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SAMMENDRAG 
 

Beskrivelsen av naturmangfoldet for denne reguleringsplanen omfatter deler av dagens 

fylkesveg 98 fra Kjørebekken bru (Leibošjohka) i Vestertana til Smalfjordbotn i øst i Tana 
kommune. Prosjektet er en oppgradering av eksisterende veg, og omfatter i hovedsak 
breddeutvidelse og kurvaturutbedringer. Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé 
som eksisterende veg med unntak av enkelte kurvaturendringer. 
 
Kunnskap om naturmangfold bygger på tidligere undersøkelser av naturmangfold for området, 
utført av Miljøfaglig utredning i 2009 og 2010, informasjon fra databaser, samt befaring av 
aktuell veglinje i juni 2015 av økolog i Statens vegvesen.  
 
I influensområdet ligger Vestertana naturreservat. Det er tidligere registrert ulike naturtyper 
med svært viktige (A) viktige (B) og lokalt viktige (C) verdier i og ved planområdet. Det er 
registreringer av jerv og gaupe i området, begge med rødlistekategori sterk truet (EN). I tillegg 
er det registrert flere fuglearter i rødlistekategoriene sterkt truet (EN) og sårbar (VU) i Norsk 
rødliste for arter 2015. I influensområdet ligger Searvegieddi helhetlig kulturlandskap. Det er 
ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og 
arter. 
 
For å ivareta naturverdier i området har vi forsøkt å unngå områder med naturverdier, og 
deretter begrense og så avbøte for planlagte tiltak. Vegbygging medfører både arealendring fra 
natur til veg, og påvirkning i anleggsfase. I planarbeidet har vi hatt særlig fokus på å unngå 
forstyrrelser og forurensning av Vestertana naturreservat i anleggsfasen, samt bevare en 
kantsone mot reservatet. Vi har videre forsøkt å unngå rikmyrer med viktig verdi, kalkområde i 
fjellet med viktig verdi samt ta hensyn til vassdragene og strandsoner med tilhørende 
kantvegetasjon. 
 
Avbøtende tiltak som foreslås er begrensninger i anleggstid av hensyn til fugl i naturreservatet, 
utføre naturlig revegetering, opprettholde kantsoner ved bekker, etablere ny strandsone i 
Tarmfjordbotn og unngå forstyrrelser i vassdrag når fisken vandrer. 
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1. INNLEDNING 
 
Bakgrunn 
Beskrivelsen av naturmangfoldet for denne reguleringsplanen omfatter deler av dagens 

fylkesveg 98 fra Kjørebekken bru (Leibošjohka) i Vestertana til Smalfjordbotn i øst i Tana 
kommune. Prosjektet er en oppgradering av eksisterende veg, og omfatter breddeutvidelse og 
kurvaturutbedringer, inkludert bygging av tre nye bruer. Den nye vegen blir stort sett liggende i 
samme trasé som eksisterende veg med unntak av enkelte kurvaturendringer. 
 

  
Figur 1. Kart av planområdet, og deler av Finnmark fylke samt Finnland og Russland. (www.norgeskart.no). 

  

Naturmangfold 
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster, samt geologiske elementer. 
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og 
saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold avgrenses i utgangspunktet til å 
omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon for mennesker.  
 

Formålet med denne rapporten er å sammenstille kunnskap om naturmangfold for området slik 
det stilles krav om i naturmangfoldloven, og videre vise hvilke hensyn vi tar og hvordan det er 
tenkt løst i tråd med St. meld 26. Nasjonal transportplan 2014-2023. Etappemålet for 
naturmangfold er å bidra til å redusere tapet av naturmangfold. 
 

I  

Figur 2. I Statens vegvesen arbeider vi etter denne 
modellen for å ivareta vårt sektoransvar for 
naturmangfold.  
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2. METODE 
Denne rapporten er en sammenstilling av; tidligere rapporter om naturmangfold i området, 
informasjon fra Miljødirektoratet sine databaser naturbase og vannmiljø, samt Artsdatabanken 
sitt artskart. Vi har fått innspill fra Fylkesmannen i Finnmark, og området ble i tillegg befart 29.6. 
2015 av økolog i Statens vegvesen på bakgrunn av foreliggende utkast til veglinje. På befaringen 
ble det lagt fokus på områder der veglinja legges i ny trase, samt potensiale for å finne 
naturtyper som beskrevet i Miljødirektoratet sin håndbok 13 Kartlegging av naturtyper. 
Håndbøker fra Statens vegvesen, Miljødirektoratet og Artsdatabanken ligger til grunn for 
beskrivelser. 

