrad. Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et
faglig ståsted. Det beste alternativet rangeres høyest (rang 1).

3.5.2

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad
for tiltakshaver, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige
avbøtende tiltak er beskrevet.

4.

NATURVERDIER OG VERDISETTING

4.1

Naturgrunnlaget

4.1.1 Klima og vegetasjonssoner, berggrunn og løsmasser

Området er i sørboreal vegetasjonssone i overgangseksjonen mellom kontinental og
oseanisk klima. Området har relativt lite årsnedbør og har forholdsvis kalde vintrer.
Berggrunn og løsmasser
Berggrunn består i stor grad av gneis med linser av granitt som gir dårlige vekstbetingelser
for rikere vegetasjonstyper og basekrevede arter.

Figur 4. Berggrunnskart over området.

Området er i stor grad overdekket med fjord og havavsetninger. Ved Sundevja og sørover
kommer det inn moremateriale som et tynt dekke over berggrunnen. Langs bekken som
kommer ut her er det et lite område med elve/bekkeavsetninger øst for området.

Figur 5. Løsmassekart over området.

4.2

Overordnede karakteristiske trekk

Tiltaksområdene ligger på østsiden av Vorma ved eller i Eidsvoll kommunesenter. De
grenser inntil Vorma. Det er generelt preget av utfyllinger og bebyggelse samt infrastruktur
som veier, broer, næringsbygg/leilighetsbygg og parkeringsplasser. Sør for Sundevja er det
enkelte lommer med kantvegetasjon og løvskog som i mindre er grad berørt av inngrep.
4.3

Gyte- og oppvekstområder for ørret

I forbindelse med prosjektet; Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland; ble det
utført registreringer av gyte- og oppvekstområder for ørreten i Vorma (Jonhnsen. S. 2004).
Undersøkelsene omfattet elektrofiske og dykking. Undersøkelsen underbygget at ørretbestanden i
Vorma er begrenset av rekruttering av mangel på oppvekstområder. De eneste områdene det ble
funnet ørret var nedstrøms Svanfoss og ved Ertesekken. Der ble det også funnet spor av
gyteaktivitet.
Ørreten i Vorma er en av få storørretstammer hvor en stor del av bestanden er antatt å leve hele
sitt liv i rennende vann. Det hevdes at bestanden gikk sterk tilbake i forrige århundre. Glommens og
Laagens Brukseierforening setter årlig ut 10 000 ørret syd i Mjøsa. I en del år var nederste stasjon
for utsetting ved Eidsvoll. Nederste utsettingsted i 2004 var ved Minnesund.
Storørretbestandene i Norge har nasjonal verdi. Det mest aktive fisket etter storørret i Vorma skjer
rett nedstrøms Svanfoss. Ørret stiller store krav til gytesubstrat som skal bestå av småstein og grus

