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FORORD
Godstrafikken på Bergensbanen har økt med mer enn 80 % de fire siste årene, eksisterende
kryssingsspor er begrensende i dagens situasjon, og er avgjørende for videre vekst i godstrafikken med
jernbanen.

Jernbaneverket planlegger derfor å forlenge av kryssingssporet ved Bolstadøyri i Voss kommune,
Hordaland. Forlengningen vil gå parallelt med eksisterende jernbanelinje i retning øst. I forbindelse
med denne utvidelsen må dagens planovergang stenge og erstattes av rampe fra stasjonen eller ny bro
over elven.
På oppdrag fra Plan Vest Bergen AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering for biologisk mangfold og fisk knyttet til en eventuell utbygging.
Ole Kristian Spikkeland er cand. real. i zoologisk økologi med ornitologi som spesialfelt. Bjart Are
Hellen er cand. scient. i zoologisk økologi med fiskebiologi som spesialfelt og Per G. Ihlen er dr.
scient. i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Rådgivende Biologer AS har
selvstendig eller sammen med andre konsulenter utarbeidet over 160 konsekvensutredninger for
tilsvarende prosjekter. Rapporten bygger på en befaring til influensområdet utført av Ole Kristian
Spikkeland den 19. juni 2009, fotografier, samt skriftlige og muntlige kilder.
Rapporten er utarbeidet etter mal fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og har til hensikt å
oppfylle de krav som (NVE) stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold og vurdering av
konsekvenser ved bygging av småkraftverk. Det må presiseres at prosjektet er så lite at det ikke er
krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven, noe som nødvendigvis gjenspeiles i
utredningens omfang og detaljeringsgrad.
Rådgivende Biologer AS takker Plan Vest Bergen AS, ved Geir Håland, for oppdraget.
Bergen, 12. april 2010
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SAMMENDRAG
Spikkeland, O. K., B. A. Hellen & P. G. Ihlen 2009.
Forlengelse av kryssingsspor ved Bolstadøyri, Voss kommune, Hordaland.
Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og fisk. Rådgivende Biologer AS, rapport 1301,
ISBN 978-82-7658-749-4, 22 sider.
På oppdrag fra Plan Vest Bergen AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en
konsekvensutredning for temaene naturverninteresser, inngrepsfrie naturområder (INON), biologisk
mangfold, flora og fauna, fisk og ferskvannsbiologi for en planlagt forlengelse av kryssingsspor ved
Bolstadøyri i Voss kommune i Hordaland fylke.
Planen er å utvide kryssingssporet på Bolstadøyri med en lengde på ca. 800 meter. Tiltaket innebærer
også en oppgradering av stasjonsområdet, ved at det etableres planfrie kryss for kjøretøy og gående.
Naturverninteresser
Verneinteresser berøres ikke av tiltaket. Vossovassdraget er imidlertid nasjonalt laksevassdrag.
• Ingen verdi, ingen virkning og ubetydelig konsekvens (0).
Inngrepsfrie områder (INON)
Tiltaket ligger i et inngrepsnært område og får ikke konsekvenser for inngrepsfrie områder
• Ingen verdi, ingen virkning og ubetydelig konsekvens (0).
Biologisk mangfold
Naturtypen mudderbank finnes i Leiro langs planlagt utvidede jernbanelinje. Rødlistearten firling er en
pusleplante som er knyttet til naturtypen mudderbank, og rødlistearten alm finnes nær stasjonsområdet
på Bolstadøyri. Streifdyr av rødlistearten oter skal også forekomme i Vossovassdraget. Ål finnes i
store deler av Vossovassdraget, også i Leiro. Tiltaket vil berøre naturtypen mudderbank, men arealet
er svært begrenset. En utvidelse av jernbanelinjen kan føre til mindre vanngjennomstrømning og
redusere vannstandsendringene som er avgjørende for opprettholdelsen av naturtypen. Dette kan også
redusere utbredelsen av firling, som er knyttet til naturtypen. Vanngjennomstrømningen er også
avgjørende og for at ål kan passere inn og ut av Leiro. Almetrærne ved Bolstadøyri stasjon kan bli
fjernet i forbindelse med anleggsarbeid i området. Virkningen av tiltaket vurderes å være liten negativ
(-).
• Middels til stor verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels negativ
konsekvens for biologisk mangfold (-/--).
Flora og fauna
Floraen består av vanlige og vidt utbredte arter og gis liten verdi, men kantvegetasjon langs vassdrag
er gitt særlig lovbeskyttelse. En utvidelse av jernbanelinjen kan redusere kantvegetasjonen langs
Vossovassdraget og deler av Leiro. Anleggsarbeidet og trafikken i anleggsfasen vil også være negativ
for floraen og faunaen i området. Trekkvei for hjort, og våtmarkstilknyttede fuglearter som hekker, vil
bli forstyrret i anleggsfasen på grunn av økt støy og trafikk.
• Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens for flora og fauna (-).
Fisk og ferskvannsbiologi
Bolstadelva er gyte- og oppvekstområde for Vossolaksen. Anleggsarbeidet kan gi noe avrenning til
Vossovassdraget, den store vannføringen gjennom vassdraget vil ha en betydelig fortynnende effekt,
og det er ikke ventet at arbeidet vil ha noen virkning på fisken i elven. Heller ikke for andre
ferskvannsorganismer er tiltaket ventet å få noe negative virkning.
Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi (0)
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Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens
Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en forlengelse av kryssingsspor ved
Bolstadøyri.
Tema
Verneinteresser