3. RESULTATER 

3.1 Karakteristiske naturtrekk 

Området som strekker seg fra Vestertana til Smalfjord ligger i de vegetasjonsgeografiske 
nordboreale og alpine soner. De kjennetegnes av henholdsvis bjørkeskog, og arealer over 
skoggrensen. Tana kommune befinner seg hovedsakelig i kontinentale og oseaniske 
vegetasjonsseksjoner, og østlige arter setter sitt preg på artssammensetningen (Moen 1998). 
 
Økosystemene i området er i hovedsak skog, fjell, strandlinje og vann, noen myrer og 
kulturlandskap. I og ved planområdet er det menneskelige inngrep som dagens fv. 98, 
kraftlinjer, spredt bebyggelse, dyrka mark og småveier. Området er også brukt til reindrift og 
friluftsliv.  
 

 

Figur 2. Satelittbilde av Vestertana og dagens fv. 98, fra sør og nordøstover. Bildet illustrerer 
overordnede landskapsøkologiske trekk (norgei3d.no). 
 



5 
 

 
Figur 3. Satelittbilde av Torhop fra nord og sørover. Bildet illustrerer overordnede landskapsøkologiske 
trekk (norgei3d.no). 

 

 
Figur 4. Finnmarknyserot ved Torhop. En østlig, svært giftig art i kategori livskraftig (LC).   
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3.2 Berggrunn og løsmasser som vekstsubstrat  

Berggrunnen består av metasandstein og glimmerskifer samt områder med diorittisk til 
granittisk gneis (se figur 5). Løsmassekartet viser tynn hav/strandavsetning ned mot strandlinja, 
tynt humus torvdekke og stedvis bart fjell (se figur 6). (Norges geotekniske undersøkelse, NGU). 
 

 
Figur 5. Berggrunnskart for området. Lys beige: Slamstein, og med spredte boller av krystallinske bergarter 

og dolomitt (øvre del). Beige: Sandsteiner og slamskifre. Gult: Kvartsitt. Grønn: Leirskifer, slamstein og 

sandstein i veksling. Lys rosa: Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (kilde: NGU). 
 

 
Figur 6. Løsmassekart for området. Ulike grønnfarger: Morener med varierende tykkelse. Rosa: Bart fjell 
(kilde: NGU). 
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3.3 Naturverdier, naturtyper og arter 

Informasjon om naturtyper og vegetasjon er sammenstilt fra naturbase, artskart, rapporter fra 
Miljøfaglig utredning AS datert 2009 og 2011, samt befaring av økolog i Statens vegvesen 29. 
juni 2015. 
 
Verneområde og registrerte naturtyper 
Vestertana naturreservat har størst naturverdi i området. I naturbase er det videre 
registreringer av naturtyper i plan- og influensområdet med både svært viktig (A), viktig (B) og 
lokalt viktig (C) verdi. Teksten for naturtypene er fra naturbase. 
 

 
Figur 7. Kart som viser registrerte naturverdier i naturbase. Rød skravur er verneområde, grønn skravur 
er naturtype med nasjonal, regional eller lokal verdi, grå punkt er arter med nasjonal 
forvaltningsinteresse og brunt kryss er arter med rødlistekategori nær truet (NT). 
(www.miljodirektoratet.no).  
 
 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Figur 8. Kart som viser registrerte naturverdier i naturbase i Vestertana. Her vises 1) Vestertana 
naturreservat, 2) Searvegieddi helhetlig kulturlandskap med oransje markør og 3) ei rikmyr med lokal 
verdi (C) i Searvegieddi (www.miljodirektoratet.no).  

 
 
 
1) Vestertana naturreservat 
«Området ble vernet i 1991, forskrift: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1991-12-20-
935. Formålet med vernet er å bevare et særegent strand- og fjæreområde med velutviklete 
strandenger med arktiske plantesamfunn. Fjæra, med gruntvannsarealene utenfor, har 
betydning som rasteområde for enkelte våtmarksfugler. Strandenga innerst i Vestrertana er 
meget velutviklet. Den er en av de mest varierte øst for Porsanger. Her finnes en bl.a. meget 
store arealer med teppesaltgras-eng og store bestand med ishavsstarr-eng. Her finnes også 
vanlig brakkvannssonering. Innerst finnes en driftvoll med vasshøymol. Den store fjæra har et 
karakteristisk mønster av grus- og sandbanker. På de innerste bankene vokser skjørbuksurt og 
østersurt. Tjeld, sandlo, ærfugl og stokkand er observert i relativt store antall innenfor 
reservatet. Velutviklet strandeng med variert artsinventar bør minst ha verdi viktig – B. 
Totalareal er 847 daa». 
 