med god vanngjennomstrømming. Diameteren er 0,5-7 cm og øker med økende fiskestørrelse. Som
oppvekstområder foretrekker ørreten stein-og grusbunn som substrat som gir skjul for predatorer.
Den unngår områder med fint substrat og grove blokker. Er elvebunnen homogen med blant annet
leire som i Vorma vil det være egnede oppvekstområder.
På strekningen fra Minnesund til Eidsvoll har Vorma mer preg av innsjø, og elvebunn og strandsone
består dominerende av leire. Ved Eidsvoll smalner vassdraget, og får mer preg av elv, men
substratet er også her dominert av leire og annet finpartikulært materiale. Fra samløp med Andelva
og ned til Svanfoss er det noen områder med fjell og kantet stein langs vestsiden av vassdraget. Ved
Svanfoss ligger dammen som regulerer vannstanden i Mjøsa med 3,61 meter. Fra nyttår og til
vårflommen står lukene åpne for å tømme magasinet til omkring 10.april som er et regime som har
eksistert siden 1925. I løpet av vinteren tappes Mjøsa ned mot laveste regulerte vannstand. Det
betyr at vannføringen og vannstand i Vorma varierer mye gjennom året. Området ved planområdet
(Sundeevja) ligger tørt frem til i mai. Herfra og utover står området under vann. Det er store
områder med leirsubstrat og finpartikulært materiale langs Vorma fra Eidsvoll og ned til Mjøsa som
har samme varierende vannstand.
Det ble gjennomført elektrofiske på 14 utvalgte stasjoner. Lokalitetene som ble valgt ut hadde et
substrat som ble antatt å være gunstig som oppvekstområde for ørret. Det ble gjort registreringer
av bunnsubstrat med båt, vannkikkert og dykking ved lav vannstand. Ved Eidsvoll ble det valgt ut
fire stasjoner. To av disse lå på vestsiden av elva og hadde et bunnsubstrat bestående av rund og
kantet stein (5-60 cm). Det ble ikke fanget ørret her. På den ene stasjonen ble det fanget abbor,
steinsmett og nipigget stingsild. To stasjoner lå på østsiden av Vorma lokalisert til ytre og indre del
av fyllingen ved Sundeevja. Det ble beskrevet at substratet besto av kantet stein (5-100 cm). Det ble
ikke fanget ørret her. Det ble fanget gjedde, hork, abbor og nipigget stingsild (lave antall).
Det ble ikke lokalisert noen gyteområder for ørret ved Eidsvoll eller på strekningen MinnesundEidsvoll. Bunnsubstratet besto dominerende av leire. Rett nedstrøms Eidsvoll ble det funnet et
område med egnet gytesubstrat der elva smalnet av. Ved Svanfossen ble det lokalisert potensielle
gyteområder. De eneste områdene det ble funnet ørret var ved Svanfossen og Ertesekken.
Basert på rapporten vurderes områdene ved Sundevja å ikke være et viktig gyte-og
oppvekstområde for ørret i Vorma.

4.4

Utredning i forbindelse med dobbeltspor Venjar-Langset.

I forbindelse med jernbanens planer om dobbeltspor fra Venjar til Langset er det gjennomført
kartlegging, verdisetting av konsekvensvurderinger av tiltaket for naturmangfold for strekningen.
Strekningen er lokalisert til vestsiden av Vorma på denne strekningen. På strekningen er det langs
Vormas vestside avgrenset fem områder med mudderbanker som er gitt stor verdi som
naturtypelokaliteter. Dette er ved sør for Dorr, ved Kråkvål, ved Julsrudalen, sør for Sætre og ved
Kommersrud. Det er avgrenset to lokaliteter med evjer, bukter og viker med stor verdi ved Bunes og
Minnesvika og en med middels verdi Kommersud. Videre er det avgrenset en lokalitet med rik
sumpskog sør for Dorr, en lokalitet med gråor-heggeskog ved Kråkvoll, en lokalitet med rik

edelløvskog ved Doknes og et viktig bekkedrag ved Vormen teglverk. Det er også kartlagt flere
raviner av stor verdi på denne strekningen.
Utredningen viser at det er store mudderbanker med leire og silt langs Vorma som har verdi som
naturtypelokaliteter. Dette er store flate områder med utviklet kortskuddsvegetasjon og med
voksested for sjeldne pusleplanter. Innenfor planområdet til Eidsvoll i denne rapporten er det ikke
registrert slike mudderbanker.

Figur 6. Kart fra rapporten (Asplan Viak) som viser avgrensete naturtyper og viltområder langs Vorma

Figur 7. Kart fra rapporten (Asplan Viak) som viser avgrensete naturtyper og viltområder langs Vorma

Tabell 1. Fra rapporten som oppsummerer naturtypene (Asplan Viak)

Gruntområdene med silt og leire innenfor planområdet til dette prosjektet utgjør omtrent 3,5 -4
dekar hvor omtrent 2,8 dekar er planlagt utfylt. Gruntområdene nedover langs elva fra Eidsvoll til
Minnesund er målt til over 2000 dekar på kart (se under kart Finn). Flere av disse er av stor
sammenhengende størrelse. Dette viser at det er veldig store arealer langs Vorma som utgjør
gruntområder med silt og leire som tidvis og delvis tørrlegges av reguleringen og skiftende
vannstand gjennom året. Disse kan utgjøre viktige beite- og oppholdsområder for fugl og danne
naturtypen mudderbanker med kortskuddsvegetasjon. Således er gruntområdet i og ved Sundeevja
av begrenset størrelse sammenlignet med de store arealene av disse lenger ned i Vorma.

