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1. INNLEDNING 
 

Statens Vegvesen skal på oppdrag fra Troms fylkeskommune utarbeide reguleringsplan for 
oppgradert fergekai ved Storstein i Skjervøy kommune. Planen innebærer utvidet kai og bedre 
tilrettelegging av landareal med tanke på parkering og servicefasiliteter.  
 
Planområdet er vist i figur 1 under. Denne rapporten skal gi en oversikt over verdier innenfor 
planområdet knyttet til temaene naturmangfold, friluftsliv/nærmiljø og naturressurser, samt vurdere 
eventuelle konsekvenser for disse og foreslå avbøtende tiltak.  
 

 
Figur 1. Dagens fergekai ved Storstein med inntegnet forslag til planområde (stiplet sort linje). Kilde. Arc GIS/Statens 
kartverk. 
 
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster, samt geologiske elementer. 
Begrepet naturmangfold omfatter alle forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og 
saltvann, og biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold avgrenses i utgangspunktet til å 
omfatte naturens egenverdi, og dens verdi og funksjoner for mennesker.  

 
Tema friluftsliv/nærmiljø skal gi en oversikt over muligheter for å drive med friluftsliv som 
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i natur og nærmiljø. 

 
Tema naturressurser som tema omfatter jordbruk, reindrift, utmarksarealer, fiskeri, vann og 
mineralressurser. 
 
Rapporten skal oppfylle naturmangfoldlovens krav om tilstrekkelig kunnskap til å vurdere 
naturverdiene innenfor planområdet. Den skal også foreslå nødvendige avbøtende tiltak på 
bakgrunn av dokumenterte verdier og tiltakets omfang. Kapittel 6 inneholder forslag til 
planbeskrivelse for tema naturmangfold, friluftsliv og naturressurser. Tiltaket utløser ikke 
krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven med forskrift. 
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2. METODE 
For kartlegging av eksisterende verdier innenfor planområdet er det gjennomført søk i tilgjengelig 
databaser (eksempelvis Miljødirektoratets databaser Naturbase, Natur i Norge (NiN) samt vannmiljø, 
Artsdatabanken, Lakseregisteret, VannNett og Kilden).  

Det ble gjennomført befaring i området i august 2019. Befaring ble utført av biolog Øyvind Haugland 
fra Statens Vegvesen. 

Metodikk er hentet fra Statens Vegvesens håndbøker, samt fra Miljødirektoratet. I hovedsak 
håndbok V712 om konsekvensanalyser (SVV 2018) og håndbok 13 om naturtypekartlegging (DN 
2007). Rapporten er laget av naturforvalter Frode Valnes. 

3. RESULTATER 
3.1 Berggrunn, løsmasser, naturtyper og vegetasjon 
Informasjon om berggrunn og løsmasser er hentet fra Norges geologiske undersøkelser sin 
kartinnsynsløsning (www.ngu.no). 

Det er ikke dekning i området for nasjonalt berggrunnskart N50. Nasjonalt berggrunnskart N250 er 
tilgjengelig. Geologisk er hele planområdet del av Storelv skifergruppe, med hovedbergarter 
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Sandstein og gneis forvitrer hovedsakelig 
seint mens glimmerskifer og amfibolitt forvitrer lett og har potensiale til å avgi ulike 
plantenæringsstoffer som kalium, magnesium og kalsium. På grunn av den grove kartleggingen er det 
ikke mulig å si noe i detalj om næringstilgangen. På grunn av bratt lende vil næringsstoffer bli fraktet 
ned fjellsiden med vannet, men tykkelsen på overlagrede løsmasser har stor betydning for 
tilgjengeligheten ved overflaten. 

 

 

 

Figur 3.1. Kartutsnittet viser at geologien i planområdet er fordelt på glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt (lys grønn). 
Kilde: ngu.no 

http://www.ngu.no/
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Hele planområdet ligger under marin grense og er dekket av marine strandvaskede sedimenter med 
mektighet større enn 0,5 meter, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen. Kornstørrelse i 
materialene kan variere fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst.   