2) Searvegieddi helhetlig kulturlandskap i Vestertana  
«Området er registrert som helhetlig kulturlandskap med interessant biologisk mangfold. 
Her står en gård i en svak, vestvendt skråning ned mot fjorden. Den tilhørende enga er nokså 
beskjeden. Totalareal 24 daa. Området er ikke verdisatt». 

http://www.miljodirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1991-12-20-935
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1991-12-20-935
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3) Searvegieddi – rikmyr, verdi C 
«Lokaliteten får verdi som lokalt viktig C som følge av forekomst av gulull (NT). Beskrivelsen er 
basert på feltarbeid av H. Fjeldstad 09.08.2008. Lokaliteten ligger øst for fv. 98 på østsiden av 
Vestertana. Lokaliteten er omgitt av rik bjørkeskog. Et lite bekkesig renner gjennom lokaliteten. 
Området ligger i en vestvedt liside med morene i grunnen. Bergartene er forholdsvis rike. 
Foruten gulull (NT) inngår fjellfrøstjerne, hårstarr og svarttopp. Området er noe påvirket noe 
hogst i skogen». 
 
 

 
Figur 9. Kart som viser registrerte naturverdier i naturbase i Tarmfjordbotn. Her vises kalkrike områder i 
fjellet 4) Tarmfjordens vestside med svært verdi (A), svært viktig og 5) sørvendte berg og rasmarker med 
viktig verdi (B) samt 6) rikmyr, Tarmfjorden øst, med viktig verdi (B) (www.miljodirektoratet.no).   
 
 

4) Tarmfjordens vestside – kalkrike områder i fjellet, verdi A 
«Lokaliteten er stor og har godt utviklede bergvegg- og rabbesamfunn. Det er flere kravfulle og 
noe varmekjære arter her. Funn av markjordbær så langt nord er uvanlig. Derfor får lokaliteten 
verdi A – svært viktig». 
 
5) Tarmfjordens vestside - Sørvendte berg og rasmarker, verdi B 
«Lokaliteten får verdi som viktig (B) som følge av forekomst av silkenellik». 
 

http://www.miljodirektoratet.no/
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6) Tarmfjorden øst – rikmyr, verdi B 
«Lokaliteten har verdi som viktig (B) som følge av rikt artsinventar med bl.a. hodestarr. 
Beskrivelsen er basert på feltarbeid av H. Fjeldstad 08.08.2008. Lokaliteten ligger på østsiden av 
riksvegen ved Tarmfjorden. Lokaliteten er avgrenset av vegen i vest og fattigere bjørkeskog i 
overkant. Området er vestvendt. Området består av morene der næringsrikt grunnvann presses 
fram i nedkant av lia. I den vestvendte lia her er det fuktsig og grunnlendt myr, i mosaikk med 
bjørkeskog. Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette området 
gir et relativt næringsrikt jordsmonn. Naturtyper Det er snakk om rikmyr og kilde i mosaikk med 
bjørkeskog. En rekke rikmyrsarter ble registrert deriblant hodestarr, gulstarr, tvebostarr, 
myrtevier, gulsildre, fjellfrøstjerne, sibirgrasløk, jåblom, slirestarr, nyserot, fjøresaulauk og 
fjellsnelle. I skjæringen mot vegen vokser også silkenellik. Totalareal 13 daa». 
 
 

 
Figur 10. Kart som viser registrerte naturverdier i naturbase i Torhop. Her vises 7) rikmyr med lokalt 
viktig verdi, 8) naturbeitemark med lokalt viktig verdi og 9) kalkrike områder i fjellet med viktig verdi.  
 (www.miljodirektoratet.no).   
 

7) Torhop – rikmyr, verdi C 
«En intermediær myr med variert artsinventar vurderes til lokalt viktig C. Myra er rikere i 
nedkant. Lokaliteten ligger på østsiden av riksvegen ved rett øst for Torhop. Lokaliteten er en 
åpen myr avgrenset av mer ordinær bjørkeskog omkring. I nedkant av myra er det mer preg av 
høgstauder. Området består av morene der næringsrikt grunnvann presses fram i nedkant av 
lia. I den vestvendte lia her det en grunnlendt myr. Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer 
og konglomerat som i dette området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. Myra domineres av 
sveltull, men med en rekke andre rikmyrsarter, de fleste i nedkant av den åpne myra mot 