Verdi
Liten

Middels

Virkning
Stor

Stor neg.

Middels

Liten / ingen

Middels Stor pos.

Konsekvens

-----------------------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Inngrepsfrie omr.

-----------------------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Biomangfold

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Liten/Middels
(-/--)

Flora og fauna

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Liten negativ (-)

Fisk og ferskvann

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Avbøtende tiltak
Vossovassdraget er nasjonalt laksevassdrag, og tiltak som berører vassdraget må i størst mulig grad
reduseres, slikt som utslipp fra anleggsområdet og eventuelle behov for graving i vassdraget.
Slik tiltaket er beskrevet i dag, vil deler av forlengelsen av jernbanelinjen komme i berøring med den
viktige naturtypen mudderbank. Arealbeslaget er relativt lite, men gir likevel negativ konsekvens. En
bør i størst mulig grad redusere utfyllingen i dette området, og heller flytte utfyllingen noe mot
elveløpet. En noe større utfylling i hovedløpet på denne strekningen vil ha ubetydelig negativ virkning
på lakse- og sjøaurebestandene i vassdraget. Derimot vil dette kunne komme i konflikt med
beskyttelsesregimet som gjelder for nasjonale laksevassdrag. Samlet negativ konsekvens for
naturmiljøet synes likevel minst ved at utfyllingen i større grad flyttes mot elveløpet framfor i Leiro.
Det er viktig at vanngjennomstrømningen opprettholdes gjennom de nye fyllingene. Dette kan enten
skje ved at det brukes masser med god vanngjennomstrømning eller ved etablering av kulvert,
stikkrenner eller rør gjennom den nyetablerte delen jernbanelinjen.
Almetrærne ved Bolstadøyri stasjon bør i størst mulig grad skjermes for inngrep.
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UTBYGGINGSPLANER
Eksisterende kryssingsspor ved Bolstadøyri i Voss kommune, Hordaland er begrensende for
godstrafikken. Jernbaneverket planlegger derfor å forskyve og forlenge kryssingssporet i østlig
retning. Samtidig skal det etableres ny plattform nord for enden av eksisterende plattform. Målet er å
utvide kryssingssporet på Bolstadøyri med en lengde på ca. 800 meter (figur 1). Tiltaket innebærer
også en oppgradering av stasjonsområdet i henhold til Jernbaneverkets egen standard, ved at det
etableres planfrie kryss for kjøretøy og gående.
Tiltaksområdet
Ny bro
Ny rampe

Figur 1. Tiltaksområdet og planlagt bro (blå strek) eller ny rampe (stiplet linje) for kryssing av
jernbanelinjen.
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DATAGRUNNLAG OG METODE
DATAGRUNNLAG
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på en befaring av
Ole Kristian Spikkeland til området den 19. juni 2009. Det er videre funnet informasjon fra diverse
litteratur, søk i nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester og ved muntlig og skriftlig kontakt med
forvaltningen En liste over litteratur og databaser finnes under referanser bakerst i rapporten. Det er
også vurdert hvor gode grunnlagsdataene er:
På en skala fra 0 (ingen data) til 3 (godt datagrunnlag) vurderes grunnlaget her som 3, godt
datagrunnlag.

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i
Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):
Verdi
Liten
Middels
Stor
---------------------------------------------------------- -
Eksempel

Trinn 2: Tiltakets virkning
Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og
virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra
stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under).
Virkning
Stor neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Stor pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Eksempel

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (figur 2).
Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser
er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er
å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en
rangering av konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør
fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning.
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Figur 2. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det
aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på temaet.
Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ
konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren angir ingen
virkning og ubetydelig/ingen konsekvens (etter Statens
Vegvesen 2006).

