
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høring - søknad om utfylling av masser i Glommavassdraget ved Auli (gbnr. 
231/1) og Haga (gbnr. 231/2) - Nes kommune 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til brev fra Bane NOR SF datert 10.4.2018, med 
supplerende informasjon den 5.11.2018, der det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til 
utlegging av masser i Glommavassdraget som et stabiliserende tiltak for skråning ved jernbanen 
ved Auli (gbnr. 231/1) og Haga (231/2) i Nes kommune. Tiltakshaver har også søkt om fritak for 
bestemmelsene i vannressursloven § 11 om kantvegetasjon i brev av 10.4.2018. 
 
Utfylling i vassdrag krever tillatelse etter forurensingsloven § 11, og fjerning av kantvegetasjon 
krever dispensasjon fra bestemmelsene i vannressursloven § 11. 
 
I forbindelse med Fylkesmannens behandling av omsøkte tiltak skal berørte parter gis mulighet 
til å uttale seg. 
 
Søknad om tillatelse etter forurensningsloven  
Bane NOR søker om etablering av to motfyllinger som stabiliserende tiltak for skråning langs 
Kongsvingerbanen ved Auli og Haga. Det er en strekning på om lag 100 m langs elvebredden 
som berøres ved Auli og om lag 360 m ved Haga. Det er behov for å legge ut totalt 22 000 m3 
masser i Glommavassdraget, hvorav 4000 m3 og 18 000 m3 av disse legges ut ved henholdsvis 
Auli og Haga. Utfyllingen skal utføres med gravemaskin og dumper fra landsiden. Det er 
sprengstein som skal benyttes til etablering av motfyllingene. Det er foreløpig ikke valgt hvor 
sprengsteinen skal hentes fra. Massene skal legges ut med maks lagtykkelse på 1 m.  
 
Elvesedimentene ble prøvetatt og analysert for å vurdere forurensningsgraden og potensialet for 
spredning ved utlegging av deler av motfyllingen i strandsonen. Analyseresultatene viser at alle 
sedimentprøvene med unntak av én fra Auli var forurenset med PAH-forbindelser i 
tilstandsklasse 4 (dårlig tilstand) i henhold til Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for 
klassifisering av vann, sediment og biota M-608. I tillegg ble det påvist tungmetaller i 
tilstandsklasse 3 (moderat tilstand) i én av prøvene fra Haga, og tungmetaller i tilstandsklasse 2 i 
de resterende prøvene.  
 
Innholdet av miljøgifter i sedimentprøvene ligger over enkelte av grensene for trinn 1- 
risikovurdering, og tiltak i sedimentene medfører dermed en risiko for uønsket spredning av 
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forurensning. Tiltakshaver peker likevel på at et siltskjørt som monteres nært rundt tiltaksområde 
vil kunne begrense en eventuell partikkel- og forurensningsspredning.  
 
Det er ikke funnet registrerte, vernede naturtyper som blir berørt av tiltaket i Miljødirektoratets 
Naturbase. Det er derimot registrert viktige naturtyper øst for tiltaksområdet ved Auli (ravine i 
A- lokalitet) og øst for tiltaksområdet ved Haga (evjer, naturbeitemark og elveøy). Disse vil ikke 
berøres av tiltaket. Ved feltundersøkelser ble nøkkelartene flaggspett og svartspett registret i 
området rundt Auli stasjon. Flere rødlistearter er registret ved Haga, som for eksempel fiskemåke 
(nært truet), vipe (sterkt truet) og myrrikse (sterkt truet). Ved Haga er det registrert rundt 30 ulike 
fuglearter. 
 
Glommavassdraget er landets lengste vassdrag og har landets høyeste forekomst av ulike 
fiskearter. Vassdraget er ansett som en robust resipient. De nedre delene av Glomma er preget av 
vannkraftreguleringer og klassifiseres som en sterkt modifisert vannforekomst. Dette har ført til 
at vassdragets opprinnelige strømningsforhold har endret seg markant. Det rapporteres at 
Glomma ved tiltaksområdet fremstår som en stilleflytende elv med et sjølignende miljø, hvor de 
fysiske forutsetningene som opprettholder et bunnsubstrat som egner seg for gyte- og 
oppvekstområder for fiskearter som ørret mangler. Det eksisterer gamle opplysninger om 
perlefiske av elvemusling i Glomma fra 1940, men etter flere undersøkelser på strekningen har 
det ikke blitt funnet elvemusling. Andemusling finnes derimot i området.  
 