Figur 8. Kart (Finn 2007) som viser gruntområdene innenfor planområdet.

Figur 9. Kart (Finn 2007) som viser gruntområdene fra planområdet og nedover Vorma.

Figur 10. Kart (Finn 2007) som viser gruntområdene fra planområde og nedover Vorma til og med
Minnesund.

4.5

Dyrefredningsområde Vorma

Planområdet ligger innenfor verneområdet Vorma (dyrelivsfredning). Området ble vernet som
dyrelivsfredningsområde i 1935. Det er fuglelivet som er fredet, som angitt i Norsk Lovtidende 3.
mai 1935:” I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal fuglelivet i
et på framlagt kart nærmere angitt område langs Vorma med strandkanter og evjer på strekningen
mellom Minnesund i Eidsvoll og Svanfossen i Nes være fredet mot ødeleggelse eller skade av
ethvertslags. Innenfor dette området er det forbudt: å drepe, skade eller forstyrre fuglene, å
ødelegge eller røve reir og egg, å løse skudd.» Fredningen er en artsfredning som gir beskyttelse
mot jakt og ødeleggelse av reir, og gir ikke beskyttelse av leveområdene, men inngrep i artenes
yngle- og leveområder vil kunne komme inn under begrepene «skade eller forstyrre».
I naturbasen er det en beskrivelse av områdets betydning for fugl. Det vurderes at øvre del av
Vorma samt nedre del av Andelva er viktigste områder der vannet er stilleflytende med rik bunn og
flytebladvegetasjon og med rikelig sumpvegetasjon i beskyttede viker og tilløp. Strekningen fra
Minnesund til Eidsvoll er ofte isfri om vinteren og dette 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. Området har også funksjon som hekkelokalitet for en rekke arter.
Blant annet stokkand, kvinand, fossekall, skogsnipe, rugde, strandsnipe, enkeltbekkasin, storspove
og sivhøne er observert hekkende. I krattvegetasjonen langs elvene hekker mange arter spurvefugl.
Artskart viser enkeltregistreringer/observasjoner av lomvi (CR), vipe (EN), dvergdykker (VU),
hettemåke (VU) og bergand (VU) anmerket fra elva i området. Observasjonene er gjort vinter og vår
og viser at området kan ha noen betydning som vinteroppholdsområde for enkelte rødlistete
fuglearter. Det vil kunne være naturlig i artskart at det gjøres observasjoner av fugl nært
befolkningsentra der det ferdes mest folk, og der det er lettest å observere fugl. Sundevja er en
liten evje/vik ved bebyggelsen preget av eksisterende utfylling. Det er en liten tørrlagt
mudderbanke der vinter og vår. Det kommer en liten bekk ut ved vika. Området kan ha en
begrenset verdi for beitende fugl vinter og vår.

4.6

Kartlegging av naturverdier

Område 1. Nord for Sundbrua
Området er lokalisert mellom to næringsbygg/leilighetsbygg på østsiden side av Vorma og
utgjør en tomt mellom disse som ikke er bygget ut (se fig 2).
Generelt er området preget av utfyllinger fra de andre tomtene og utfyllinger ellers fra
tidligere aktiviteter. Arealet domineres av oppslag av småbjørk samt litt selje og kratt av
gråor. Det er utfylte grusflater over store deler av arealet. Vanlige arter er hestehov,
rødkløver og engrapp. Spredt forekommer burot, geitrams, tiriltunge, reinfann, kvitkløver,
hundegras, veitistel, nyseryllik og gjerdevikke.

Figur 11. Områdets generelle karakter.

Ned mot elva kommer det inn spredt med grønnvier, engminneblom og bekkeblom.

Figur 12. Kantsonen med utfylling

Mot elva er det sør i området fylt ut med pukk og blokkstein. I midten av området er det en
liten mer urørt sone med smale mudderbanker. Her vokser det blant annet spredt med
evjesoleie og sylblad.

