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1 BAKGRUNN

I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for utvidelse av et næringsområde med 
tilkomstveger og turveg på Håbakken i Lærdal kommune, har Asplan Viak AS undersøkt tema 
naturmangfold. Planområdet ligger tett på, og i, tidligere registrerte naturtyper og Lærdalselva med 
sidevassdrag, som er et nasjonalt laksevassdrag. Størstedelen av området i reguleringsplanen er satt 
av til næringsformål i kommunedelplanen (Figur 2). 

Figur 2. Utsnitt av arealdelen til kommunedelplanen

Det planlegges nye areal til næring og en omdisponering og en regulering av områder som nå er 
uregulert. Den nye reguleringsplanen vurderes opp mot eksisterende kommunedelplan, dagens 
situasjon, og mot hvilke virkninger endringer innen planområdet kan gi. I konsekvensutredningen er 
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hvert tema vurdert innenfor de fire delområdene (Figur 3).  Store deler av delområde 1 og 2, og en 
liten del av delområde 4, er allerede regulert og tatt i bruk til næring. Delområde 3 har blitt utvidet 
fra kommunedelplanen, der minkfarmen er innarbeidet i planområdet. 

Innen planområdet er det en veikro, diverse verkstedvirksomhet, logistikk/transport, lagerbygg, en 
pelsdyrfarm og en kontrollstasjon med vekt for Statens vegvesen. Ny reguleringsplan legger opp til 
næringsområder med tilkomstveier til de ulike delområdene på Håbakken Næringspark. Det 
foreligger også en mulighetsstudie fra Arkitektgruppen Cubus AS der detaljhandel, industri, 
transportvirksomhet, turveier, visningsgård med overnatting og klatrepark og tilkomstveier er lagt 
frem som muligheter for området. Mulighetsstudiet er ikke vektlagt i konsekvensutredningen, men 
er brukt som støtte i omfangsvurderingen. Konsekvensutredningen fokuserer på konsekvenser av 
arealbeslaget og opparbeiding av planområdet til næringsformål. 

Figur 3. Ny reguleringsplan delt inn i fire delområder. For tema naturmangfold blir delområde 2 vurdert under ett.

2 METODE

For tema naturmangfold er det i håndbok V712 listet opp flere registreringskategorier, og i det 
følgende gis en oversikt over de som er beskrevet og verdivurdert. Ikke alle registreringskategorier i 
V712 er aktuelle for Håbakken, og bare de aktuelle er omtalt.
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Før feltarbeidet startet opp, ble informasjon om eksisterende naturtypelokaliteter og annen 
bakgrunnsinformasjon samlet inn, og under feltarbeidet ble disse kontrollert. Lokalitetene er 
digitalisert og vil bli sendt til Fylkesmannen for utleggelse i Naturbasen.

Naturtypekartlegging
 Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes, ut fra bestemte kriterier, til A, B 
og C-verdi (Tabell 1). Statens vegvesen håndbok V712 er lagt til grunn ved verdisetting og ved 
utarbeidelse av verdikart. For de andre temaene verdivurdert i denne rapporten (viktige viltområder, 
viktige ferskvannslokaliteter, vannmiljø og geologisk naturarv), er de anvendte metodene beskrevet 
innledningsvis for hvert kapittel. For informasjon om kategoriene for rødlistede arter henvises det til 
Henriksen & Hilmo (2015). Forekomster av fremmede arter (Gederaas mfl. 2012) er notert, og benyttet 
i verdivurderingen av naturtypene. 

Tabell 1. Verdisetting av natur etter forskjellige kilder.

Verdi etter 

DN-håndbok 11 og 13

Verdi etter

SVV håndbok V712

Nasjonal-

lokal verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for 
fagtemaet

Bebygde areal

Verdien etter SVV V712 blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi. 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold og biologisk mangfold i undersøkelsesområdet er basert 
på nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. 
Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for naturtyper for 2014 ble derfor benyttet. Disse bygger delvis 
på NiN-metodikken (Natur i Norge) og har med forslag til verdisetting av naturtyper, noe NiN-systemet 
foreløpig ikke har. 
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Ferskvannslokaliteter og funksjonsområder for fisk
Kartlegging av ferskvannslokaliteter er gjort med støtte i DN håndbok 15 og baserer seg på rapporter 
fra tidligere studier, møte med representanter fra elveeierlaget og lokale ressurspersoner. Videre er 
biologer/forskere med førstehåndskunnskap til vassdraget kontaktet for bakgrunnsinformasjon. I 
tillegg gjennomførte Rune Lunde en befaring med, og intervjuer av, representanter for elveeigarlaget 
og fiskerettshavere 10. august 2016 (Lasse Sælthun, Rolf Bjørum og Ola Myrmel.). 

Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag som er vernet etter Laks- og innlandsfiskeloven. Dette 
inkluderer et vern av laks- og sjøørretstammen i Lærdalselva, og dens leveområder og livsgrunnlag. 

Fylkesmannen har gitt en høringsuttalelse til planprogrammet og påpekt at tiltaket vil berøre flere 
viktige naturverdier i området, og at det må tas hensyn til Lærdalselva og dens sideelver. 
Fylkesmannen har i uttalelse til Lærdal kommune, datert 04.08.2016, bedt om at det skal tas hensyn 
restaurering av sidevassdrag. 

Vannmiljø
Informasjon for dette temaområdet er hentet fra Vann-nett.no supplert med observasjoner gjort 
under befaringen 10.08.16. Vannforskriften fastslår at alle vannforekomster skal ha tilstandsklassen 
«god» eller bedre innen 2021, og at ingen nye tiltak skal gjennomføres der det er risiko for at 
tilstanden skal få en redusert tilstandsklassifisering. Konsekvenser av tiltaket er vurdert mot om det 
er risiko for at tilstanden i vannforekomstene vil endres som følge av tiltaket. 

Fiske
Oppdragsgiver har bedt om at konsekvenser for fiske i Lærdalselva skal utredes i denne 
temarapporten. For dette tema er ikke metodikken i Statens vegvesen V712 fulgt konsekvent da det i 
veilederen skilles mellom fiske som ressurs og næringsgrunnlag for fiskerettshavere, under tema 
«naturressurser» og det som er knyttet til opplevelsesverdien for fiskeren og utøvelse av fiske, som 
behandles under tema «nærmiljø friluftsliv». Siden fiske er en del av næringsgrunnlaget til 
fiskerettshaverne, men produktet for denne næringen er opplevelsesverdien av fiske, er disse 
temaene behandlet under ett. Verdivurdering av tema fiske er en gjort med bakgrunn i egenarten til 
fisket som utøves, og næringsgrunnlaget dette gir. 

Informasjonsinnhenting for dette tema baserer seg også på befaring og intervjuer med elveigerlaget 
og fiskerettshavere langs planområdet. 