(Eventuell skredforebygning vil komme lenger opp i lia og berøre område med overlagring av 
morenemateriale. Det er ikke informasjon om tykkelsen på lagene, men gitt at det ligger et tidligere 
massetak i lia, så er det relativt god tykkelse). 

 

 

Figur 3.2. Kartutsnitt som viser løsmasse-sammensetning innenfor planområdet. Området er dekket med marin strandavsetning. Kilde: 
ngu.no 

Det er ingen registreringer av spesielle naturtyper etter MD håndbøker 13 (terrestrisk) eller 19 
(marin). Området er ikke NiN-kartlagt (naturbase.no). 
 
Det er heller ikke påvist rødlistede naturtyper eller plantearter innenfor området. Biolog fra Statens 
Vegvesen gjennomførte i august 2019 befaring av land-delen innenfor planområdet. Det ble ikke 
påvist spesielle naturtyper eller arter av svært stor eller stor forvaltningsinteresse innenfor området. 
Søndre grense for planområdet følger stort sett en skjæring langs fylkesvegen. Vegetasjonen på 
nedsiden av denne er begrenset til småvokst buskvegetasjon bestående av bjørk (Betula pubescens) 
og selje (Salix caprea) , med tuevoksende grasarter og noen få andre arter som rødkløver (Trifolium 
pratense), blåbær (Vaccinium myrtillus), røsslyng (Calluna vulgaris), krekling (Empetrum nigrum), 
øyentrøst (Euphrasia officinalis), snellearter (Equisetum sp.) og myrullarter (Eriophorum sp.) i feltsjikt. 
Bunnsjikt med vanlige mosearter. Området er preget av tynt/fraværende jordsmonn og fremstår som 
delvis vassjukt på grunn av dårlig drenering. 
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3.2 Fauna 
I Naturbase er det to registreringer fra 2012 av arter av særlig stor forvaltningsinteresse, på grunn av 
rødlistestatus. Teist (Cephus grylle), rødlistet som sårbar, og makrellterne (Sterna hirundo), rødlistet 
som sterkt truet. Begge observasjoner med 300 m nøyaktighet (naturbase.no). I Artsdatabanken er 
det i tillegg to registreringer gjort ved samme kartlegging i 2012 (NOF 2012), registrert krykkje (Rissa 
tridactyla). Krykkje er rødlistet som sterkt truet i Norsk rødliste 2015. I tillegg er artene blåstrupe 
(Luscinia svecica), tjeld (Haematopus ostralegus) og rødnebbterne (Sterna paradisaea) registrert. 
Blåstrupe er rødlistet som nær truet (NT), rødnebbterne og tjeld er ikke rødlistet. Blåstrupe er 
knyttet til løvskogsområder, de øvrige artene er knyttet til strandsone eller åpent hav. 
 
Det er ingen lakseførende vassdrag eller andre vassdrag innenfor planområdet (lakseregisteret.no).  
 
Det er ved befaring observert relativt mye fisk i områdene rundt moloen, stimer med sei (Pollachius 
virens) og noe torsk (Gadus morhua). Det er ikke registrert kystnære gytefelt for torsk eller andre 
fiskeslag, marine naturtyper eller annet viktig marint biologisk mangfold i området (Yggdrasil). 
 
Det er ikke registrert trekkruter for elg innenfor området. 

3.3 Naturvernområder og inngrepsfrie naturområder (INON) 
Planområdet kommer ikke i berøring med områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller 
annet lovverk.  

Reguleringsplanen berører ikke INON-områder. 

