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Innspill til ny E6 fra Nordkjosbotn og til Storfjord grense i Balsfjord 
kommune

Vi viser til møter med Statens vegvesen og Balsfjord kommune den 08.12.2010. Ut i fra 
Fylkesmannen i Troms sitt ansvar på miljøområdet vil vi komme med noen betrakninger.

I Balsfjord kommune er ny E6 planlagt langs Nordkjoselva som er et varig vernet vassdrag 
(jf. kommunedelplan datert 21.08.2007). I utgangspunktet er beslutningsgrunnlaget i grove 
trekk godt nok for å kunne ta en beslutning som ivaretar vassdraget dvs. å velge riktig 
utbyggingsalternativ. Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags – og energidirektorat 
anbefalte Balsfjord kommune å velge alternativ 1 eller 3. Statens vegvesen anbefalte 
alternativ 3. Balsfjord kommune vedtok den 21.08.2007 alternativ 2 dvs. det alternativet som 
minst tok hensyn til Nordkjosvassdraget (jf. konsekvensutredning).

Vårt klare råd til Balsfjord kommune er at dere tar denne kommunedelplanen opp til ny 
behandling i kommunestyret. Vi mener at tiltaket vil være svært negativt for 
Nordkjosvassdraget. Nordkjosvassdraget ble vernet i 1986 av Stortinget (Verneplan 3). 
Stortingets vedtak (Verneplan 1) hviler på fire hovedforutsetninger der fjerde lyder: ”Andre 
inngrep i de sikrede områdene som kan redusere deres verdi for naturvern- og friluftsformål 
og vitenskap må søkes unngått.” Dette er videreført i senere verneplaner, bla Innst.S.nr.10 
(1980-81): ”Komiteen vil understreke at skal verneplanenes intensjoner oppnås, er det 
imidlertid viktig at det ikke foretas andre tiltak som kan gripe inn i de vernede vassdrag og 
som reduserer områdenes verneverdi.” Dette er bakgrunn for utarbeidelsen av rikspolitiske 
retningslinjer for verna vassdrag og som skal legges til grunn i arealforvaltning. Vi vil også 
vise til at kravene til bevaring av vassdragene er skjerpet de senere år med Vannforskriften og 
Naturmangfoldloven.

Dersom kommunestyret fortsatt står fast på alternativ 2, vil vi kreve utdypende kartlegging av 
naturmangfoldet, med det formål at tiltaket i minst mulig grad vil påvirke 
Nordkjosvassdragets verdi som vernet vassdrag. Følgende må da utredes:

Biologisk mangfold:
Det må igangsettes en ny naturtypekartlegging for den nye E6 strekningen. Kartleggingen må 
gjøres i henhold til metodikk i DN-håndbok 13-2007 ”Kartlegging av naturtyper - verdisetting 
av biologisk mangfold”.
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Det må igangsettes en ny viltkartlegging (rovfugl, ugler m.m) i området omkring Øvergård og 
ved utløpet av Kjusakdalen. Kartleggingen må gjøres i henhold til metodikk i DN-håndbok 
11-2000 ”Viltkartlegging”.

Kartlegger må inneha spesialkompetansen som er nødvendig for å kunne identifisere 
signalarter og rødlistearter tilknyttet naturtypene som er aktuelle i området. Vi er kjent med at 
det forekommer rike naturtyper som er knyttet til vassdragets prosesser slik som ulike 
flommarksmiljøer og elementer knyttet til påvirkningen av vann og grunnvann langs 
Nordkjoselva med sideelver. Utredningen bør spesielt vektlegge disse habitatene og 
naturtypene.

Fylkesmannen ber om at det stilles krav om at områder for biologisk mangfold skal gjøres 
tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer for biologisk mangfold, bl.a. i 
Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Data må da produseres på digital form med 
egenskapstabeller og kartfiler i SOSI- eller shape-format. Dataene oversendes Fylkesmannen 
som vil gjøre de tilgjengelige gjennom Naturbase og Artsdatabankens artskart.