Øvrige vurderinger
Informasjon om landskapsøkologiske sammenhenger, verneområder, viltområder, geologiske 
forekomster og artsforekomster er hentet fra tilgjengelige nettkilder, kontakt med lokale 
ressurspersoner og observasjoner gjort under befaringen. 
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Omfang
Vurderinger av omfang er gjort med utgangspunkt i plankart over området (Figur 3) og «Planprogram 
Reguleringsplan for Håbakken Næringspark», datert 10.03.2016. Arkitektgruppen Cubus AS har også 
laget et mulighetsstudie for området (revidert 18.12.2015) som er brukt som støtte for vurderingene 
av omfang. Det er noen avvik mellom plankartet og illustrasjonene i mulighetsstudiet, først og fremst 
knyttet til gang- og sykkelveier. Omfangsvurderingen gjøres med utgangspunkt i at gang- og 
sykkelveier legges utenfor områdene som er satt av til grøntareal i plankartet, og ikke etter det som 
er skissert i mulighetsstudien. 

Omfanget av tiltaket på Håbakken er først og fremst knyttet til arealbeslag og i hvor stor grad 
anleggsvirksomhet knyttet til opparbeiding av området kan ha innvirkning på naturverdiene og fiske. 
Andre sannsynlige påvirkningsfaktorer kan være støy, lys, problemstillinger knyttet til avrenning og 
vannmiljø, forsøpling, økt person- og biltrafikk og endring av vannføring i vassdrag som følge av 
flomsikring. Omfanget er vurdert i forhold til skalaen i konsekvensviften i Figur 4.

Nærings- og industrivirksomhet som fører til utslipp, eller uttak av vannressurser til kjøling o.l. er ikke 
vurdert i denne konsekvensutredningen. Om det i fremtiden blir aktuelt med slik virksomhet på 
Håbakken Næringspark, må dette behandles gjennom egne prosesser, med konsesjon etter 
gjeldende lovverk (f.eks. vannressursloven og forurensingsloven). 



NOTAT
Side 8 av 29

Lærdal kommune Asplan Viak AS

Konsekvenser
Konsekvenser for de ulike deltemaene blir vurdert for de fire delområdene i planene som er vist i 
figur 4, ved å sammenstille verdi og omfang. Konsekvenser for de ulike naturverdiene er presentert i 
en oppsummerende tabell og videre beskrevet for de ulike delområdene etter trinnene som er vist i 
konsekvensvifta i figur 4.  

Figur 4. «Konsekvensviften» jf. Statens vegvesens håndbok V712, for fastsetting av konsekvens. 
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3 VERDIVURDERING OG OMFANG AV PÅVIRKNING

Landskapsøkologiske sammenhenger
Planområdet ligger i et kulturlandskap med spredt skog som henger delvis sammen, og er 
fragmentert av veier, bebyggelse og jordbruksareal. Kjerringgjelet er også en grønn korridor som går 
gjennom landskapet. Konnektivet mellom skogsområdet nord for planområdet knyttes sammen av 
skogsbeltet L3 som går gjennom delområde 4 (figur 5). Insekter og til dels flere fugl- og 
flaggermusarter er avhengig av korte avstander mellom skogsområder for å ta disse i bruk. En mulig 
effekt av å redusert sammenbinding og økt fragmentering mellom naturområder er flere isolerte 
områder med redusert biologisk mangfold. Dette momentet inngår ikke i verdisettingen av 
naturtypelokalitetene. Landskapsøkologiske sammenhenger gis middels verdi. 

Figur 5. Flyfoto som viser hvordan skogsområdene innen planområdet henger sammen med et større område. 

Vannmiljø/Miljøtilstand 
Her er kunnskapen hentet fra databasen Vann-nett, samt observasjoner gjort under befaringen 
10.08.16. Vannkvaliteten er generelt god i Lærdal, men enkelte sidevassdrag er preget av 
jordbruksavrenning. Det er mye løsmasser i Lærdal og dette gir store grunnvannsforekomster og hele 
hoveddalen under marin grense er klassifisert som én vannforekomst. Den største vannforekomsten, 
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Lærdalselva, er klassifisert etter andre kriterier enn sidevassdragene siden dette er en sterkt 
modifisert vannforekomst. Kunnskapsgrunnlaget for Lærdalselva er vurdert som godt.

Omfang av påvirkning for vannmiljø antas å være små for ny reguleringsplan for Håbakken 
Næringspark. Påvirkninger er i første rekke knyttet til partikkelavrenning ved opparbeiding av 
området, eventuell fjerning av kantvegetasjon (utdypes under «funksjonsområder for fisk»), urban 
avrenning fra tette flater, forsøpling og partikkelavrenning knyttet til f.eks. smelting av brøytekanter 
på store parkeringsflater. Påvirkninger på vannmiljø er vurdert med forutsetning om at 
vannforekomstene kan bli påvirket av arealbeslag, anleggsvirksomhet og urban avrenning o.l. og ikke 
av kloakk, utslipp fra industri, kjølevannsuttak/utslipp o.l. Dette forutsetter at eksisterende 
kommunalt anlegg har kapasitet til å håndtere den økte belastningen fra ny næringsvirksomhet. 

Tabell 2. Verditabell over vannforekomster, som viser hvilke delområder som berører lokaliteten og hvilke påvirkninger som 
antas å ha effekt på lokaliteten. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi
Berøres 
av del-
område

Påvirkning, omfang

 L1 Lærdalselva

Sterkt modifisert 
vannforekomst, med godt 
økologisk potensial (Vann-
nett).

                   ▲

1,3,4 Overvann/avrenning 
fra anleggsaktivitet og 
massedeponier, 
flomsikring. 
Lite negativt omfang.

F2
Teiggjelet

Del av vannforekomsten 
«sideelvar Lærdal nedre» 
som har antatt god 
økologisk status (Vann-
nett). Høyt innslag av 
grunnvann. 
Vannforekomsten påvirkes 
trolig av avrenning fra 
jordbruk. Brukes til 
jordvanning.

 ▲

4 Overvann/avrenning 
fra anleggsaktivitet og 
massedeponier, 
flomsikring. Middels 
negativt omfang. 

F3 Kjerringgjelet

Del av vannområde 
«sideelvar Lærdal nedre» 
som har antatt god 
økologisk status (Vann-
nett). Trolig negativt 
påvirket av utløp fra 
tunnelavrenning nedstrøms 
brua ved revefarmen, 
spesielt ved tunnelvask og 
fra revefarmen.

           ▲

1,3,4 Overvann/avrenning 
fra anleggsaktivitet og 
fyllinger, 
flomsikring/kanaliseri
ng. Middels negativt 
omfang.