3.4 Vannmiljø og forurenset grunn 
Eneste registrering i Vann-nett er for kystvannforekomst «Kvænangen Haukøy», som planområdets 
vanndel ligger innenfor. Økologisk tilstand er angitt som god, kjemisk tilstand som ukjent. Ingen 
risiko. Lav presisjon med følgende kommentar: «Stor vannforekomst med gode strømforhold. Visse 
bidrag til organisk materiale og næringsstoffer fra oppdrettsvirksomhet, tettsted og utslipp fra 
spredte avløp» (vann-nett.no). 
 
Det er ikke registrert vassdrag i området i Vann-nett. Det er flere mindre bekker som drenerer ned 
mot planområdet fra overliggende fjellområder. Bekkene er ikke fiskeførende, grunnet store 
høydeforskjeller. 
 
Det er ikke registrert forurenset sjøbunn i MD sin innsynsløsning for forurenset grunn. Det er tatt 
borprøver av sedimenter i sjø innenfor planområdet, for å kartlegge eventuelle forekomster av 
miljøgifter. Dette er gjort for å sikre at eventuell planlagt masseforflytning ikke får uheldige 
konsekvenser for miljøet. På grunn av hardbunn i havnebassenget utenfor fergekaia, er det kun tatt 
prøver av de 10 øverste cm av bunn. Det ble ikke påvist forurensning som krever tiltak etter 
gjeldende lovverk (Multiconsult 2019). 
 

3.5 Fremmedarter 
Det er ikke registrert fremmedarter på strekningen ved eller inn mot fergekaia på Storstein i 
Naturbase eller Artsdatabanken. Det ble ikke registrert fremmedarter på strekningen ved siste 
registrering i nord-Troms i 2016. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes fremmedarter på 
strekningen. 
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3.6 Naturressurser 
Tiltaket berører ikke landbruksareal, fiskeoppdrettsanlegg eller arealer med andre viktige 
naturressurser.  

Planområdet ligger innenfor reinbeitedistrikt 39 Ardni/Gávvir (Arnøy/Kågen). Ifølge NIBIO sitt 
nettsted kilden.no, så er planområdet del av vårbeite/kalvingsland og lavereliggende sommerbeite. 
Det går også en viktig flytteled forbi og i fjellsiden over fergestedet.  Flytteleden benyttes når reinen 
vandrer fra vinterbeitene på indre strøk og ut til øyene hvor de har vår-/sommerbeite. 
Krysningspunkt over til Arnøya for reinen er 2-3 km vest av planområdet (kilden.no). Leden er relativt 
smal forbi området, noe som fremgår av figur 2 under. 

 

Figur 2. Bildet viser fjellsiden over dagens fergekai hvor det går flytteled for rein. Foto: Katrine Johannessen, SVV. 
 

3.7 Friluftsliv og nærmiljø 
Området Kågen er lagt inn i naturbase med områdeverdi viktig friluftsområde og områdetype stort 
turområde uten tilrettelegging. Ganske stor brukerfrekvens. Ofte brukt av nasjonale og regionale 
brukere. Middels egnethet og stor symbolverdi (naturbase.no). 
 
Beskrivelse i Naturbase: 
«Yndet toppturlokalitet med mange tilreisende toppturentusiaster fra inn-og utland. Kågtind er 
Norges 3.høyeste fjelltopp på en øy. Bratt og dramatisk terreng. Jaktområde (rype og elg) og 
bærterreng. Vandresti langs hele vestersiden av øya og rundt Taskebyhalvøya. lvøya, topptur til 
Kågtind og flere andre topper. Ved Storstein kan man se gamle boplasser og ved Lutberg finner man 
en hule ved Rebekkas Fryd. Der er det tilrettelagt med bord, benker og bålplass. Noen turstier fører 
deg til isbreer. Øya er svært mye brukt av lokalbefolkningen til alle typer friluftsliv. Større inngrep 
inkluderer trykkbasseng, kraftverk, steinbrudd, vei og fergekai.» 