KRITERIER FOR VERDISETTING
Verdisetting av de ulike tema er utført i henhold til kriterier opplistet i tabell 2.
Tabell 2. Kriterier for verdisetting av naturverninteresser, inngrepsfrie områder, biologisk mangfold og
fisk og ferskvann.
Tema

Stor verdi

Middels verdi

Liten verdi

NATURVERNINTERESSER
Kilde: Naturbase, NVE/DN,
kommuneplaner

 Vernet etter Naturvernloven el. gj.
Verneplan for vassdrag

 Lokale verneområder etter
Plan- og bygningsloven
(spesialområder)

 Andre områder

INNGREPSFRIE OG
SAMMENHENGENDE
NATUROMRÅDER
Kilde: DN-rapport 1995
Direktoratet for
naturforvaltning www.dirnat.no

 Villmarkspregede områder
 Sammenhengende inngrepsfritt
fra fjord til fjell.
 Inngrepsfrie omr. (uavh. av
INON-sone) i kommuner og
regioner med lite rest-INON

 Inngrepsfrie naturområder
forøvrig (INON-sone 1 og 2)

 Ikke inngrepsfrie områder

BIOLOGISK MANGFOLD
Naturtyper:
Kilde: DN-håndbok 13, Korbøl
mfl 2009

 Naturtypelokaliteter med verdi A
(svært viktig)

 Naturtypelokaliteter med
verdi B (viktig)

 Naturtypelokalitet med verdi
C (lokal verdi)

Rødlistede arter
Kilde: Norsk rødliste 2006
Korbøl mfl 2009

 Leveområder for arter i de tre
strengeste kategoriene på nasjonal
rødliste: kritisk truet (CR), sterkt
truet (EN) og sårbar (VU).
 Områder med forekomst av flere
rødlistearter

 Leveområder for arter i de
laveste kategoriene på
nasjonal rødliste: nær truet,
(NT) og datamangel (DD).

 Andre leveområder.
 Leveområder for arter i
kategorien NT på den
nasjonale rødlisten, men som
fremdeles er vanlige.

FLORA OG FAUNA
Kilde: DN-håndbok 11.

 Områder med stort artsmangfold i
nasjonal målestokk
 Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5

 Områder med stort
artsmangfold i lokal eller
regional målestokk
 Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 2-3

 Områder med arts- og
individmangfold som er
representativt for distriktet
 Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 1

FISK- OG
FERSKVANNSBIOLOGI
Kilde: DN-håndbok 15

 Ferskvannslokaliteter med verdi
A (svært viktig)

 Ferskvannslokaliteter med
verdi B (viktig)

 Andre områder

Rådgivende Biologer AS
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Inngrepsfrie naturområder (INON)
Urørt natur er forsøkt entydig definert under begrepet inngrepsfrie naturområder (DN 1995 og INONinnsyn DN, versjonsnummer INON 01.03). I definisjonen inngår alle områder som ligger mer enn en
kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep (bebyggelse, høyspentlinjer, veger, dammer mm.).
Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste inngrep og defineres som
vist i tabell 3.
Tabell 3. Definisjon av de ulike INON sonene.
INON-soner
Inngrepsnære områder
INON-sone 2
INON-sone 1
Villmarkspregede områder

Rådgivende Biologer AS
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< 1 km
1-3 km
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. § 3 i vannressursloven). Tiltaksområdet til dette
prosjektet omfatter fysiske installasjoner i forbindelse med ny bro/rampe og nytt kryssingsspor og
anleggsareal rundt.
Influensområdet omfatter også de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt. Når det
gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli påvirket særlig under
anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både geografisk og i forhold
til topografi og hvilke arter som behandles. For vegetasjon kan en grense på 20 m fra fysiske inngrep
være rimelig, mens det for viltarter vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet forstyrrelser i
anleggsperioden.

Figur 3. Flyfoto over tiltaksområdet (kilde: GisLink.no).