F4
(ikke 
fremstilt 
i figur 5, 
under 
hele 

Lærdal, 
Grunnvann

Stor grunnvannsforekomst i 
hele Lærdal under marin 
grense, som har udefinert 
miljøtilstand og risiko for at 
miljømål ikke nås innen 
2021. Vannforekomsten 

                   ▲

1,2,3,4 Risiko for utslipp/ 
lekkasje fra 
næringsvirksomhet. 
Lite/ ubetydelig 
negativt omfang.



NOTAT
Side 11 av 29

Lærdal kommune Asplan Viak AS

planområ
det).

har stor verdi og trekkes 
opp pga. kunnskapsmangel. 

Verneområder 
Det er ingen verneområder i planområdet. Lærdalselva er vernet etter lakse- og innlandsfiskeloven 
som nasjonalt laksevassdrag og blir omtalt under funksjonsområde for fisk. 

Naturtyper på land 
I planarbeidet er det tatt høyde for naturtypene i planområdet som er registret i Naturbase, samtidig 
som at de eksisterende grøntområdene er planlagt som en del av blågrønnstrukturen i 
mulighetsstudiet. Det er et skarpt skille mellom de eksisterende naturtypene og områdene rundt, 
som i stor grad er utbygd eller intensivt drevet mark, uten naturverdier. 

Nye kartlegginger foretatt i forbindelse med reguleringsarbeidet har avdekket en ny 
naturtypelokalitet i planområdet, og utvidet og endret naturtype på lokaliteten Tønjum Nordøst. 
Denne naturtypen klassifiseres nå som et viktig bekkedrag, som har en videre definisjon enn det som 
tidligere er registrert. Denne naturtypen tar inn funksjonsområde for fisk og variasjon i habitat som 
en del av begrunnelsen for verdisettingen. 

Tabell 3 Verditabell over naturtyper på land. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi
Berøres
av del-
område

Påvirkning

L1 Tønjum Nord

Naturbeitemark, utforming frisk fattig-
eng (beitet). Naturbeitemarka har 
enkelte naturengarter som gjeldkarve og 
ryllik og i tillegg er det enkelte busker 
med klåved (NT) her. 
Naturtypelokaliteten er negativt påvirket 
av gjengroing og den fremmede arten 
rødhyll. Den er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). Kartlagt av Gaarder 
(1995).

            ▲ 4

Økt 
persontrafikk, 
fyllingsfot/ 
flomvern, 
Middels 
omfang

L3
Håbakken 
nordøst

Rik edellauvskog, utforming or-askeskog. 
Dette er en middels stor (4,8 daa), rik og 
fuktpåvirket skog med mange typiske 
høgstaude-arter som firblad og tyrihjelm. 
Tresjiktet er dominert av svartor og 
gråor, og det er innslag av ask (NT), 
morell og selje. Skogen er negativt 
påvirket av hageavfall og den fremmede 

                ▲ 4

Utbygging, 
utfylling. Stort 
omfang
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arten rødhyll. Den er derfor vurdert som 
viktig (B-verdi). Ny lokalitet.

L4 Kjerringgjel

Viktig bekkedrag, utforming viktig 
gytebekk. Dette er et relativt stort (18,53 
daa) skogsområde dominert av boreale 
lauvtrær som bjørk, gråor og selje, og der 
feltsjiktet er dominert av vanlige svake 
lågurt-arter. Skogen er negativt påvirket 
av hageavfall og den fremmede arten 
rødhyll. Området inkluderer også en bekk 
som er et viktig gyteområde for fisk som 
tar seg opp fra Lærdalelva. Samlet sett er 
derfor naturtypelokaliteten vurdert som 
viktig (B-verdi). Lokaliteten er en 
utvidelse av en kartlagt i 2010 som 
kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti, av Helge 
Fjeldstad.

                ▲ 1,3,4

Veikryssing, økt 
persontrafikk 
(slitasje), 
fjerning av 
vegetasjon for, 
flomsikring, 
kanalisering. 
Middels/stort 
omfang

Viltområder
Lærdals har en stor hjortebestand der det milde klimaet og de tørre vintrene gjør at Lærdal er et 
viktig overvintringsområde for hjort. Antall hjort som blir felt under jakt har variert mellom 136 og 
317 de siste 5 årene, og årlige hjortepåkjørsler har variert mellom 8 og 46 i samme periode. I 
skogsarealene i planområdet var det tydelige hjortetråkk, spesielt i nord. Vinterbestanden av hjort i 
Lærdal er veldig stor, men planområdet i seg selv har liten forvaltningsmessig verdi som 
hjortehabitat. En utbygging på Håbakken vil gjøre planområdet mindre attraktivt for hjort, men trolig 
ikke påvirke hjortebestanden i Lærdal. Det er mange viltpåkjørsler i nordlige deler av planområdet og 
en utbygging på Håbakken kan redusere dette noe, ved å hindre at hjort krysser veien. Tiltaket vil 
trolig ikke gi negative virkninger for hjortebestanden, men kan føre til at dyra oppholder seg et annet 
sted i dalen. Om dette vil redusere antall hjortepåkjørsler, eller flytte problemet til et annet 
krysningspunkt er vanskelig å forutsi (Rein Arne Golf, pers. med.). 

Det har blitt observert oter (VU) i Lærdalselva ved Moldebo flere ganger gjennom sommeren 2016. 
Det dreier seg om enkeltobservasjoner og det er uklart om den har kull. Det ble ikke observert 
oterspor innenfor flommarksområdet i planområdet under befaringen 10.08.2016.

Av rødlistet fugl registrert i naturbase er det observert vipe (EN) og fiskemåke (NT) i området. Vipe er 
knyttet til kulturlandskap og tiltaket kan gi tapt habitat for arten. Det er også registret hønsehauk 
(NT) i området (Rein Arne Golf, pers. med.). Generelt er Lærdal også et viktig habitat for flere 
flaggermusarter, men ingen rødlistede flaggermusarter er registrert her. 
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Tette skoger, som de avgrensa naturtypelokalitetene, er kjent for å være viktige tilholdssteder for en 
rekke sangfugler, men ingen rødlistede arter av denne gruppen er registrert her. 

Funksjonsområde for fisk og andre ferskvannsarter
Planområdet ligger tett opp mot Lærdalselva som er et nasjonalt laksevassdrag med vern etter laks 
og innlandsfiskeloven §7a første ledd, som skal sikre at: 

«Når det treffes vedtak eller gjennomføres tiltak som kan påvirke laksens levevilkår skal de særskilte 
hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder legges 
til grunn. I disse områdene skal laksen sikres en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep.»