4. VERDIVURDERING OG EFFEKT AV TILTAKET 
4.1 Naturmangfold 
Som det fremgår av kapittel 3, så er det ikke registrert spesielle naturverdier innenfor tiltaksområdet. 
Tiltaket vil ikke berøre spesielle eller truede naturtyper eller arter.  
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Tiltaket vil medføre mudring av hardbunn i sjø. Dette må antakelig gjøres delvis ved sprengning, men 
innenfor et avgrenset område på innsiden av eksisterende molo. Tiltaket vil kunne medføre 
midlertidig negative effekter for vannlevende organismer i form av partikkelforurensning innenfor et 
begrenset område i havnebassenget. Som nevnt så er det ikke påvist miljøgifter i sjøbunnen hvor det 
skal mudres. Massene som tas opp skal etter planen brukes i prosjektet. Det vil ikke bli behov for 
deponering av masser. 

Tiltaket følger eksisterende veg og berører hovedsakelig landområder som er bebygd, grøfteareal 
eller lavbonitetsarealer med liten eller ingen plantevekst.  

Konsekvens for naturmangfold settes på bakgrunn av overstående argumentasjon til liten. 

4.2 Naturressurser 
Tiltaket berører potensielt reindriftsvirksomhet, dersom det må gjennomføres skredssikringstiltak på 
oversiden av fergeleiet. Reinbeitedistrikt 39 Ardni/Gávvir (Arnøy/Kågen) har, som nevnt, flyttled i 
fjellsiden her. Nevnte flyttled ligger i bratt terreng og med sjøen på nedsiden. Den er derfor en 
«flaskehals» for driften i området. Stengning eller forstyrrelser i flyttled kan få store konsekvenser for 
driften. Reinen er spesielt sårbar for forstyrrelser på vårtrekket, da den har begrenset med ressurser 
etter en lang vinter. Det gjelder spesielt gravide simler og simler med kalv. Potensialet for negative 
effekter er størst i anleggsfasen, men en endring av terrenget med eksempelvis store skredvoller kan 
medføre permanente effekter på reinenes bruk av området.   

  
 
Figur 3. Kartutsnitt fra Kilden som viser flytteleder på Kågen (venstre) og innenfor planområdet (høyre). Berørt flytteled 
antas å ha stor\svært stor verdi for reindriften. Kilde: kilden.nibio.no. 

 
Flyttleden her må sies å ha stor/svært stor verdi for reindriften, ut fra at det her dreier seg om en 
aktiv flyttled med bare en alternativ rute. Det er flyttled både på vest- og østsiden av Kågen. Planlagt 
rassikringstiltak i form av skredvoll rett overfor fergekaia, antas å medføre ubetydelig påvirkning for 
reindrifta. Vollen vil få en begrenset utstrekning og skal tilpasses terrenget. En voll vil kunne ha en 
positiv skjermingseffekt mellom aktiviteten i kaiområdet og reinens flyttled. Berørt distrikt må 
kontaktes for å avklare hvordan forstyrrelser i anleggsfasen kan unngås. 
 
Andre utmarksressurser, dyrka mark, ferskvannsressurser, mineralforekomster, fiskeressurser blir 
ikke berørt av tiltaket. Konsekvens for andre naturressurser settes derfor til ubetydelig. 
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5. AVBØTENDE TILTAK (til planbeskrivelse kap 10.4 og YM-plan) 
Særskilte miljøutfordringer/problemstillinger er vurdert og tas sammen med foreslåtte avbøtende 
tiltak videre i planbeskrivelsens kapittel 10.4, som omhandler SHA- og YM-plan. Tiltakene videreføres 
til prosjekteringsfasen gjennom YM-plan og Miljørisken. Tiltakene finnes i tabell 5.1 under. 