http://www.miljodirektoratet.no/
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bjørkeskogen. Her vokser arter som hårstarr, jåblom, harerug, sibirgrasløk, fjelltistel, 
fjellfrøstjerne, skogmarihand m.v. Totalareal er 3,2 daa». 
8) Ytre Torhop – naturbeitemark, verdi C 
«Lokaliteten har verdi C (lokalt viktig), under tvil, fordi det er en middels artsrik beitemark eller 
slåttemark med få indikatorer på langvarig drift med lite gjødsling. Potensialet for å finne 
rødlistede beitemarkssopp er usikkert, det måtte være i kantene. Beskrivelsen er skrevet av 
Harald Bratli og John Bjarne Jordal 29.03.2012, basert på feltarbeid 23.08.2011.  
Naturtypen er under utvikling fra kunstmarkseng til kulturmarkseng og kan i dag trolig best 
karakteriseres som svakt utvikla naturbeitemark. Vegetasjonen er dominert av frisk fattigeng, og 
domineres av bl.a. åkersnelle, engsyre, småsyre, høymol, ballblom, engsoleie, enghumleblom, 
fuglevikke, geitrams, småengkall, vendelrot, blåklokke, ryllik, føllblom, fjelltimotei, engkvein, 
sølvbunke, engrapp, rødsvingel, nyserot og smårørkvein. Av planter kan nevnes bl.a. en god del 
nyserot, særlig i kantene. Av sopp ble det bare funnet stor eggrøyksopp og beiterødskivesopp, 
vanlige og vidt utbredte arter. 5,1 daa». 
 
9) Searebgieddjavri vest - kalkrike områder i fjellet, verdi B 
«Lokaliteten har ganske godt utviklede kalkrike bergvegger og rabber. Det er flere kravfulle arter 
her. Derfor får lokaliteten verdi B – viktig. Beskrivelsen er lagt inn 06.04.2011 av Kirstin Maria 
Flynn på grunnlag av eget feltarbeid 05.08.2010 sammen med Geir Gaarder. Lokaliteten ligger 
sør for veien ved Torhop og Ávskár, vest for Smalfjorden og Tana. Det er en lokalitet med 
kalkrike bergvegger og rabber på berget vest for innsjøen. Lokaliteten grenser skarpt til veien i 
nord og ellers mer diffust til mindre kalkrike områder. Lokaliteten en mosaikk av naturtypene 
kalkrike områder i fjellet med rabbe-utforming, og naturtypen sørvendt berg og rasmark med 
utforminga kalkrike og/eller sørvendte bergvegger. I bergveggene vokser blant annet 
grønnburkne, dverglodnebregne, fjell-lok, taggbregne, rødhøstmose, snauarve, gulsildre, 
tuesildre, rødsildre, skredrublom, blankbakkestjerne, fjellfrøstjerne, jåblom, nyserot (også 
stedvis vanlig i bjørkeskogen), blåklokke, harerug, silkenellik, flekkmure, fjellstjerneblom og 
blårapp. På rabben finnes arter som hårstarr, bergstarr, rabbestarr, rynkevier, myrtevier, 
reinrose, snøsildre, rosenrot, sibirgressløk, svarttopp, russemjelt, fjellsmelle, bjønnbrodd, 
dvergjamne, korallrot, fjellhvitkurle, fjellkurle og grønnkurle. Arealet er 183 daa». 
 

               
Fjellsmelle         Bergveronika 
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Figur 11. Kart som viser registrerte naturverdier i naturbase. 

 
10) Guovdagårjavri vest – rikmyr, verdi C 
«Lokaliteten får verdi som lokalt viktig (C) siden det ikke er registrert spesielle arter i området  
Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger vest for 
Smalfjorden rett vest av Rv 98. Lokaliteten er avgrenset av fastmark omkring. I lokaliteten er det 
også tatt med rik bjørkeskog som ligger mellom de to rikmyrene. Naturgrunnlag: Berggrunnen i 
området består av næringsrike bergarter som gir et næringsrikt grunnvann der det kommer fra i 
overkant av myrene.  Lokaliteten består av to rikmyrer som ligger inntil hverandre, avgrenset av 
rik bjørkeskog.  I lokaliteten inngår skavgras, gulstarr, hårstarr, fjellfrøstjerne, sibirgrasløk, 
svarttopp, bjønnbrodd, ljåblom, fjellsnelle, bukkeblad, tråstarr, skogmarihand, nyserot, 
myrtevier, slirestarr, småengkall, harerug, fjelltistel, sveltull, blankstarr, tvebostarr og hengeaks. 
Største artsmangfoldet er i overgang fastmark og myr på den nedre myra der det også kommer 
inn en bekk fra nord. Areal er 50 daa». 
 

 
Reinrose 
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Artskart 

I Artsdatabanken sin database artskart er det mange registreringer av planter og dyr som vitner 
om at dette er et område som er relativt godt besøkt. De fleste registreringene er av arter med 
benevnelse LC: Livskraftig i Norsk rødliste for arter 2015. De fleste røde sirklene er 
observasjoner av gaupe, med rødlistekategori sterkt truet (EN). I Vestertana er det også 
registrert krykkje, knekkand og brushane, alle i kategori sterkt truet (EN), samt arter i kategorien 
sårbar (VU): Stjertand, hettemåke, skjeand og sjøorre. 
 