Rådgivende Biologer AS

11

Rapport 1301

OMRÅDEBESKRIVELSE
GENERELT
Bolstadøyri stasjon ligger på tettstedet Bolstad på sørsida av Bolstadelva, der Bergensbanen går i en
trang dal. Tettstedet Bolstad ligger vest i Voss kommune, ikke langt fra grensen til Vaksdal kommune.
Bolstadelva er den nederste delen av Vossovassdraget. Elven går fra Evangervatnet og munner ut i
Bolstadfjorden ved Bolstadøyri. Gjennomsnittlig vannføring i Bolstadelva er ca 100 m³/s.
Tiltaksområdet ligger like øst for Bolstadøyri nederst i Bolstadelva (Vossovassdraget) i Voss
kommune (figur 1 og 3). Avstanden fra utløpet i Bolstadfjorden er ca. 0,3-1,4 km, mens
kommunesenteret Vangen befinner seg ca. 25 km mot øst. Naturgeografisk hører området til region
37c; Vestlandets lauv- og furuskogsregion, underregion Hordalands fjordstrøk. Hele tiltaksområdet
inngår i den sørboreale vegetasjonssonen og tilhører den klart oseaniske seksjonen (Moen 1998).
Boreal lauvskog dominerer, men det finnes også innslag av varmekjære treslag. Berggrunnen
domineres av grønnstein, amfibolitt. Lengst vest i tiltaksområdet, og like øst for Bolstadøyri stasjon,
opptrer imidlertid to smale soner med mer næringsrik fyllitt, glimmerskifer. Det store fjellmassivet
sørøst for tiltaksområdet består av næringsfattig diorittisk til granittisk gneis (Ragnhildstveit &
Helliksen 1997). Bergartene i området ble sterkt deformerte og omdannete under den kaledonske
fjellkjededannelsen. Mesteparten av tiltaksområdet er overdekket med løsmasser, hvorav
breelvavsetninger dominerer. Fjellpartiet like øst for jernbanestasjonen er overdekket med
forvitringsmateriale, likeså fjellet Åsen nord for Bolstadelva. Skråningen under den bratte fjellskrenten
sørøst for våtmarksområdet Leira er fylt opp av mektige skredavsetninger. Ved utløpet i
Bolstadfjorden er Bolstadelva omkranset av elveavsetninger.
Tiltaksområdet befinner seg kun få meter over havnivå. Det har små høydeforskjeller i øst-vest
retning. Terrenget stiger imidlertid en del straks man beveger seg bort fra selve elveløpet – unntatt ved
våtmarksområdet Leira. Omtrent midt i planområdet munner Rasdalselva (middelvannføring 1,3 m³/s)
ut i Bolstadelva fra sør. Mindre bekker renner også ut i våtmarksområdet Leira.
Tiltaksområdet er relativt sterkt påvirket av menneskelige inngrep. Bergensbanen, inkludert
Bolstadøyri stasjon og eksisterende kryssingsspor, dekker betydelige arealer. Likeså finnes flere veier i
området. E16 passerer noe sør for tiltaksområdet. Fra denne går det vei ned mot Bolstadøyri stasjon og
videre mot nord i bru over Bolstadelva. Her deler veien seg mot henholdsvis Bolstadøyri i vest og et
boligområde mellom Åsen og Bolstadelva i øst. En lokalvei følger også fra E16 og stasjonsområdet og
østover forbi Leira og Strandi og videre nordover langs østbredden av Bolstadelva. Både ved Strandi
nordøst i tiltaksområdet og i et område vest for Leira ligger flere bolighus. Noe bebyggelse finnes også
vest for stasjonsområdet og på nordsiden av Bolstadelva. Omkring Leira opptrer dyrket mark i form av
eng/grasproduksjon, likeså i området nord for Strandi og vest mot Bolstadøyri. En høyspentledning
krysser Bolstadelva og tiltaksområdet noe øst for Bolstadøyri stasjon. Flere steder grenser
jernbanefyllingen direkte mot elva. Ved Leira er jernbanefyllingen omgitt av vann på begge sider.
Utenfor Leira og Strandi er det avsatt noen elvebanker som delvis er bevokst med busker og trær.
Mesteparten av tiltaksområdet har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan for Voss (2007).
Unntak gjelder selve stasjonsområdet på Bolstadøyri, som er avmerket som jernbaneareal, og mindre
områder vest for stasjonen, og like nordøst for brua over Bolstadelva, som er avsatt som boligområde.
Bolstadelva (Vossovassdraget) har i dag status som nasjonalt laksevassdrag.
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VERDIVURDERING
NATURVERNINTERESSER
Det er ikke verneområder eller foreslåtte verneområder innenfor influensområdet. Nærmeste
verneområde er Fadnesskaret naturreservat i Teigdalen, som er en edellauvskog ca 3 km nordøst for
tiltaksområdet (se Naturbase DN, www.dirnat.no). Vossovassdraget er nasjonalt laksevassdrag.


Temaet naturverninteresser har ingen verdi.

INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON)
Tiltaksområdet er sterkt påvirket av menneskelige inngrep. Bergensbanen, inkludert Bolstadøyri
stasjon og eksisterende kryssingsspor, dekker betydelige arealer. Likeså finnes flere veier i området.
E16 passerer noe sør for tiltaksområdet. Fra denne går det vei ned mot Bolstadøyri stasjon og videre
mot nord i bru over Bolstadelva. En høyspentledning krysser Bolstadelva og tiltaksområdet noe øst for
Bolstadøyri stasjon. Bolstadelva er påvirket av reguleringer langer oppe i vassdraget, det er også
Rasdalselva.