Lærdalselva er et viktig laksevassdrag i internasjonal målestokk og har en stor bestand med laks og 
sjøørret. Lærdalselva ble rammet av Gyrodactylus salaris i 1996 og dette har satt laks- og 
sjøørretbestandene betydelig tilbake, samtidig som flere behandlinger med rotenon har redusert 
bestanden ytterligere. Fiskebestandene har etter siste behandling i 2012, med aluminium i 
hovedløpet og rotenon i sidebekkene, hatt en god bestandsutvikling, og har de siste årene vært 
åpent for et begrenset fiske etter flere års fredning. Etter siste behandling har ikke parasitten blitt 
påvist i elva.  Elva kan bli friskmeldt i november 2017, om parasitten ikke påvises før det. Den relativt 
korte tiden siden behandling gjør at elva er i en oppbyggingsfase etter behandlingen, og det antas at 
elva ikke har oppnådd sitt potensiale for lakseproduksjon enda. Dette gjelder også for 
sidevassdragene. 

Tiltaket innebærer ingen direkte inngrep i Lærdalselva og det forventes liten påvirkning for 
funksjonsområde for fisk, i forhold til dagens situasjon. Kjerringgjelet skal krysses med vei. De 
negative virkningene som kan forventes av tiltaket er knyttet til arealbeslag, fjerning av 
kantvegetasjon, støy, lys forsøpling, samt mulige effekter på vannmiljø spesielt i anleggsperioden. 
Videre vil ny bekkekryssing og kanalisering i forbindelse med den redusere produksjonsarealet i 
Kjerringgjelet under driftsperioden. 

Tabell 4. Verditabell over funksjonsområder for fisk

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi
Berøres 
av del-
område

Påvirkning

F1 Lærdalselva

Nasjonalt laksevassdrag, regulert 
vassdrag med mange terskler som gir 
elva et noe kunstig preg trekker noe 
ned, lite flomsikring i elva ved 
planområdet   Stor verdi.

                   ▲

1, 3 Lys, urban 
avrenning, 
anleggsaktivitet, 
sikringstiltak. 
Lite/ubetydelig 
omfang

F2 Teiggjelet

Bekk som stammer fra Kjerringgjel 
med utløp ved Vest Maskin. Yngel av 
både laks og ørret ble påvist i nedre 
deler av bekken i 1992. Blir ikke 
tørrlagt og er i stor grad isfri gjennom 
vinteren pga. grunnvannspåvirkning 

 ▲

4 Mulig lukking, 
utbygging, strider 
med andre planer 
for lokaliteten. 
(Egen tekstlig 
vurdering)
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nedstrøms planområdet. Del av 
tidligere sideløp av Lærdalselva. 
Lav/ingen verdi i dagens situasjon for 
fisk, men har stort potensial som 
funksjonsområde for fisk. 

F3 Kjerringgjelet 

550 meter anadrom strekning, med 
absolutt vandringshinder ved E16. 
Øvre anadrom strekning tørrlegges 
sannsynligvis ofte vinterstid og har 
begrenset verdi som oppvekstområde 
for fisk. Nedre del er et dynamiske 
elvebanker med tett kantvegetasjon 
med mange flomdammer. Prøvefiske 
gjennomført i 1997 viste stor tetthet 
av ørretyngel men bekken bunnfryser 
enkelte år (T. Grimelid pers. med.). 
Utløp fra overvann fra tunnelen har 
sannsynligvis negativ effekt på 
fiskebestanden i bekken, spesielt etter 
tunnelvask. 
Middels verdi som funksjonsområde 
for fisk.

          ▲

1 og 4 Urban avrenning, 
veikryssinger, 
risiko for økt, 
forsøpling, lys.
Middels omfang 

Andre forhold knyttet til funksjonsområder for fisk og nasjonalt laksevassdrag

Flomsikring

Lærdal har blitt rammet av flere flommer. Prevalensen av flom har ført til en betydelig kanalisering 
og steinsetting av elvebreddene for å hindre erosjon i jordbruksområdene og bebyggelse langs elva. 
Det er også veldig mange terskler i Lærdalselva som gir elva et noe kunstig preg. Elver er dynamiske 
økosystemer i konstant endring, og organismer som lever i elver er i stor grad tilpasset og avhengig 
av disse endringene. Omfattende kanalisering, terskler og forbygninger kan derfor gi et redusert 
biologisk mangfold over tid (Eie 1997). En fiksering av elvestrengen med å stabilisere elvebreddene 
kan på sikt gi skadelig bunnerosjon fremfor erosjon av elvebredder som revitaliserer elvebunn 
(Sæterbø 2010). 

Flomfare er utredet i egen temarapport og krever en vesentlig heving av terrenget for 
næringsarealene som er planlagt på delområde 3 og 4 (Figur 3). Dette vil kunne på virke de botaniske 
verdiene i naturtypelokalitetene negativt under anleggsperioden, men vil kunne gi en naturlig 
buffersone inn mot naturtypene og på lang sikt. Vesentlig heving av terrenget sammen med 
bygningsmasse vil kunne gi skyggeeffekter som endrer lysforholdene i naturtypelokalitetene. Heving 
av terrenget krever betydelig massetilførsel og det er stor fare for at dette påvirker vannmiljø og 
funksjonsområder for fisk i anleggsperioden. Virkningene på vannmiljø vil avta over når massene 
stabiliserer seg og vegetasjon etablerer seg på fyllingene. 
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Elvestrekningen av Lærdalselva nedenfor planområdet er ikke forsterket, men det er bygget terskler i 
elven. Håbakken er et av få steder der elva ikke er forbygd i elvekanten og har et naturlig preg med 
elvebanker som endres over tid. Det er forbygninger, men disse er et stykke inne på elvebredden og 
har et spredt vegetasjonsbelte på naturbeitemarka innenfor. I nedre deler av planområdet er det 
også kantvegetasjon mot elva, noe som det ellers er lite av i Lærdal. Totalt sett er elvekantene langs 
planområdet lite påvirket av inngrep, sammenlignet med resten av Lærdalselva og har høy verdi i sin 
nåværende form. Det er derfor viktig å ivareta disse kvalitetene i fremtidige arealplaner. 
Forbygningene må lokaliseres i god avstand fra elva for å tillate at elva får fortsette å erodere naturlig 
i elvebankene i tråd med forskriftene for nasjonale laksevassdrag.

Figur 6 Viser omfanget av elveforbygninger ved planområdet (venstre) og i elva for øvrig (høyre).

Kantvegetasjon

Veier, jordbruksområder, tilrettelegging for fiske har redusert kantvegetasjonen langs Lærdalselva. Å 
opprettholde naturlig kantvegetasjon er viktig for biologisk mangfold, gunstig for produktiviteten til 
elva, samt vannkvaliteten siden overflatevann må filtrere gjennom vegetasjonen. I mindre 
jordbrukspåvirkede vassdrag er også kantvegetasjonen viktig for å begrense lystilgang i bekkene som 
kan gi algeoppblomstring (eutrofiering). Å opprettholde naturlig kantvegetasjon er også et krav i 
forskriftene for nasjonale laksevassdrag. Det er i stor grad lagt vekt på grønnstruktur i planarbeidet 
og det foreligger ikke planer om å fjerne kantvegetasjonen i planen. Viktigheten av kantvegetasjonen 
er også indikert her ved at vi har klassifisert naturtypen som viktig bekkedrag.