Figur 13. Grusstrand og litt mudderbanker midt i kantsonen

Figur 14. Planområdet nord for Sunbrua. Bilde tatt 12.mai på noe lav vannstand. Ved høy vannstand ligge
steinfyllingen under vann. Steinfyllingen er anlagt av en annen, tidligere tiltakshaver i forbindelse med
en tidligere planlagt utfylling.

Fra utfyllingene sør i området har det spredt seg svartelistearter som hagelupin og
Canadagullris. Stedvis er det store forekomster med disse.

Figur 15. Utfylling i sør med spredning av svartelistearter.

Område 2. Sundevja.
Området der næringsbygg er planlagt består i dag av en utfylling med grov kantet stein mot
elva. Utenfor denne er det en steril mudderbanke som ligger under vann store deler av
året. Det forekommer spredt med svartelisteartene Canadagullris og rynkerose i fyllinga.

Figur 16. Eksisterende grovsteinet utfylling

Figur 17. Utfyllingen sett inn mot bakevja

Øst for fyllinga like ved Sundevja er det enkelte middels store alm (VU) i en klynge. Videre i
kantsonen til evja er det en liten variert løvskog med spisslønn, selje, enkelte små lind,
rogn, hegg, bjørk og osp. Vegetasjonen er en blanding av høgstaudeinnslag som storklokke,
mjødurt, brennesle, bringebær, sløke, ormetelg, hundekjeks og myskegras. Ned mot bukta
kommer det inn mer lågurtpreget vegetasjon med gjøksyre og skogfiol. Mot sør er det
bærlyngskog som kommer inn. Det er spredt med kulturarter som blant annet reinfann,
geitrams og ryllik. Hagelupin begynner å spred seg inn i området og forekommer mye
innenfor et inngjerdet areal sør i området.

Figur 18. Spredt rik løvskog med alm og spisslønn

Det går en bred tursti gjennom området ovenfor Sundevja.
Det er generelt mye søppel og skrot i området/skogen.
Ned mot evja er det en steril og svært liten mudderbanke.

Figur 19. Kantsonen til bakevja med liten steril mudderbanke.

Figur 20. Bilde tatt 19.april innerst i vika på lav vannstand.

Figur 21. Bilde tatt 19.april av vika på lav vannstand.

Figur 22. Bilde tatt 19.april på lav vannstand.

4.7

Viktige naturtyper

Det er fra før ikke registrert viktige naturtyper innenfor tiltakets influensområde.
Naturbasen viser ingen viktige avgrensete naturtyper for området.
I denne kartleggingen er det ikke avgrenset noen viktige naturtyper. Det er et lite område
bak Sundevja med variert treslagssammensetning av rogn, selje, spisslønn, lind og alm og
tidels rikere vegetasjonstype som er av lokal interesse å bevare.
Rapport i forbindelse med kartlegging i kommunen og i forbindelse med planer om
jernbaneutbygging samt naturbasen viser avgrensinger av rik boreal løvskog/ravineskog
nord og sør for Eidsvoll på vestsiden av Vorma. Dette er områder som i mindre grad er
preget av utbygging. Det er ellers avgrenset større arealer med verdifulle mudderbanker
blant annet nord for Kommersrud ett stykke nord for Eidsvoll venstre side av Vorma. Dette
er en større flatere mudderbanke med kortskuddvegetasjon med flere sjeldne pusleplanter.
Se ellers tidligere tabell og kart over lokaliteter. Områdene i denne rapporten har ikke eller
bare et meget begrenset potensial for slike naturtyper.

Figur 23. Avgrensing av området/naturtypelokalitet av lokal verdi i dette prosjektet

4.8

Viltforekomster

Fuglelivet ved elva i området virket relativt fattig på grunn av bebyggelse, forstyrrelser og
utfyllinger. Det ble observert en stokkand ved Sundevja ved bekkeutløpet.
Da elva er isfri store deler av vinteren kan området delvis være et oppholdsted for ande og
måkefugl vinterstid og delvis i trekktidene. Dette er omtalt under dyrevernområdet.
4.9

Rødlistearter

Det ble ikke registret noen rødlistearter under feltarbeidet utenom alm (rødlistet VU) i
kantsonen til Sundevja.
Artskart viser spredte registreringer/observasjoner av lomvi, vipe, dvergdykker, hettemåke
og bergand anmerket fra elva i området. Observasjonene er gjort vinter og vår og viser at

området kan ha noen betydning som vinteroppholdsområde for enkelte rødlistete
fuglearter. Trolig er dette fordi området er isfritt vintertid.