 
Figur 12. Kart som viser registrerte arter i Artskart per 30.1.2017, basert på Norsk rødliste for arter 2015. 
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3.5 Norsk rødliste for arter 2015 

I naturmangfoldlovens forvaltningsmål for arter §5 fremgår det at artene og deres genetiske 
mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 
Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. 
Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Av de 20 915 artene 
som er vurdert, står 4438 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2015. Av de vurderte arten er 
2355 (11 %) truet (VU, EN, CR). 

 
Forkortelse Rødlistekategori Forklaring Arter i området 

EW Extinct in the wild 
Utdødd i vill tilstand 

Arten finnes ikke lenger frittlevende, men det finnes 
individ I dyrehager, botaniske hager og lignende. 

 

RE Regionally extinct 
Regionalt utdødd 

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som 
nå er utryddet. Gjelder ikke arter utryddet før år 1800. 

 

CR Critically 
endangered 
Kritisk truet 

Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for 
utdøing (50 prosent sannsynlighet for utdøing innen 3 
generasjoner, minimum 10 år).  

 

EN Endangered 
Sterkt truet 

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for 
utdøing (20 prosent sannsynlighet for utdøing innen 5 
generasjoner, minimum 20 år). 

Knekkand 2015 
Brushane 2011 
Krykkje 2011 
Gaupe 2017 
Jerv 2017 

VU Vulnerable 
Sårbar 

Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing 
(10 prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år). 

Stjertand 2015 
Hettemåke 2015 
Skjeand 2010 
Sjøorre 2004 

NT Near threathned 
Nær truet 

Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å 
kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene for 
truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid. 

Gjøk 
Sivspurv 
Blåstrupe 
Svartand 
Rovfugl 
Ærfugl 
Fiskemåse 
Lirype 

LC Least concern 
Livskraftig 

 Mange arter registrert, 
både fugl, pattedyr, fisk, 
kreps, sommerfugl. 

Figur 13. Norsk rødliste for arter 2015 med forklaring av kategorier og registrerte arter i området. 

 

3.5 Vann 

I planområdet er det flere elver, bekker, vann og myrer. Flere av vassdragene har både ørret og 
røye. 
 
I miljømålet for vannforvaltningsforskriften §4 står det at overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemiske tilstand. Ifølge vann-nett er den økologiske tilstanden til de fleste av 
bekkene og elvene vurdert til antatt svært god. For å oppnå vannforskriftens mål om god 
økologisk og kjemisk tilstand innen 2021, er det essensielt å opprettholde kantvegetasjonen. 
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I henhold til vannressursloven skal vi ta vare på vann og vassdrag av hensyn til flomfare, økologi, 
friluftsliv og landskap. Som det står i vannressurslovens §11 skal det langs bredden av vassdrag 
med årssikker vannføring opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker 
avrenning og gir levested for planter og dyr.  
 
 
 

 
Figur 14. Dagens bru over Čoallesuddanjohka, uten ivaretakelse av kantsonen langs elva. 
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Figur 15. Kulvert over Gállošgohppijohka Steinvikelva, som i dag utgjør et vandringshinder for fisk.  
 

Her er det høy vannhastighet gjennom kulverten, og relativt høyt fall ved utløpet. Kulpen 
nedstrøms utløpet er liten, med en del store steiner. Til sammen utgjør dette vandringshinder 
for fisk i vassdraget. Dette kan utbedres med ulike tiltak i prinsippskisse fra NVE: 

 
Figur 16. Prinsippskisse for bygging av terskel nedstrøms kulvertutløp (Kilde: NVE Region nord). 
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET OG EFFEKT PÅ NATURMANGFOLD 
Prosjektet er en oppgradering av eksisterende veg og omfatter breddeutvidelse fra 5,5 meter til 

6,5 meter og utslaking av svinger, heving av veglinja, etablering av nye grøfter og skjæringer, 

samt etablering av rasteplasser. Den nye vegen blir stort sett liggende i samme trasé som 

eksisterende veg med unntak av enkelte kurvaturendringer.  Det er samlet inn og sammenstilt 

informasjon om arter, naturtyper, økosystem og vannmiljø for planområdet. I arbeidet med 

tiltaket er foreliggende informasjon tatt hensyn til og områder med naturverdier unngått i stor 

grad.  

Områder med stor verdi for naturmangfold er Vestertana naturreservat, to registrerte rikmyrer 
og del av et kalkrikt fjellområde, samt flere bekker. Planen berører for det meste områder med 
liten verdi for vegetasjon og fauna. Tiltaket vil medføre arealbeslag av, fortrinnsvis 
småbjørkeskog med lyngvegetasjon og lågurtvegtasjon. Vi vil tilstrebe naturlig revegetering av 
sidearealet jf. prinsippskisser i fagrapporten for landskapsarkitektur for prosjektet. 
 