Åpning av sideløp

NVE, ved Svein Arne Vågan, var på befaring i Teiggjelet i 2012 for å se på potensialet Teiggjelet har 
som gyte og oppvekstområde for fisk. Han fant at den hadde stort potensial til formålet, og kunne 
utbedres med relativt enkle grep (beskrevet i brev til Lærdal Kommune, datert 08.05.2012). Det var 
tidligere planer om å åpne dette bekkeløpet med inntak fra Lærdalselva nedstrøms planområdet, 
men dette var umulig pga. manglende fall. Restaurering av Teiggjelet krever derfor at vann må ledes 
ut lenger oppe i Lærdalselva (Torkjell Grimelid pers. med.). Det er usikkert om dette var kjent da 
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kommunedelplanen for Håbakken ble vedtatt, og det er derfor tatt med som et moment i denne 
konsekvensutredningen. 

Det foreligger planer om å åpne et sideløp av Lærdalselva for å bedre oppvekst og yngelområder. 
«Kileprosjektet» ble i 1992, før Gyrodactylus salaris ble påvist i Lærdalselva, undersøkt for å se på 
muligheter for å åpne sideløp i elva. Åpning av såkalte «kiler» vil bedre oppvekstsvilkår til yngel og 
utvide produksjonsarealer i vassdraget. Dette prosjektet ble lagt på is etter at G. salaris ble påvist i 
1996. Fokuset ble da flyttet fra habitatforbedring for yngel, til å utrydde parasitten fra elva.  Det ble 
på dette tidspunktet observert både lakse- og sjøørretyngel i Teiggjelet. 

Bekken stammer fra Teiggjelet over E16 som kommer ut i rør fra parkeringsplassen til West Maskin 
AS. Bekken blir tilført grunnvann og overvann fra omkringliggende områder og renner ut i 
Lærdalselva 1,5 km nedstrøms planområdet. Et kart tegnet av Kaptein Reichborn i 1825 viser at 
denne bekken tidligere var en del av et sideløp av Lærdalselva med opphav fra oppstrøms 
planområde 4 (Figur 3), og at bekken fra Kjerringgjelet også rant i dette løpet. Det opprinnelige 
elveløpet hadde trolig opphav fra området der revefarmen ligger i dag. Sporene etter det tidligere 
elveløpet er tydelige i lokaliteten Håbakken Øst (L3, Figur 7) på delområde 4 (Figur 3). Bekken er 
sterkt grunnvannspåvirket og fryser ikke ifølge tidligere grunneier Ola Myrmel. Dette er bekreftet 
gjennom temperaturmålinger foretatt av Torkjell Grimelid som driver klekkeriet i Lærdal.

Figur 7 Høyre kart viser hvor det er mulig å legge nytt sideløp som til en viss grad følger det gamle elveløpet som er vist i 
kart til venstre fra 1825 som viser at dette sideløpet hadde innløp like vest for Molde Gård (trolig der minkfarmen ligger i 
dag). Kjerringgjelet hadde også et mer nordgående løp enn i dag, ifølge kartet fra 1825. 
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Geologiske forekomster
Det er ingen registrerte viktige områder for geologisk arv i Norges Geologiske Undersøkelses 
kartdatabase.

 Artsforekomster
Det er flere rødlistede arter innenfor de ulike naturtypene og dette inngår som en del av 
verdisettingen av naturtypelokalitetene og under viltområder. Ingen enkeltforekomster utenfor disse 
er registrert fra planområdet.
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Figur 8 Verdikart over naturtyper på land og funksjonsområder for fisk. Foreslått nytt sideløp er illustrert i kartet.

Fiske
Det drives fiske etter laks og sjøørret fra begge sider av Lærdalselva på elvestrekningen som grenser 
til planområdet. Fiske utgjør en betydelig del av næringsgrunnlaget til grunneiere.  Sesongen for 
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laksefiske varer fra uke 22 til 36, og kun fluefiske tillates i elva. Det er utstrakt bruk av fang og slipp i 
Lærdalselva, der 70-80% av fisken blir sluppet ut igjen. Det er et relativt eksklusivt fiske med 
tradisjoner tilbake til 1800 tallet, som blir forvaltet/regulert fra miljømyndigheter og lokale føringer. 
Elva er i en oppbyggingsfase etter Gyrodactylus-behandlingen, og det er stor forståelse blant fiskere 
og utleiere for et lavt uttak av fisk. Fang- og slipp regimet gjør at næringsvirksomhet, og tradisjoner 
knyttet til fisket, kan opprettholdes i oppbyggingsfasen etter behandlingen, samtidig som det ikke 
blir tatt ut gytefisk som kan bidra til bestandsutviklingen. Denne praksisen vil trolig bli videreført, 
også ved en eventuell friskmelding av elva og ved en økt bestandsstørrelse i fremtiden. 

Praksisen med fang og slipp er omdiskutert, men etterspørselen etter denne formen for fiske er 
større enn tilbudet, noe som synliggjør et viktig poeng: det er fiskeopplevelsen, og ikke fisken, som er 
handelsvaren. Naturkvalitetene og landskapet rundt er derfor, sammen med fisken, et premiss for 
næringen knyttet til fiske i Lærdal. Tiltaket må derfor vurderes opp mot hvordan det påvirker 
fiskeopplevelsen. Konsekvenser for landskapsbildet vil bli utredet i egen rapport som må ses i 
sammenheng med næringen knyttet til fiske. 

Lakse- og sjøørretfiske utøves med fluestang på flere måter. I elvestrekningen nedenfor planområdet 
er det lange tradisjoner for tørrfluefiske etter stor sjøørret. Dette fisket er vart for inngrep og 
forstyrrelser. Ifølge Rolf Bjørum, utleier ved Moldebo (per. med.) er en turgåer i elvekanten eller et 
lys fra en bil på elva er nok til å ødelegge fisket for et helt døgn. Tørrfluefiske etter stor sjøørret er 
svært krevende og det er få steder i Norge som er egnet til det.

Lakse- og sjøørretfiske ved planområdet er et av de mest ettertraktede områdene i landet (og også 
Europa) for utøvelse av lakse- og sjøørretfiske. Dette, sammen med verdien som næringsgrunnlag og 
identiteten til Lærdal som fiskedestinasjon, gjør at tema fiske får svært stor verdi. Påvirkninger som 
kan forstyrre utøvelsen av fiske er anleggsvirksomhet, lys, støy, økt ferdsel, samt de negative 
påvirkninger planene gir på totalinntrykket av området, knyttet til nærmiljø og landskap. Fiske vil bli 
mest berørt av de områdene som ligger nærmest elva (delområde 1,3,4, Figur 3). Planene på 
delområde 2 gir ikke vesentlige endringer fra dagens situasjon, med unntak av ny vei til nedre deler 
av området som kan gi direkte lys på Lærdalselva.
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4 KONSEKVENS

De kjente naturverdiene i planområdet er i stor grad tatt hensyn da kommunedelplanen ble vedtatt 
med unntak av Håbakken Nordøst som ikke var kjent da kommunedelplanen ble vedtatt. 