5.

VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER

5.1

Alternativ 0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.
Dagens situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved
vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes
uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0alternativet for naturmangfoldet bli ubetydelig.
5.2

Utbyggingsalternativet

Område 1 nord for Sundbrua - liten verdi
Området domineres av utfyllinger, kulturarter og svartelistearter. Det er en liten smal
mudderbanke mot elva med små forekomster av vanlige kortskuddsplanter
Område 2, Sundevja
Verdi: Liten
Området har en liten, variert løvskog i kantsonen bak evja som har litt lokal verdi. Ellers er
området preget av utfylling og dels spredning med svarelistearter og en steril mudderbanke
som ligger under vann store deler av vekstsesongen.
Omfanget av utbyggingen er stort for område 1. Mye av kantsonen og indre del av
Sundevja vil skjermes mot utfylling og utbygging slik at omfanget her vil bli lite-middels

Samlet: Liten verdi og middels omfang. Konsekvensen er derfor liten (1).

5.3

Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”
En har gjennom denne utredning vurdert naturverdier i tilknytning til planområdet, samt
verdier innenfor influensområdet i og utenfor planområdet. Det ble ikke registrert
naturtyper eller rødlistede arter som vil bli bygget ned.
Det ble kartlagt en liten rik/variert løvskog ovenfor Sundevja som ikke blir bygget ned siden
det er tatt hensyn til denne i planlegging av utbygging/utfylling.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt i forhold til å vurdere konsekvensene av
utbyggingen.
§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.”
Naturtypene på land vurderes å være godt nok kartlagt selv om tidspunktet var noe sent for
registrering av planter på mudderfjære på grunn av høy vannstand i Vorma.
En har derfor ikke funnet grunn til å ta i bruk føre-var-prinsippet.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.”
Tiltaket skjer i et område som er berørt av utfyllinger og utbygging. Potensialet for
verdifulle naturtyper,-slike som finnes nord og sør for området langs Vorma, er liten. Det
finnes store arealer med mudderbanker nord for området langs hele vassdraget til
Minnesund.
Samlet belastning vurderes som liten for arter og naturtyper.

5.4

Avbøtende tiltak

Ved planlagt utfylling av området ved Sundevja bør en la indre del av Sundevja med
kantsoner være uten inngrep.
Det viktigste avbøtende tiltaket er at planleggingen tar hensyn til Sundevja og kantsonen til
denne. Utfyllingen vil skje i forlengelsen til eksisterende utfylling.
Dersom utfylling skje med sprengstein bør det settes krav om at sprengstein ikke skal
inneholde skarpe finpartikler og synlige plastrester, og det stilles krav til entreprenøren om
rutiner og tiltak for å forhindre spredning av plast fra tiltaket.
Ved utfylling med stein i fyllingskråningen mot vannsiden vil det kunne skapes skjul- og
leveområder for fisk. Ved utslaking av denne og valg av passende steinstørrelse med
gradert materiale med størrelse 10-60 cm i diameter kan gunstige leveområder i enda
større grad skapes. Fyllingsfoten kan også suppleres med små buner /steingrupper av stein
for å variere strømningsmønsteret og skape ytterligere skjulområder.
Ved anlegging av fylling med tørrmur mot vannsiden vil noe mindre arealer av eksisterende
elvebunn bygges ned, men vil være mindre gunstig som leveområder for fisk. En tørrmur vil
trolig kunne være bedre tilpasset landskapsbildet i området.
Utfylling skal skje på tid av året der fuglelivet og de økologiske forholdene i vassdraget blir
forstyrret og påvirket minst mulig.
I forbindelse med utfylling og fjerning av masser må dette planlegges på en måte slik at en
unngår innføring eller spredning av fremmedarter-svartelistearter.
Områdene er i dag mye preget av svartelistearter og en utbygging vil kunne fjerne disse slik
at kvaliteten på områdene blir bedre, og en unngår at disse svartelisteartene sprer seg
videre til andre områder.
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