Tabell 5.1. Problemstillinger og tiltak knyttet til fagområde naturmangfold/naturressurser som tas videre til YM-
plan/Miljørisken. 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Forurensning av jord og vann - Det renner flere mindre bekker gjennom tiltaksområdet. 
Alle drenerer ut i sjø nedenfor fylkesveien. Mellomlagrede 
masser plasseres slik at erosjon og avrenning av 
næringsstoffer til bekker og sjø begrenses.  

- Utslipp av olje/drivstoff fra anleggsmaskiner til resipient 
må ikke forekomme.  

- Sprengning/mudring må omsøkes FM, jf. 
forurensningsforskriftens kap. 22..  

- Sprengning gjennomføres på en slik måte at spredning av 
plast ikke forekommer. 

- Det må avklares disponeringsløsning for massene som tas 
opp. 

Naturmangfold - Vurdere avbøtende tiltak i forbindelse med sprengning i 
sjø, for å forebygge skade på sjølevende organismer. Se 
side 70 i veileder fra MD, M350. 

- Tiltaket berører kantsonevegetasjon langs flere bekker, 
gjennom vegfylling. For berørte bekkestrekninger som 
fortsatt blir liggende i dagen, så skal kantsonevegetasjon 
bevares i størst mulig grad. 

- Noe vegetasjon i form av trær og busker blir berørt av 
tiltaket. Vegetasjonen fungerer som klimavern og bør 
ivaretas der det er mulig. 

Vassdrag og Strandsone - Tiltaket berører flere mindre bekker som drenerer ut i 
strandsone på nedsiden av fylkesvegen. Bekkestrengene 
skal opprettholdes intakt der det er mulig og føres med 
kulvert gjennom veg/fylling. 

Naturressurser - Tiltak mot skred må tilpasses flyttled i samarbeid med 
reinbeitedistriktet. Anleggsarbeidet gjennomføres utenom 
trekkperiodene vår og høst.  
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6. TEKST TIL PLANBESKRIVELSE 
6.1 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet-naturmangfold, friluftsliv og 

nærmiljø, naturressurser (kapittel 6 i planbeskrivelsen). 
 

6.1.1 Friluftsliv og nærmiljø 
Det er brukt kapittelinndeling som i planbeskrivelse. 

6.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Området ved fergekaia har tilgjengelig parkering og rasteområder og er utgangspunkt for turer til 
Kågtind, en populær toppturlokalitet som besøkes av både lokale og norske/utenlandske turister. 
Kågtind er den 3. høyeste toppen som har beliggenhet på en øy i Norge.  

I tillegg benyttes fjellområdene beliggende over fergekaia i utstrakt grad av lokalbefolkningen til 
turgåing, jakt (både småvilt og elg) og til bærplukking.  

6.1.2 Naturmangfold 
Det er brukt kapittelinndeling som i planbeskrivelsen. 

6.7 Naturmangfold 

Generell beskrivelse 

Geologisk er hele planområdet del av Storelv skifergruppe, med hovedsakelig bergarter 
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt.  

Hele området ligger under marin grense og er dekket av marine strandvaskede sedimenter med 
varierende tykkelse, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen.  

Mot nord er planområdet sjøområde med fergekai, molo og tilhørende fyllingsfot. På landsiden er 
områdene på nedsiden av fylkesvegen stort sett vegetasjonsløse eller har tynt plantedekke med lite 
utviklet busksjikt lengst mot sørøst. Søndre grense for planområdet følger stort sett kant på skjæring 
langs fylkesvegen. Det er småvokst bjørkeskog med bærlyngvegetasjon ovenfor skjæringen. 

Spesielle naturtyper/arter 

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet, verken i sjø eller på land.  

Det er ikke påvist rødlistede naturtyper innenfor planområdet. Av arter med nasjonal 
forvaltningsinteresse er det registrert flere rødlistede fuglearter knyttet til åpent hav og strandsone. 
Dette gjelder teist (Cephus grylle), rødslistet som sårbar, makrellterne (Sterna hirundo), rødlistet som 
sterkt truet og krykkje (Rissa tridactyla), rødlistet som sterkt truet. I tillegg er det registrert blåstrupe 
(Luscinia svecica), rødlistet som nær truet. Arten er knyttet til åpne og fuktige områder, både i fjellet 
og langs kysten. 