En sammenstilling av verdisetting og omfanget av påvirkninger gir følgende konsekvenser. For en 
mer oversiktlig lesing av konsekvenser kan dette kapittelet leses med støtte i vedlegget.

Tabell 5 Oversiktstabell som viser konsekvensene av planene for de ulike delområdene på de ulike lokalitetene og 
funksjonene for fisk som er verdivurdert.

Lokalitets-navn
Lok_id Delområde 

1
Delområde 

2
Delområde 

3
Delområde 

4
Landskapsøkologiske 
sammenhenger

0/- 0 - ---

Viltområder 0/- 0 - -
Vannmiljø miljøtilstand Lærdalselva V1 0/- 0/- 0/- -

Teiggjelet V2 0 0/- 0 0/-

Kjerringgjelet V3 0 0 0/- 0/-
Lærdal, 
Grunnvann

V4 0 0/- 0/- -

Naturtyper på land Tønjum Nord L1 0 0 - -
Håbakken 
nordøst

L3 0 0 0 ----

Kjerringgjel L4 -- 0 - -
Funksjonsområde for 
fisk Lærdalselva F1 0/- 0/- - 0/-

Teiggjelet F2 0 0 0 0
Fiske - -- --- --
Lokalitet F3 Kjerringgjelet er klassifisert som en del av et viktig bekkedrag (L4) der funksjonsområde for fisk 
(gytebekk) er en del av verdisettingskriteriene for denne naturtypen. Konsekvensen for funksjonsområde for fisk 
i F3 er derfor ikke tatt med for denne kategorien i konsekvensvurderingen. Dette er for å unngå dobbeltvektig 
av argumenter. Lokaliteten er konsekvensvurdert på vannmiljø siden verdikriteriene for denne kategorien ikke 
er en del av verdivurderingene i naturtypekartleggingen. 

Delområde 1

Delområde 1 har stor negativ effekt på naturtype L4 først og fremst knyttet til ny vei og veikryss som 
har to krysningspunkt gjennom naturtypelokaliteten. Veikryssingen er lagt i område med 
flomdammer og i overgangssonen mellom hurtigrennende og stilleflytende vann, som sannsynligvis 
er det best egnede habitatet for ungfisk. To bekkekryssinger og flomsikring av disse, samt fjerning av 
kantvegetasjon som dette innebærer, vil være en vedvarende negativ effekt for lokaliteten 
Kjerringgjel. (Det finnes en tilkomstvei til minkfarmen per i dag som deler lokaliteten Kjerringgjel. 
Denne veien er relativt liten og må trolig heves, utbedres og utvides for gjennomføringen av 
planene.) Om flomsikringen påvirker dynamikken i flomdammene i L4 Kjerringgjel vil dette gi 
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vedvarende negativ virkning av tiltaket, men kan avbøtes om dette tas hensyn til med et 
krysningspunkt høyere oppe i vannstrengen og en åpen kulvert/bruløsning som ikke inngrep i elva. 

Delområde 1 har også negativ virkning på fiske om lys fra kjøretøy gir direkte lys mot Lærdalselva. 
Fisket på denne strekningen er veldig var for forstyrrelser, men dette kan avbøtes med lysskjerming 
eller en planmessig plassering av bygninger. (Pr. i dag fungerer vegetasjon og bygningene til 
minkfarmen som lysskjerming.) 

Delområde 2

Delområde 2 har små eller ubetydelige konsekvenser for naturverdiene i planområdet. Dette skyldes 
i stor grad liten endring i forhold til dagens situasjon. Liten negativ konsekvens er satt pga. 
anleggsvirksomhet som kan forventes i forbindelse med byggeaktivitet på området. Tilrettelegging 
for stor økning i handelsvirksomhet vil kunne gi noe høyere slitasje og økt forsøpling i de 
omkringliggende naturverdiene. 

Tilkomstvegen i sørenden kan gi negative virkning på fiske om avkjørselen gir lys fra kjøretøy direkte 
mot Lærdalselva. Tilkomstveien ligger høyt i terrenget og det ventes tyngre kjøretøy, der lyskilden er 
plassert høyt på kjøretøyet, så lysskjerming her kan bli utfordrende å få til. 

Delområde 3

I planarbeidet er det tatt hensyn til de naturtypelokalitetene som er registrert tidligere i delområde 3 
(L1 Tønjum Nord). Det planlegges også heving av terrenget og flomsikring i omliggende områder. 
Dette vil ikke påvirke Tønjum Nord i særlig grad, om fyllingsfoten legges innenfor området satt av til 
næringsareal, og ikke innenfor i lokaliteten. (Tilkomstveien er konsekvensvurdert under delområde 
1). 

Naturverdiene i L4 Kjerringgjelet vil bli negativt påvirket av betydelig fylling og anleggsvirksomhet 
dette medfører. Det ligger flomdammer knyttet til Kjerringgjelet innenfor området til minkfarmen pr. 
i dag. Fjerning av rømningsgjerde på minkfarmen være positivt for denne naturtypen og vil være en 
varig positiv effekt etter at området er opparbeidet. 

Det er også viltverdier i området knyttet til fugle- og flaggermus der økt aktivitet på området vil gi 
negative konsekvenser. Vipe (EN) er observert i området, og er en art som er nært knyttet til 
naturbeitemark. 

Fjerning av minkfarmen vil være positivt siden det reduserer risiko for rømming av mink, som er en 
høyrisiko svartelistet art som tar fisk, fugl og trolig også flaggermus. 

Delområde 3 ligger tett på fiskeplassene i Lærdalselva og vil ha stor negativ virkning på 
opplevelsesverdien av fiske og trolig også på fangstsuksessen. Tiltaket vil øke aktiviteten i området 
både under anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Dette kan avbøtes noe med skjerming og 
vegetasjon. Pr. i dag er minkfarmen, med «ferdsel-forbudtskilt» og kameraovervåking, et effektivt 
«vandringshinder» for forstyrrende persontrafikk ned mot fiskeplassene langs elva (lys fra kjøretøy 
på tilkomstveien er konsekvensvurdert under delområde 1). 