Temaet inngrepsfrie naturområder (INON) har ingen verdi.

BIOLOGISK MANGFOLD
Kunnskapsgrunnlaget
Voss kommune har gjennomført en kommunal naturtypekartlegging, som også omfatter Bolstadøyri
(Moe 2005). Kartleggingen har vært utført i samsvar med metodikken i DN-håndbok 13, og
resultatene er bl.a. lagt ut i Naturbasen (www.dirnat.no).
Det er gjennomført kartlegging av viktige viltområder etter metoden til Direktoratet for
naturforvaltning (2000) i Voss kommune (Miljøstatus i Hordaland). I Artsdatabankens Artskart
(www.artsdatabanken.no) finnes det ikke finnes noen registreringer av rødlistearter fra tiltaksområdet.
Naturtyper
Ved Bolstadøyri er tre naturtyper kartlagt, hvorav lokalitet ”BN00020022, Leira, Bolstad”
mudderbank med fattig utforming er vurdert som viktig. Denne berører tiltaksområdet for nytt
kryssingsspor ved Bolstad (figur 4).

Mudderbank ved Leira (BN00020022, Bjørn Moe 2005).
Lokaliteten er en fattig utforming av naturtypen mudderbank (E02). Den er gitt verdi viktig, mens
stedskvaliteten er oppgitt som særs god. Moe (2005) beskriver lokaliteten som følger på bakgrunn av
registreringsbesøk 15.9.2003:
”Lokaliteten ligg på søraustsida av Vosso, like ovanfor utløpet ved Bolstad (Bolstadhølen).
Leira er ei bakevje av elva, som no er avskoren frå elva av jernbanelinja. Delar av sumpen er
påverka av fyllingar frå jarnbana. Lokaliteten er delvis innestengd og følgjer ikkje heilt dei
naturlege svingingane i hovudelva.
Som namnet seier er Leira dominert av slam og anna finkorna materiale. Sumpvegetasjonen i
øvre del av soneringa inneheld staudar og storr, slik som åkermynte, soleihov, brønnkarse og
sennegras. Den lågaste delen av lokaliteten er utsett for store svingingar i vasstanden, og
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erosjon og akkumulasjon av slam og anna elvetransportert materiale. Dei best tilpassa artane
er små pusleplantar som firling, evjebrodd, sylblad, evjesoleie og nålesivaks. Spesielt firling
veks i svært store mengder. Arten er sjeldan i fylket, men finst også høgare oppe i
Vossavassdraget.
Registrerte artar: Elvesnelle Equisetum fluviatile, evjesoleie Ranunculus reptans, sylblad
Subularia aquatica, vasshår Callitriche sp., åkermynte Mentha arvensis, soleihov Caltha
palustris, brønnkarse Rorippa palustris, evjebrodd Limosella aquatica, vasspepar Persicaria
hydropiper, firling Crassula aquatica, stivt brasmegras Isoetes lacustris, mjukt brasmegras I.
echinospora, dysiv Juncus supinus ssp. nigritellus, nålesivaks Eleocharis acicularis,
sennegras Carex vesicaria.”

Figur 4. Prioriterte naturtyper ved Bolstadøyri, jf. Moe (2005) og Naturbasen (www.dirnat.no). Av
disse berører lokalitet BN00020022 Leira, Bolstad tiltaksområdet for kryssingsspor ved Bolstadøyri.
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Figur 5. Mudderbanken Leira med jernbanen i bakgrunnen (foto 19. juni 2009: Ole Kristian
Spikkeland.)
Nye undersøkelser foretatt 19. juni 2009 bekrefter at naturkvalitetene som er knyttet til lokaliteten
Leira er intakte (figur 5). Også verdivurderingene som er gjort for denne lokaliteten kan stå ved lag. I
tillegg til artene som er listet opp av Bjørn Moe i lokalitetsomtalen ovenfor, ble det nær strandsonen i
den vestligste delen av lokaliteten (UTM: 32V 334108 6726336) registrert i alt fem eksemplarer av
grov nattfiol. Denne arten ble også registrert to steder i veikanten nærmere E16.
Skrotemark (D15)
De andre områdene som omfattes av foreliggende utbyggingsplaner (se figur 1), er påvirket av
inngrep i form av veier, jernbanelinjer, boligbebyggelse, broer mm. og kan klassifiseres som
skrotemark (D15). Kantvegetasjon med trivielt artsinventar dominerer. Langs mesteparten av
tiltaksområdet grenser eksisterende jernbanespor og jernbanestasjon direkte mot Bolstadelva. På
”innsiden” av jernbanesporet (mot sør og øst) består terrenget lengst i vest av skråning opp mot E16,
hvor det bl.a. er plantet furu og satt opp flere støttemurer. Strekningen østover mot Rasdalselva stiger
her bratt opp fra jernbanelinja og preges av fjellskjæringer og støttemurer for bilveien som tar av fra
E16 mot henholdsvis jernbanestasjonen og Rasdalen. Videre mot øst krysses nedre del av Rasdalselva
med kantsoner. Elva renner i strie stryk over et grovt bunnsubstrat i dette området og har følgelig
beskjeden verdi i naturtypesammenheng.
Det ble ikke registrert ytterligere naturtyper i tiltakets influensområde. Naturtyper har middels verdi.
Rødlistede arter
Arten firling (kategori EN sterkt truet) vokser i mudderbanken i Leira,. Ved jernbanestasjonen ble det
registrert enkelteksemplarer av alm (kategori NT nær truet). Ål (kategori CR kritisk trua) finnes i store
deler av Vossovassdraget, også i Leiro. Det skal også finnes streifdyr av oter (kategori VU sårbar) i
Bolstadelva/Vossovassdraget.