Verneområder 

Planområdet kommer ikke i berøring med områder vernet med hjemmel i naturmangfoldloven.  

Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Reguleringsplanen berører ikke inngrepsfrie naturområder. 
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Fremmedarter 

Det er ikke registrert fremmedarter innenfor planområdet i Naturbase. Det ble heller ikke funnet 
fremmedarter i området ved befaring i august 2019. 

Vannmiljø 

Det renner noen mindre smeltevannsbekker gjennom planområdet. Ingen av disse er fiskeførende. 
Med unntak av en bekk lengst vest i planområdet, så går vannføringen delvis under grunn. Bekkene 
har sitt utspring i fjellområdet over fylkesvegen og føres gjennom kulvert og ut i havet. På grunn av 
dårlig drenering er fastmarken mellom fylkesveg og sjø øst for fergekaia delvis vass-sjuk. 

6.2 Virkninger av planforslaget-friluftsliv og nærmiljø, naturmangfold og 
naturressurser (kapittel 8 i planbeskrivelsen) 
 

Det er brukt kapittelinndeling som i planbeskrivelsen. 
 

8.9 Nærmiljø/friluftsliv 
Tiltaket antas ikke å ha negative effekter for nærmiljø og friluftsliv. Det vil fortsatt være tilrettelagt 
for utmarksparkering og rasting ved fergekaia. 

 
8.10 Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldloven (NML) § 7, skal tiltak som berører naturverdier oppfylle prinsipper 
for offentlig beslutningstaking, gitt i NML §§ 8-12.  

 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er innhentet informasjon fra naturbasen (naturbase.no), artskart (artsdatabanken.no), 
naturressurser (kilden.nibio.no), vann (vann-nett.no) samt data om geologi/kvartærgeologi (ngu.no). 
 
Biolog fra Statens Vegvesen gjennomførte befaring i området i august 2019.  
Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes som godt nok ut fra tilgjengelig kunnskap og tiltakets 
begrensede inngripen i naturområder, jf. lovteksten i NML §8 om at «kravet til kunnskapsgrunnlag 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».  
 
§9 Føre-var prinsippet 
Det ikke er registrert viktige naturverdier som kan påføres alvorlig eller irreversibel skade som følge 
av inngrepet.  
 
Det er ikke påvist fremmedarter innenfor planområdet.  
 
Føre-var prinsippet kommer ikke til anvendelse i prosjektet. 
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§§10-11  
Da det ikke er registrert viktige naturverdier innenfor planområdet, anses ikke § 10 om 
økosystemtilnæring/samlet belastning eller § 11 om kostnader ved miljøforringelse å være relevant 
for tiltaket.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Paragrafen er kun relevant i forhold til driftsmetoder for sprengning og håndtering av masser, slik at 
en unngår forurensning/avrenning til vannkilder. Det er viktig at tiltak i sjø omsøkes FM, samt at 
riktig metodikk for utførelse inngår i YM-plan for tiltaket.  
 
8.11 Vassdrag 
Eventuelle berørte bekkefar skal videreføres med kulvert. Kantvegetasjon skal ivaretas eller 
reetableres for bekkestrekning som blir liggende i dagen etter at tiltaket er gjennomført. 
 
8.12 Naturressurser 
Det er planlagt skredsikringstiltak i lia over fergekaia. Tiltakene planlegges i område med flyttled for 
reindriften og kan medføre negative effekter for reindrifta både permanent og i anleggsfasen. Det er 
viktig at anleggsarbeidet utføres utenom trekksesong og at utforming gjøres i samråd med reindrifta 
og på en slik måte at flytteleden opprettholdes. 
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