Som det fremgår av planforslaget vil skråningsutslag for ny veglinje komme nært Vestertana 
naturreservat som følge av ustabil grunn i området. I dag er det skog i deler av dette området 
som utgjør en kantsone mot reservatet. I anleggsarbeidet er det viktig å bevare så mye som 
mulig av denne kantsonen mot reservatet.  
 
Vestertana naturreservat er et viktig raste- og hekkeområde for fugl. Fugl blir forstyrret av støy, 
og forstyrrelser kan medføre at fugler unngår området. I tillegg vil forstyrrelser øke 
energiforbruket ved oppflyvninger, økt risiko for predasjon av egg/unger, mindre tid til 
næringssøk og hvile og totalt sett dårligere kondisjon og redusert overlevelse (Follestad 2012). 
Det er derfor viktig å sette restriksjoner med tanke på støy i dette området, særlig på våren og 
tidlig sommer. Det anbefales restriksjoner i perioden 1.4-1.7 for å redusere planens effekt på 
fugl i dette området. 
 
På grunn av utretting av kurvatur viser planforslaget at et område ved Šearesgieddjávri med 
kalkrike områder i fjellet, verdi B, vil berøres noe. Det er ingen sjeldne eller truede arter i denne 
delen av området. For å bevare mest mulig av arealet med kalkrikt fjellområde anbefales det at 
skjæringen lages så bratt som mulig. 
 
Det er registrert to rikmyrer, med lokal og regional verdi. Vi har i planarbeidet forsøkt å unngå 
naturverdiene her, men det gjenstår noe usikkerhet omkring hvorvidt disse vil dreneres i 
forbindelse med anleggsarbeidet da de ligger i overkant av veglinja. Her vil det kunne være 
mulig å foreta spunting hvis det viser seg at regionale naturverdier vil kunne gå tapt. Ved 
Duojeveaggi på høyden mellom Vestertana og Tarmfjorden vil ny veg gå over et areal som i dag 
er ei myr. Myrer er viktige og sårbare økosystem. Det er ikke registrert naturverdier her, og 
kurvaturendringen sees ikke løst på annen måte i dette området. 
 
Fv. 98 ligger stedvis nært strandsonen, og krysser flere elver og bekker. Langs vassdragene skal 
vi ta vare på kantvegetasjonen som hindrer erosjon og er viktige spredningsveier og 
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leveområder for planter og dyr. Flere av bekkene er fiskeførende, og her er det særlig viktig å 
opprettholde og gjenskape vassdragets økologiske funksjon for fisk og andre arter med 
tilstrekkelig bruspenn, kulvert med naturlig elvebunn eller rør som sikrer fiskevandring.  
 
En positiv effekt av planen vil kunne bli at ved bygging av nye bruer i Tarmfjordbotn og 
Čoallesuddanjohka vil kantsoner langs vassdraget kunne tas hensyn til, vandringsveger for dyr 
forbedres, og vandringsmønster for fisk opprettholdes.  
 
 

5. AVBØTENDE TILTAK/ INNSPILL TIL YTRE MILJØPLAN 
 
For å redusere de negative effektene på naturen vil følgende forslag til avbøtende tiltak 
videreføres og utdypes i vegvesenets arbeid med ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan. 
 

 For å redusere negativ påvirkning på naturverdiene i Vestertana naturreservat fremgår 
det av planbestemmelser at det etableres en fysisk byggegrense før anleggsstart utenfor 
vernegrensa. Videre skal det ikke lagres maskiner, kjemikalier, i området på vestsiden av 
vegen for å minimere risiko for utslipp i området. Vi har også satt begrensninger i 
tidsrommet for anleggsvirksomhet i Vestertana der det ikke er tillatt anleggsvirksomhet i 
tidsrommet 1.4 -1.7 av hensyn til fugl, blant annet arter med stor truethetskategori. 

 

 Det er registrert to rikmyrer med viktig verdi i planområdet. Ny grøft og veg vil ligge på 
nedsiden av myrene, og i byggefasen ønsker vi å sikre at disse ikke dreneres i nedkant. 
 

 Searebgieddjavri vest - Kalkrike områder i fjellet med verdi B. Brattest mulig skjæring for 
å ivareta arealene med naturverdier innenfor. Det er ikke registrert sjeldne eller sårbare 
arter i dette arealet.  

 Inngrep i vassdrag skal begrenses. Eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag skal 
bevares så langt det er mulig. Forurensning og tilslamming av elva skal unngås. Lengden 
på nye bruer være slik at en 5 meter bred sone med kantvegetasjon mellom forkant av 
fylling/gravegrop for landkar og vannstrengen ved normalvannstand kan bevares.  