Biologisk mangfold får samlet sett middels til stor verdi.
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FLORA OG FAUNA
Flora
Ut over de omtalte artene i kapittelet om naturtyper, ble kun vanlige plantearter påvist – så som gran,
gråor, bjørk, selje, rogn, hegg og plantanlønn. I bunnsjiktet inngår bl.a. sløke, vendelrot, hårfrytle,
gaukesyre og fugletelg. Partiet mellom Rasdalselva og våtmarksområdet Leira er forholdsvis flatt. Her
opptrer vekselvis busker/små treklynger og mer åpne partier med noe rikere høgstaudevegetasjon.
Typiske arter er; hundekjeks, skogstorkenebb, engsoleie, vendelrot, revebjelle og skogstjerneblom.
Litt ovenfor jernbanelinjen ligger enkelte boliger, og øst for disse igjen strekker en liten eng seg ned
mot jernbanelinjen. Et belte av kantvegetasjon langs elver, bekker og vann motvirker avrenning og gir
viktige levesteder for planter og dyr. Kantvegetasjonen er av denne grunn gitt lovbeskyttelse i
vannressursloven §11. Langs deler av vassdraget er det kantvegetasjon i tiltaksområdet, men i partier
er den lite/ikke utviklet.
Fauna
Iflg. Naturbasen (www.dirnat.no) krysser et hjortetrekk (vekt 1) Bolstadelva på høyde med
våtmarksområdet Leira sentralt i tiltaksområdet (figur 6). Områdene nord for Bolstadelva og sørvest
for Bolstad er begge avmerket som beiteområder for hjort (vekt 2). Overvoll (2005) har ellers påvist
hekkende fossekall i Rasdalselva noe sør for Bolstadøyri. Det ble ikke registrert hekkelokaliteter for
fossekall innenfor tiltaksområdet den 19. juni 2009.
Mudderbanken/gruntvannsområdet i Leira har en viss verdi som rasteplass, og sannsynligvis også
hekkeplass, for våtmarkstilknyttede fuglearter. Under feltarbeidet 19. juni 2009 ble bl.a. følgende arter
registrert i dette området: Stokkand, strandsnipe, fiskemåke, taksvale og linerle.

Hjort
Beiteområde
Viltvekt 2

Hjort
Trekkvei
Viltvekt 1

Hjort
Beiteområde
Viltvekt 2

Figur 6. Registrerte beiteområder og trekkveier for hjort ved Bolstadøyri, jf. Naturbasen
(www.dirnat.no).
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Også selve Bolstadelva har en viss verdi for våtmarkstilknyttede fuglearter innenfor tiltaksområdet. De
mest attraktive områdene vil være bakevjer og andre rolige partier. I tiltaksområdet finnes slike partier
bl.a. utenfor Leira og Strandi. Det er først og fremst andefugler og fossekall som har tilhold i
hovedelva. Disse artene bruker områdene hele året så sant det er isfritt. Bolstadelva, som utgjør nedre
del av det store Vossovassdraget, vil ellers fungere som en viktig naturlig trekkorridor for en lang
rekke andre fuglearter vår og høst. Av pattedyr er mink og oter knyttet til hovedvannstrengen.


Samlet sett får flora og fauna middels verdi.