Bunnfaunaen har blitt analysert ved Haga og Auli. Ved Auli har området blitt klassifisert til 
dårlig status med tanke på næringstilgang, men kommer også dårlig ut med tanke på antall arter 
som nok er et resultat av et ensartet bunnsubstrat. Analysen av bunnfaunaen ved Haga viser et 
noe høyere antall arter og området er klassifisert til moderat status med tanke på næringstilgang. 
Det er ikke verken ved Auli eller Haga funnet rødlistearter i bunnfaunaundersøkelsen.  
 
Bane NOR har foreslått avbøtende tiltak for naturmiljø i deres Ytre Miljøplan for 
Elveforebygging, Kongsvingerbanen 2018 datert 5.4.2018. Blant annet skal tiltakene ikke utføres 
under fuglenes hekkeperiode fra april til og med juli, tiltakene skal utføres ved lav vannstand, 
masser til utfyllingen skal være rene og strandsonen skal revegeteres.   
 
Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i vannressursloven § 11 om kantvegetasjon 
For å kunne utføre tiltak for å sikre og stabilisere Kongsvingerbanen på to partier hvor man har 
opplevd gjentatte utfordringer med setninger og erosjon, må trær felles og vegetasjon ryddes i 
kantsonen.  
 
Strandsonen og tilhørende kantvegetasjon vil påvirkes negativt av tiltaket, som er bakgrunnen for 
søknaden. Det skal ikke underslås at kantvegetasjonen har en funksjon som biotop, som 
filtreringsagent for næringsstoffer og gjennom å gi skjul. Tiltakshaver viser likevel til at 
vegetasjonen har en triviell karakter, at området allerede er betydelig påvirket av jernbanen, og at 
det er liten eller ingen risiko for at gjennomføring av tiltaket vil medføre at bevaringsverdige 
arter eller biotoper går tapt. Den nåværende kantvegetasjonen er allerede i dag påvirket av 
jernbanefyllingen. Utover de registrerte rødlisteartene av fugl kjenner ikke tiltakshaver til 
forekomster av andre rødlistearter i det aktuelle tiltaksområdet. 
 
Tiltakshaver er innstilt på å gjennomføre nødvendige avbøtende tiltak for å minimere risikoen for 
negativ påvirkning av kantvegetasjonen. I nevnte Ytre Miljøplan for tiltaket står det beskrevet at 
kantvegetasjonen skal ivaretas, enten gjennom tilbakeføring eller revegetering.  
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Frist for å sende inn merknader 
Søknadene med tilhørende dokumenter er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine 
hjemmesider. Gå inn via https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/, og se under 
«Høringer» på fremsiden.  
 
Eventuelle merknader til saken sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i 
Østfold, Postboks 325, 1502 Moss eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no innen 
10.12.2018 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Skogen  
seksjonssjef Hedvig Sterri 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Mottakere: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Maridalsveien 120 0461 OSLO 
Vannområde Øyeren c/o Nes kommune, Postboks 114 2151 ÅRNES 
Arne Aasgaard Stasjonsbakken 22 1929 AULI 
Frode Granberg Hagaveien 73 1929 AULI 
Christin J. Bjørnstad Hagaveien 75 1929 AULI 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO 
Huda Abdul Hagaveien 67 1929 AULI 
Ula Abdul Hagaveien 67 1929 AULI 
Terje Bjørnstad Hagaveien 75 1929 AULI 
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien 37 0286 OSLO 
Norges Jeger- og fiskerforbund Akershus Industriveien 8 1481 HAGAN 
Norsk Ornitologisk forening Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO 
Telenor senter for nettutbygging Postboks 7150 5020 BERGEN 
 
 
Kopi til: 
Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 
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