Delområde 4
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Ut fra Tabell 5 er det delområde 4 som har størst negative konsekvenser for naturmiljø. En total 
opparbeiding av dette området kan innebære en fjerning av naturtype L3 Håbakken Nordøst som har 
de største botaniske verdiene i planområdet, og middels stor til stor KU-verdi. De botaniske verdiene 
i Håbakken nordøst er et resultat av at den har fått stå relativt urørt i lang tid og hogst og utfylling 
her vil være et irreversibelt tap av naturtypelokaliteten. Flomsikring av området krever også en 
heving av terrenget, noe som gjør det vanskelig å se for seg en løsning der denne naturtypen blir 
ivaretatt med å bygge rundt den. Et alternativ kan være å begrense reguleringen til næring til 
området vest for naturtypen. 

Delområde 4 er også viktig for å opprettholde de landskapsøkologiske sammenhengene med 
sammenbindingsfunksjon mot naturområdene nord for planområdet. En utbygging av planområde 4 
vil bryte sammenbindingsfunksjonen Håbakken Nordøst har, mot de omkringliggende 
naturområdene.

Vegen på delområde 4 er også planlagt tett på nedre deler av Kjerringgjelet. Påvirkning fra veien med 
heving av terrenget og plassering parallelt med naturtypen gir liten negativ konsekvens for 
Kjerringgjel. En eksisterende flomvoll reduserer faren for negativ påvirkning under anleggsperioden 
og driftsperioden noe, og fyllingskanten vil kunne utvide vegetasjonsbelte ved heving av terrenget. 
(Selve krysningspunktet av Kjerringgjelet inn til delområde 4 er konsekvensvurdert under delområde 
1).

Delområdet ligger tett på Lærdalselva og vil påvirke opplevelsesverdien av fiske nord for 
planområdet. Tett vegetasjon langs Kjerringgjelet reduserer de negative virkningene dette gir.

Positive effekter av planene

 Muliggjør en sikring av naturkvalitetene i området gjennom reguleringsbestemmelsene. 
 Muliggjør restaurering av det gamle sideløpet/kilen, om dette legges inn som avbøtende-

/kompensasjonstiltak for planområdet.
 Utfasing av minkfarmen vil redusere risiko for rømming av mink, som er en høyrisiko 

svartelistet art. En eventuell utfasing vil også redusere avrenning fra farmen. 
 Det er mulig å håndtere avløpsvann fra tunnelen på en bedre måte enn i dag, og dette kan 

innarbeides som en del av overvannshåndteringen i planområdet, eventuelt ledes bort 
gjennom kommunalt anlegg. 

 Fjerning av rømmingsgjerde for mink vil gi positive virkninger for flomdammer i Kjerringgjelet 
som ligger innenfor gjerdet.

5 AVBØTENDE TILTAK

Overordnet må det legges opp til så lite inngrep i de kartlagte naturverdiene som mulig gjennom 
planlegging, anleggsperioden og videre drift av området. Sikringstiltak, fyllinger, gang og sykkelveger 
må legges i ytterkant av registrerte naturtyper for å minimere skaden på eksisterende naturverdier. 

Anleggsperioden
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 Viktige naturverdier som potensielt kan bli berørt ved utbygging må merkes i felt og markeres 
som restriksjonsområder.  

 Ved fylling må det anlegges sedimentasjonsdammer for overvann. 
 Inngrep i bekker må foregå på tider av året med lav vannføring og lite biologisk aktivitet 

(sensommer/eventuelt vinter).
 Tyngre anleggsaktivitet må begrenses i fiskesesongen, spesielt i delområde 3 og 4. 

Landskapsøkologiske sammenhenger

 Ved å spare Håbakken Nordøst (L3, Vedlegg) og gjøre den til en del av grønnstrukturen i 
området er det mulig å avbøte brudd i de landskapsøkologiske sammenhengene og 
opprettholde sammenbindingsfunksjonen naturtypen har mellom skogsområdene. 

Viltområder

De viktigste områdene for vilt er knyttet til naturtypelokalitetene og de landskapsøkologiske 
sammenhengene. 

Vannmiljø/miljøtilstand

 Oppretthold kantvegetasjon i så stor grad som mulig. 
o Kantvegetasjon bidrar positivt til vannmiljø og opprettholdelse av den eksisterende 

kantvegetasjonen gir en god buffersone mot vannforekomstene. 
 Ved omfattende anleggsarbeid og fylling er det mulig å anlegge fangdammer for å hindre 

uheldig avrenning til vannmiljø. 

Naturtyper på land

I den foreslåtte reguleringsplanen er de overordnede 

 Unngå, eller redusere inngrep i naturområdene, og planlegge rundt de kartlagte 
naturverdiene.

 Naturtypelokalitetene som kan bli berørt av tiltaket må avmerkes som hensynssoner i 
anleggsperioden både i planene, og med fysisk med merkebånd.

 Naturtype L3 Håbakken Nordøst er negativt påvirket av fraført vann siden dette er en del av 
tidligere kantvegetasjon til sideløpet som tidligere møtte Teiggjelet. En tilføring av vann til 
denne lokaliteten vil føre naturtypen nærmere sin naturtilstand. Vegetasjonen langs 
Teiggjelet nord for planområdet har trolig også redusert tilstand pga. fraført vann og en 
reetablering av elveløpet kan føre også disse nærmere naturtilstand. Områdene nord for 
planområdet er ikke undersøkt i denne utredningen, og dette momentet må undersøkes 
nærmere. 

Funksjonsområder for fisk



NOTAT
Side 24 av 29

Lærdal kommune Asplan Viak AS

De permanente negative virkningene av tiltaket vil være små med gode avbøtende tiltak. Det vil være 
negative konsekvenser knyttet til anleggsperioden. 

 Kanalisering av elvestrengen for å muliggjøre nye tiltak er i strid med forskrifter for nasjonale 
laksevassdrag. En lokalisering av flomvern i god avstand fra elvas løp, bak kantvegetasjon, er 
et godt avbøtende tiltak for å sikre at det biologiske mangfoldet opprettholdes. 

 Krysningspunkt mellom veier og bekker må utformes på en måte som tillater passasje for fisk 
med bruk av for eksempel åpne kulverter eller bruer. 

 Redusere antall krysningspunkt av Kjerringgjelet til ett og plassere dette så høyt opp i 
vannstrengen som mulig. (De viktigste naturverdiene innenfor lokaliteten er i de nedre 
delene.)

 Bekkens areal fiskeproduserende areal avtar lenger opp i bekken og krysningspunktet må 
derfor lokaliseres så høyt oppe i vassdraget som mulig. 

Fiske

Det er flere måter å avbøte effekter tiltaket kan ha på utøvelsen av fiske og tiltaket må gjennomføres 
i dialog med fiskerettshaverne.

 Anleggsaktivitet utenfor fiskesesongen
 Stille fasader mot elven 
 Lave mønehøyder
 Tett vegetasjonsbelte mellom elven og ny bebyggelse
 Unngå kanalisering av gang- og sykkeltrafikk mot elven- tilrettelegging av turvei. 
 Parkeringsplasser og veger utformet på en måte som ikke gir direkte lys fra biler på elven. 

o Lysskjerming mot elven. 
 Støyskjerming

6 KOMPENSASJONSTILTAK

Landskapsøkologiske sammenhenger

 Det er mulig å etablere et tettere skogbelte i ytterkanten av planområdet mot nord, for å 
binde de nedre delene av Kjerringgjel sammen med de øvrige skogsområdene nord for 
planområdet. 