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Det foretas hyppige vannkvalitetsmålinger i Bolstadelva. pH varierer normalt mellom 6,1 og 6,5.
Konsentrasjonen av giftig aluminium (labilt) er ikke målt over 6 µg/l og er normalt under 4 µg/l. Det
er en tendens til bedring i vannkvaliteten de siste årene. I dagens situasjon er forsuring i vassdraget
ikke lenger vurdert som et vesentlig problem for laksebestanden (DN 2007).
Bolstadelva utgjør den nederste delen av Vossovassdraget, mellom Evangervatnet og Bolstadfjorden.
Vossovassdraget har en storvokst laksestamme med vanlig gjennomsnittsvekt på 10 kg. Fangsten av
laks avtok sterkt fra slutten av 1980-tallet, og alle smoltårgangene f.o.m. 1985 har hatt svært lav
tilbakevending (1988-årgangen er et unntak) (Sægrov mfl. 1994; Skurdal mfl. 2001).
Det har vært høyt innslag av rømt oppdrettslaks i gytebestanden siden 1992, og vellykket gyting av
rømt laks er dokumentert (Lura 1995; Sægrov mfl. 1997). Det er sannsynlig at smoltårgangene f.o.m.
1997 har vært dominert av avkom etter rømt oppdrettslaks og utsatt laks av Vosso stamme (merket
f.o.m. 1994).
Tettheten av eldre lakseunger har økt i Bolstadelven i perioden 2004 til 2007, mens tettheten av eldre
aureunger har gått ned i den samme perioden, trass i relativt høye tettheter av årsyngel aure. Tettheten
av presmolt er ikke beregnet for perioden, men ut fra tetthetsregistreringene og lengdefordelingen
oppgitt i DN 2007, ser tettheten av presmolt ut til å være tilfredsstillende (Sægrov mfl. 2001).


Fisk og ferskvannsbiologi vurderes til stor verdi.

SAMLET VURDERING AV VERDIER
En samlet presentasjon av verdivurdering for de ulike temaene er vist i tabell 4.

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet.
Tema
Naturverninteresser

Inngrepsfrie naturområder
Biologisk mangfold
Flora og fauna
Fisk og Ferskvann

Rådgivende Biologer AS

Grunnlag for vurdering
Verneinteresser berøres ikke av tiltaket. Men
Vossovassdraget er nasjonalt laksevassdrag med særlig
beskyttelsesregime
Tiltaket vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder
En viktig naturtype: mudderbank. Fire rødlistede arter.
Sannsynligheten for funn av andre rødlistearter er liten.
Bare vanlige arter som er representative for regionen,
kantvegetasjon lang Vosso og Leiro. Vilt med viltvekt 2.
Bolstadelva er gyte- og oppvekstområde for Vossolaksen
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET
Forlengelse av kryssingsspor ved Bolstadøyri medfører at eksisterende jernbanelinje på en strekning
på 800 meter vil bli bredere, i tillegg er det et alternativ med ny bro over Bolstadelva. En
sammenstilling av verdi, virkning og konsekvenser på de forskjellige fagtemaene er gitt i tabell 5.

NATURVERNINTERESSER
Det er ikke verneinteresser i influensområdet. Tiltaket har derfor ingen virkning på verneinteresser.
Vossovassdraget er imidlertid nasjonalt laksevassdrag, noe som innebærer et beskyttelsesregime som
skal sikre at det ikke gjennomføres nye tiltak som kan være til nevneverdig skade for laksen.



Tiltaket gir ingen virkning på naturverninteresser.
Ingen verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens for naturverninteresser

INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON)
Tiltaket vil i sin helhet ligge på inngrepsnært område og vil ikke få betydning for inngrepsfrie
områder.



Samlet sett vurderes tiltaket å medføre ingen negativ virkning på INON-områder.
Ingen verdi og ingen negativ virkning gir ubetydelig konsekvens for INON-soner (0).

BIOLOGISK MANGFOLD
Naturtypen mudderbank finnes i Leiro langs planlagte utvidede jernbanelinje. Rødlistearten firling er
knyttet til naturtypen mudderbank, og rødlistearten alm finnes nær stasjonsområdet på Bolstad.
Tiltaket vil berøre deler av naturtypen mudderbank og vil redusere noe av arealet. At påvirket areal er
svært begrenset reduserer de negative virkningene. En bredere fylling kan føre til mindre
vanngjennomstrømning og redusere de store vannstandsendringene som er avgjørende for
opprettholdelsen av naturtypen.
I følge Rødlistebasen til Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no) er påvirkningsfaktorene for filrling
minsket eller opphør av beite, mudring, utfyllinger, gjennfylling av dammer, bekkelukking og
tørrlegging, gjødsling/utslipp av næringssalter og organiske næringstoffer, eutrofiering (inkl.
oksygensvinn), gjengroing og endring av elvebredder/strandlinjer. Utfyllinger vil påvirke noe av
firlingpopulasjonen i Bolstad negativt. Dersom tiltaket medfører redusert vanngjennomstrømning og
vannstandsendring, vil det også være negativt for forekomsten av firling ved Bolstad. Det må også
presiseres her at firling er kjent flere steder langs Vosso, med den best utvikla lokaliteten ved
Seimsvatnet. Dersom vanngjennomstrøningen blir veldig redusert vil det medføre økt
algeoppblomstring. Almetrærne ved Bolstadøyri stasjon kan bli fjernet i forbindelse med
anleggsarbeid i området. Virkningen av tiltaket vurderes å være liten negativ (-).