Landskap:
Det må igangsettes en landskapsutredning som:

• Beskriver – og verdisetter landskapet i tiltaks – og influensområdet. 
• Viser konsekvensene av tiltaket for landskapet. 
• Vurderer behovet for/foreslår avbøtende tiltak. 

Kartlegging og vurderingen av de ulike tiltakenes effekt på landskapet må ta utgangspunkt i et 
nasjonalt referansesystem og metodikk for verdisetting av landskapsrom og 
landskapselementer. Det eneste nasjonale referansesystemet som finnes i dag er Norsk 
Institutt for Skog og Landskap (Tidl. NIJOS) sin regioninndeling av landskapet. 
Kartleggingen må ha et detaljeringsnivå ned til landskapsområder og videre til 
landskapstyper. Vi krever også en analyse av inngrepsfrie landskapsområder innenfor 
planområdet.

Kartlegging, verdivurderinger og vurderinger av inngrepenes berøring eller konflikter med 
landskap må ta utgangspunkt i at vassdraget er vernet. Mer informasjon om landskap finnes 
på www.plantroms.no og videre under landskap.

Geologi:
Det må igangsettes en utredning av berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og aktive 
naturprosesser i tiltaks – og influensområdet. Utredningen må:

• Beskrive – og verdisetter de geofaglige forhold. 
• Vise mulige konsekvenser av tiltaket. 
• Vurdere behov for å justere utformingen av prosjektet med hensyn på spesielle former, 

avsetninger, aktive prosesser (ras, glasiale etc) eller berggrunn. 

I eksisterende utredning av konsekvenser for naturmiljøet er de geofaglige verdiene til 
Nordkjosvassdraget mangelfullt utredet. Vurderinger av veitraseen må ta hensyn til 
former/elementer som er knyttet til vassdragets dynamiske prosesser og naturdokumenter som 
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viser de kvartærgeologiske prosesser. Vurderingene må ta utgangspunkt i at 
Nordkjosvassdraget er et verna vassdrag.

Generelt for alle temaene er at kartleggingene og utredningene må ha høy kvalitet og således 
være tilstrekkelig for å oppfylle § 8 i naturmangfoldloven. Utredningen må angi avbøtende 
tiltak (jf. § 12 i naturmangfoldloven) med den hensikt å minimere inngrepets påvirkning på 
naturmangfoldet. I tillegg må utredningen si noe om den samlede belastningen (jf. § 10 i 
naturmangfoldloven) på naturmangfoldet langs Nordkjosvassdraget.

Kartleggingene og utredningene må ha spesielt fokus på Nordkjosvassdraget som verna 
vassdrag. Nordkjoselva er et typevassdrag dvs. at det skal representere et større antall 
vassdrag i en naturgeografisk region, eller en landsdel. Vassdraget er viktig del av et glasialt 
formet landskap med relativt høye fjell, bratte dalsider og dalbunner fylt med løsmasser. Det 
er registrert stort naturmangfold knyttet til elveløpsform, skredform, geomorfologi, landform, 
botanikk og vannfauna. Vassdraget har stor verdi for friluftsliv.

For Fylkesmannen i Troms er det viktig at en vegutbygging tar hensyn til Nordkjosvassdraget 
som verna vassdrag. Med bakgrunn i det vedtatte vernet av Nordkjosvassdraget er det 
Fylkesmannens ansvar å se til at det ikke foretas inngrep som skader verneformålet. På denne 
bakgrunn vil vi sterkt anmode Statens vegvesen og Balsfjord kommune å velge alternativ 3.

Med vennlig hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef (e.f.)

Therese Sigurdsen
fagansvarlig

Adresseliste:
• Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
• Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES

Kopi til:
• Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord, Postboks 394, 8505 Narvik