 Kulverter og rør dimensjoneres slik at fiskevandring kan skje på både lav-, middel og 
høyvannføring. Gradient, vannspeil og vanndyp i kulverter må utformes slik at naturlige 
økologiske funksjoner i bekken kan ivaretas med særlig fokus på livsvilkår for fisk. 

 På grunn av sårbart sideterreng må det foretas minimale inngrep i anleggsfasen. 

 Sårbare områder må ikke benyttes til mellomlagringsplass for masser eller for dumping 
av overskuddsmasse eller lignende.  
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 Fremmede arter skal registreres og fjernes før anleggsvirksomheten starter, slik at de 
ikke spres ytterligere i området. Se Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. 

 Ved revegetering av sideterreng og åpne områder brukes stedegne masser og 
vegetasjon. Målet for restaureringen er mest mulig opprinnelig natur. Det er et område 
med få inngrep, så vi vil ha fokus på naturlig revegetering langs hele strekningen. Det 
anbefales å legge til side toppmasser som tilbakeføres. Toppdekket skaves av og legges 
tilbake med opprinnelig frøbank. Dette tar lengre tid en tilsåing, men reduserer risikoen 
for genetisk forurensning. 
 

 Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr nærmere vassdrag enn 20 meter. Dette 
er spesielt viktig i anleggsperioden. Dersom overflatevann fra anleggsområdene kan 
dreneres gjennom løsmasser i terrenget vil dette fjerne/redusere finpartikulært 
materiale fra avrenningsvann. 

 Fjerne asfalt og tilbakeføre veg som omklassifiseres. 

 Strandsonen er et viktig leveområde og en viktig spredningskorridor for flere arter. I 
Tarmfjordbotn skal det ved utfylling og ny veglinje etableres ny strandsone i tråd med 
prinsipper i tegning i denne rapporten.  

 I Steinsvika er det i forbindelse med tidligere veganlegg laget en kulvert. Elva er 
fiskeførende og eksisterende kulvert er et vandringshinder per i dag. Her skal det utføres 
fiskeforbedrende tiltak etter prinsipper i Statens vegvesen sin rapport nr. 459 Frie 
fiskeveger. 

 For å unngå ytterligere drenering av rikmyrer med viktig (B) og lokalt viktig (C) verdi 
reduseres inngrepsområdet så mye som mulig ved disse myrene. Bratte vegkanter 
anbefales for å minimere inngrepsområdet og bevare mest mulig av den naturlige 
vegetasjonen etter prinsipper i Statens vegvesen sin rapport nr. 423 Når vegen berører 
myra. 

 
Etablering av ny strandsone i Tarmfjordbotn 
Strandsonen er et viktig leveområde og en viktig spredningskorridor for flere arter. I 

Tarmfjordbotn ligger deler av dagens veglinje på fylling.  Ved utbedring av vegen er det behov 

for å fylle mer masser i strandsonen, og i den forbindelse skal sideterrenget slakes ut slik at det 

dannes grunnlag for etablering av ny strandsone med urter og gress lengst opp mot vegen, samt 

mulighet for etablering av saltvannsarter og nytt tangbelte (se figur 19). 
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Figur 17. Del av fv. 98 i Tarmfjord. Her vil vi tilstrebe etablering av ny strandlinje. 

Figur 18. Del av fv. 98 i Tarmfjord. Her vil vi tilstrebe etablering av ny strandlinje (Kilde: Finn.no). 

Figur 19. Prinsippskisse for etablering av ny strandlinje (Layout: Linn Jørgensen, Statens vegvesen). 
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6. VURDERINGER AV NATURMANGFOLDLOVENS MILJØPRINSIPPER 
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. 

Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en langsiktig og fornuftig 

bruk skal bringe naturgodene videre. Ved utøvelse av offentlig myndighet som berører natur, 

skal beslutningene bygge på kunnskap om natur, og hvordan det planlagte tiltaket påvirker 

naturmangfoldet.  

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold er i basert på følgende kilder: 

 Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser. 

 Artskart: Artsdatabankens database. 

 Biologisk mangfold i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2009. 

 Supplerende naturtypekartlegging i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2010.  

 Kontakt med kartlegger i Miljøfaglig utredning, e-post mars 2016. 

 Befaring i juni 2015 av Therese Sigurdsen, økolog i Statens vegvesen. 

 Kontakt med Fylkesmannen i Finnmark. 
 