 Gjenåpning av lukket sideløp vil gi et sammenhengende blågrønt belte gjennom 
planområdet. 

Vannmiljø/miljøtilstand

 Utbygging av planområdet muliggjør å koble avløpet fra tunnelen på offentlig vann og 
avløpsanlegg og bort fra Kjeringgjelet. Dette vannet går nå gjennom en renseprosess, men 
det var tydelig i bekken på befaring 08.08.2016 at dette avløpsvannet ikke var fullstendig 
renset. Dette vil også gi en positiv effekt på bekken som funksjonsområde for fisk.
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Naturtyper på land

Funksjonsområder for fisk

Åpning av gammelt elveløp gjennom planområdet og inkorporere det som en del av den blågrønne 
strukturen i planområdet. Dette er i tråd med innspill fra Fylkesmannen, Torkjell Grimelid og Rolf 
Bjørum (per. med.) Ved gjenåpning av bekkeløp vil dette gi stor positiv konsekvens for tema 
funksjonsområde for fisk, og en liten positiv konsekvens for naturtypen Håbakken Nordøst.

 Fylkesmannen har i høringsuttale for oppstartsvarselet til kommunen 04.08.2016 råda sterkt 
til at restaurering av elvekilen blir innarbeida som en del av avbøtende tiltak i planene.  For å 
få til tilstrekkelig fall til en slik restaurering må trolig vannet ledes ut av Lærdalselva, over 
brekket ved Tønjum (Torkjell Grimelid pers. med.). En slik åpning av bekken vil da gi totalt ca. 
2,3 km anadrom strekning med oppvekstareal og vandringsvei. (Illustrert i vedlegg 7). 

 Nytt bekkeløp må utformes med tanke på at det er et funksjonsområde for fisk, men kan 
innarbeides som et landskapselement, med et mer parklignende og teknisk preg, enn 
innenfor naturtypelokalitetene. De strekningene som ikke er naturpreget pr. i dag, (området 
ovenfor delområde 3 og mellom Kjerringgjel og Håbakken Nordøst), kan utformes som 
vandringsvei for fisk, og ikke nødvendigvis oppvekstareal. Dette kan gjøres med støtte i kjent 
kunnskap om miljøtilpassing av tiltak (se Statens vegvesens Håndbok V134 for eksempler). 
Dette vil være relativt enkelt å få til på Håbakken om naturtypen Håbakken Nordøst tas 
hensyn til gjennom i planarbeidet.

 De samme kravene til kantvegetasjon og hensynssoner til det reetablerte elveløpet vil trolig 
ikke være nødvendig innenfor det nye bekkeløpet gjennom næringsområdet, og kan 
lokaliseres tett på bygninger og veier. 

Fiske

Om det blir aktuelt å restaurere det gamle sideløpet til Lærdalselva gjennom planområdet er det 
naturlig å legge det nye elveløpet i underkant av vegen ved fyllingsfoten sør i området. Dette kan da 
samlokaliseres med gang- og sykkelvei og kan være et naturlig hinder for gangtrafikk ned mot de 
viktige fiskeområdene i hovedelva.
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7 OPPSUMMERING

De naturverdiene i planområdet som var kjent før denne konsekvensutredningen ble gjort, er i stor 
grad tatt hensyn til gjennom kommunedelplanen. Konsekvensene av reguleringsplanen for disse er 
derfor små. Edelløvskogen på Håbakken Nordøst var ikke var kjent da kommunedelplanen ble 
vedtatt, og naturverdiene her er ikke tatt hensyn til i reguleringsplanen. Dette gir utslag i store, 
irreversible, negative konsekvenser for denne naturtypelokaliteten i konsekvensutredningen. 
Fjerning av Håbakken Nordøst medfører også at dens sammenbindende funksjon mellom 
naturområdene går tapt, sammen med muligheten for å bruke dette løpet i gjenåpning av elvekilen 
til der Teiggjelet renner i dag. 

På tidspunktet kommunedelplanen ble vedtatt var det planer om å tilføre vann til Teiggjelet gjennom 
et inntak i Lærdalselva nedstrøms planområdet. Dette lot seg ikke gjøre pga. manglende fall. For å 
gjennomføre en bekkeåpning må det derfor føres vann inn fra Lærdalselva ved Håbakken. Om 
reguleringsarbeidet på Håbakken utløser en gjenåpning av elvekilen vil dette være en stor positiv 
konsekvens for funksjonsområde for fisk og vil gi liten positiv konsekvens for naturtypen Håbakken 
Nordøst, som vil bli ført nærmere naturtilstand. Det er også sannsynlig at vegetasjonen nedstrøms 
planområdet vil få økt naturverdi som følge av et slikt tiltak. De botaniske verdiene i området 
nedstrøms planområdet må imidlertid undersøkes nærmere. 

Negative konsekvenser for vannmiljø og funksjonsområde for fisk er i stor grad knyttet til 
anleggsperioden. Dette kan avbøtes til en viss grad, men negative konsekvenser kan likevel forventes 
både i Kjerringgjel og videre i Lærdalselva under anleggsperioden. Varige negative konsekvenser for 
driftsfasen kan i stor grad avbøtes gjennom en skånsom utforming og plassering av krysningspunkt 
for vei.

Negative konsekvenser for fiske er i stor grad knyttet til økt trafikk nært de viktige fiskeplassene og 
hvordan tiltaket oppleves fra fiskeplassene. De negative effektene av dette kan avbøtes til en viss 
grad gjennom tiltak som lys- og lydskjerming for driftsfasen, og ved å legge anleggsarbeidet utenfor 
fiskeperioden. Tiltaket vil likevel føre til varige negative konsekvenser for delområde 3, og til dels 
delområde 4. 

For å ta vare på naturverdiene i området må delområde 4 begrenses til området vest for Håbakken 
Nordøst. Dette vil muliggjør at alle naturverdiene i området ivaretas, samtidig som det tillater en 
gjenåpning av elvekilen inn mot Teiggjelet. Med en slik løsning vil det være negative konsekvenser 
under anleggsfasen, men ubetydelige til liten negativ konsekvenser i driftsfasen. Om 
reguleringsplanen og opparbeiding av området utløser en åpning av kilen til Teiggjelet vil dette gi en 
vedvarende positiv konsekvens for naturmangfold. Bekken vil også fungere som et skille mellom 
planområdet og fiskeplassene i Lærdalselva. Om bekken blir et godt yngel og oppvekstområde for fisk 
vil det også øke fangstsuksessen på lang sikt. 
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