Tiltaket vurderes å gi liten til middels negativ virkning på biologisk mangfold.
Middels til stor verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels negativ konsekvens
for biologisk mangfold (-/--).

FLORA OG FAUNA
Som nevnt under verdivurderingen, er floraen utover naturtypene mudderbank relativt ordinær, men
kantvegetasjon langs vassdrag er gitt særlig lovbeskyttelse. En utvidelse av linjetraseen kan redusere
kantvegetasjonen langs Vosso og langs deler av Leiro. Anleggsarbeidet og trafikken i anleggsfasen vil
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også være negativt for floraen og faunaen i området. Tiltaket gir middels negativ virkning på floraen i
det berørte området.
Trekkvei for hjort vil bli forstyrret i anleggsfasen på grunn av økt støy og trafikk. Også
våtmarkstilpassede fuglearter som hekker ved Leiro vil bli negativt påvirket i en anleggsfase. Den
negative virkningen på faunaen vurderes til liten.



Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten negativ virkning på flora og fauna.
Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens for flora og fauna (-).

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Bolstadelva er gyte- og oppvekstområde for vossolaksen. Anleggsarbeidet kan gi noe avrenning til
Vossovassdraget, avrenning fra anleggsområder kan skade fisk. Men de store vannmassene som
transporteres gjennom vassdraget vil ha en betydelig fortynnende effekt, og det er ikke ventet at
arbeidet vil ha noen virkning på fisken i elva. Heller ikke for andre ferskvannsorganismer er tiltaket
ventet å få noe negativ virkning.



Samlet sett vurderes tiltaket å gi ubetydelig virkning på fisk og ferskvannsbiologi.
Stor verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi (0).

SAMLET VURDERING FOR DE ULIKE FAGTEMA
Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for samtlige fagtema er vist i tabell 5.
Tabell 5. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en forlengelse av kryssingsspor ved
Bolstadøyri.
Tema
Verneinteresser

Verdi
Liten

Middels

Virkning
Stor

Stor neg.

Middels

Liten / ingen

Middels Stor pos.

Konsekvens

-----------------------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Inngrepsfrie omr.

-----------------------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)

Biomangfold

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Middels/Liten
(--/-)

Flora og fauna

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Liten negativ (-)

Fisk og ferskvann

----------- -----------


----------------------------------------------------------


Ubetydelig (0)
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AVBØTENDE TILTAK
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det blir tatt hensyn til økosystemene ved at det
ikke slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt.
Siden planlagt anleggsarbeid i selve elvestrengen ikke er omfattende, og behovet for sprengning er
lite, vil dette sannsynligvis være av begrenset aktualitet, men likevel noe en bør begrense.
Vossovassdraget er nasjonalt laksevassdrag, og tiltak som berører dette vassdraget må i størst mulig
grad reduseres.
Slik tiltaket er beskrevet i dag, vil deler av utvidelsen av jernbanelinjen komme i berøring med den
viktige naturtypen mudderbank. Arealbeslaget er relativt lite, men gir likevel negativ konsekvens. En
bør i størst mulig grad redusere utfyllingen i dette området, og heller flytte utfyllingen noe mot
elveløpet. En noe større utfylling i hovedløpet på denne strekningen vil ha ubetydelig negativ virkning
på lakse- og sjøaurebestandene i vassdraget. Derimot vil dette kunne komme i konflikt med
beskyttelsesregimet som gjelder for nasjonale laksevassdrag. Samlet negativ konsekvens for
naturmiljøet synes likevel minst ved at utfyllingen i større grad flyttes mot elveløpet framfor i Leiro.
Det er viktig at vanngjennomstrømningen opprettholdes gjennom de nye fyllingene. Dette kan enten
skje ved at det brukes masser med god vanngjennomstrømning eller ved etablering av kulvert,
stikkrenner eller rør gjennom den nyetablerte delen jernbanelinjen.
Almetrærne ved Bolstadøyri stasjon bør i størst mulig grad skjermes for inngrep.
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