Kunnskap om flora ansees som god, for fauna og vannmiljø middels god. Denne kunnskapen er 
lagt til grunn i planlegging av prosjektet med utgangspunkt i å unngå direkte arealendring og 
annen negativ påvirkning av naturmangfoldet. Naturmangfoldet som er registrert i området er: 
 

Rødlisteart/ 
Naturtype 

Kategori Beskrivelse Effekt av tiltaket 

Vestertana 
naturreservat 

Verneområ
de 

Fjæra, med gruntvannsarealene utenfor, har 
betydning som rasteområde for enkelte 
våtmarksfugler. Strandenga innerst i 
Vestrertana er meget velutviklet. Den er en 
av de mest varierte øst for Porsanger. 

Påvirkes ikke direkte. Det stilles krav til 
anleggstid og lagring av maskiner og 
kjemikalier for å redusere negative effekter 
på naturverdier. 

Rikmyr  Verdi C 
lokalt viktig 

Searvegieddi - Lokaliteten får verdi som 
lokalt viktig C som følge av forekomst av 
gulull (NT). Kartlagt 2008. 

Unngå drenering i nedkant av myra ved 
bygging av veg. 

Rikmyr Verdi B 
viktig 

Tarmfjorden øst rikmyr  
Lokaliteten har verdi som viktig (B) som følge 
av rikt artsinventar med bl.a. hodestarr. 

Unngå drenering i nedkant av myra ved 
bygging av veg. 

Naturbeite-
mark 

Verdi C – 
lokalt viktig 

Ytre Torhop. Middels artsrik beitemark eller 
slåttemark med få indikatorer på langvarig 
drift med lite gjødsling. Kartlagt 2011.  

Påvirkes ikke direkte. Unngå forurensning i 
anleggsperioden. 

Kalkrike 
områder i 
fjellet 

Verdi B – 
regionalt 
viktig 

Searebgieddjavri vest. Lokaliteten har ganske 
godt utviklede kalkrike bergvegger og rabber. 
Det er flere kravfulle arter her. Kartlagt 2010. 

Noe arealbeslag lengst vest. Skjæring 
etableres brattest mulig for å ivareta 
naturtypen. 

Knekkand  
Brushane 
Krykkje  
Gaupe 
Jerv 

EN - 
Endangered 
Sterkt truet 

Fugleartene er observert i Vestertana 
naturreservat. De bruker området til 
rasteområde og hekkeområde.  

Det er særlig anleggstid som kan ha negativ 
effekt på fugl i dette prosjektet. Gaupe og 
jerv er arter med store leveområder og er 
observert flere steder i planområdet. 

Stjertand 
Hettemåke  
Skjeand  
Sjøorre  

VU - 
Vulnerable  
Sårbar 

Fugleartene er observert i Vestertana 
naturreservat. De bruker området til 
rasteområde og hekkeområde. 

Det er særlig anleggstid som kan ha negativ 
effekt på fugl i dette prosjektet. 
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Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i 
området. Det er registrert ulike naturtyper i planområdet, og planen berører ikke direkte 
verneområder. Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en kilometer 
fra inngrep, og etablering av ny veg vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder.  
 

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Vi anser kunnskapen om naturen i områdene og effektene av tiltaket som middels godt. Føre-

var-prinsippet tillegges derfor ikke særlig vekt videre. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil 

medføre alvorlig skade på naturtyper og arter jamfør bevaringsmålene i naturmangfoldloven, 

§§4 og 5. 

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i området er begrenset til dagens fv. 98, kraftlinjer, og spredt bebyggelse. 

Området er også brukt til reindrift og friluftsliv. Vi er ikke kjent med andre store utbyggingssaker 

i området som vil ha påvirkning på naturmangfoldet. De nevnte rødlisteartene påvirkes i ulik 

grad av klimaendringer, hvor kunnskap om effektene er usikre.  

§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen som tiltakshaver vil sette krav til anleggstid ved Vestertana naturreservat for å 

begrense risikoen for at støy påvirker fuglelivet negativt. Videre settes det krav til naturlig 

revegetering i planområdet. Strandsonen er et viktig leveområde og en viktig spredningskorridor 

for flere arter. I Tarmfjordbotn skal det ved utfylling på grunn av ny veglinje etableres ny 

strandsone i tråd med prinsipper i tegning i denne rapporten. I Steinsvika er det i forbindelse 

med tidligere veganlegg laget en kulvert. Elva er fiskeførende og eksisterende kulvert er et 

vandringshinder per i dag. Her skal det utføres fiskeforbedrende tiltak etter prinsipper i Statens 

vegvesen sin rapport nr. 459 «Frie fiskeveger». Det skal utarbeides ytre miljøplan, samt rigg og 

marksikringsplan hvor forebyggende avbøtende og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå.  

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,  
For å redusere de negative effektene på naturen vil avbøtende tiltak videreføres og utdypes i 

vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida. Se for øvrig avsnitt om 

planens effekt på naturmangfold, hvor avbøtende tiltak fremgår. 
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