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INNLEDNING

Ved førstegangsbehandlingen av Bane NORs forslag til detaljregulering av dobbeltspor Sørli
– Åkersvika vedtok Stange kommune 18.6.2019 at planen ikke legges ut til offentlig
ettersyn/høring før definerte endringer i plandokumentene ble innarbeidet, vurdert eller
grunngitt. I planutvalgets vedtak pkt. 6 heter det: «Planutvalget ber om at konsekvenser for
hjortevilt utredes og beskrives nærmere. Det er spesielt behov for å utrede hvorvidt aktuelle
viltkryssinger har en hensiktsmessig plassering og utforming.»
Dette notatet har som formål å oppfylle dette kravet fra kommunen.

1.1

Generelle virkninger på vilt av veg og bane

Både elg, hjort og rådyr lever innenfor bestemte leveområder (territorier/«home range»).
Generelt er rådyr mer bundet til sine territorier enn elg og rådyrterritoriene er naturlig nok
mindre i utstrekning.
For å dekke vitale behov som næring, skjul, parring, yngling etc. forflytter individene seg
mellom de ulike biotopene i terrenget – både innenfor sitt sesongdefinerte leveområde og
mellom sesongområdene (der det varierer). Noen populasjoner er kjent for å ha helt
forskjellige leveområder i de ulike årstider – spesielt sommer og vinter. Andre populasjoner
oppholder seg i samme område/landskap hele året, dvs. de foretar ikke lange, markerte
sesongvandringer, kun vandringer innen sitt territorium. Størrelsen på territoriene varierer
mellom årstidene og fra landskap til landskap ut fra bl.a. ressurstilgang. Det er også
kjønnsbetinget forskjell på størrelsen av leveområder: I et studieområde i Sør-Sverige var
elgoksenes «home range» i gjennomsnitt ca. 50 km2 mens elgkuene hold seg innenfor ca. 15
km2 (Olsson 2007).
Ved forstyrrelser og jakt er forflytningene raskere, men også disse er målrettede.
Forflytningene skjer som regel i tilknytning til bestemte landskapselementer som skogkant,
randvegetasjon, bekkedrag, terrengstrukturer o.l. og sjeldnere over åpne jorder og store
myrer uten høyvokst vegetasjon (Olsson 2007). Bruken av de ulike biotopene og
vandringsveiene er ofte også innlærte fra mor til avkom og kan dermed være svært «låste»
ruter i terrenget. Dette vises bl.a. ved at kollisjoner mellom vilt og bil/tog ofte skjer på samme
sted mange ganger. Ved utpregede lange sesongvandringer brukes rutene gjerne av flere
individer enn lokale korte forflytninger, - noe som også kan gjenspeiles i kollisjonsfrekvens
der slike vandringsruter krysser vei/bane.
Direkte virkninger av en jernbane på hjortevilt og annen fauna kan deles i følgende
kategorier:
•
•
•
•
•

Habitattap og -fragmentering
Barrièreeffekter
Økt dødlighet som følge av kollisjoner mellom vilt og tog
Forstyrrelser
Etablering av nye vandringsruter/-korridorer og habitater

Arealendringer som fører til habitattap og fragmentering av landskap er en av de største
årsakene til tap av biologisk mangfold både lokalt og nasjonalt. Moderne naturforvaltning
fokuserer på populasjoners overlevelse og utvikling i et langtidsperspektiv framfor
enkeltindividers overlevelse. Barrièreeffekter skaper oppdeling/fragmentering av
populasjoner som igjen gir små, utryddingstruede populasjoner. Hvis kryssingsmuligheter
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ikke etableres på de riktige stedene, vil et dobbeltspor eller en motorvei med viltgjerder på
begge sider være av en slik art at de skaper barrièrer som hindrer hjorteviltets vandringer på
tvers. Studier viser at to-sidige viltgjerder langs motorveier reduserer kollisjonsraten elg-bil
med opptil 80-90% (Almquist et al. 1980), men samtidig øker også barriéreeffekten.
Habitatfragmentering og barrièrevirkninger har større konsekvenser for langtidsoverlevelse
av populasjoner av både elg, hjort og rådyr enn effekten av den direkte dødeligheten (Olsson
2007). Dette skyldes både at næringssøket blir hindret og at genflyten mellom
subpopulasjoner blir for liten. Godt tilrettelagte kryssinger for vilt vil bidra med å avbøte dette.

2

HJORTEVILT I OMRÅDET - STATUS

Sør for Stange sentrum ligger planområdet i randsonen mellom sammenhengende skog (i
sør og øst) og åpent jordbrukslandskap (i vest). Nord for Stange sentrum ligger planområdet
i et åpent jordbrukslandskap med innslag av randvegetasjon, små skogområder og
åkerholmer. Skogområdene er gode leveområder for elg, tradisjonelt med relativt stor tetthet
– og bestanden er igjen i vekst etter noen år med nedgang (Leif Skar pers. medd.,
www.ssb.no). Det forekommer også hjort i disse områdene og bestanden av begge arter er
nå i svak vekst: Det felles årlig 12-15 hjort i kommunen og bestanden forventes å øke de
nærmeste årene (Leif Skar, pers.medd.). Rådyrbiotopene i randsonene sør for sentrum
vurderes som gode. Det åpne kulturlandskapet nord for sentrum er et mosaikklandskap som
gir gode næringsforhold og godt skjul for en rik, produktiv rådyrbestand. Klimaet er også
rådyrvennlig, og rådyrets evne til tilpasning, har medført at arten har en utstrakt bruk av
arealer helt inn i tettbebyggelsen. Rådyrbestanden i Stange har vært i god vekst de siste
årene: Det felles årlig ca. 300 dyr i kommunen, mens det for 8-9 år siden lå på ca. 150 dyr
(www.ssb.no).

2.1

Viltets arealbruk, vilttrekk, vandringer og påkjørsler

I planområdet er det ingen kjente data om regelmessige, store sesongvandringer som
krysser dagens toglinje. Informasjon fra Stange kommune v /miljøvernleder Leif Skar, fra
Hjorteviltregisterets fallviltdatabase og fra Banedata.no viser lokaliteter hvor elg og rådyr har
sikre, tradisjonelle vandringsruter. Flybilder og kart viser at de fleste av disse punktene er
sammenfallende med ledelinjer og åkerholmer i landskapet som styrer viltets vandringer.
Hjorteviltregisterets og Banedatas informasjon inneholder kollisjonslokaliteter. Se figur 1 – 4.
I KU fagrapport naturmangfold fra KDP Sørli-Hamar-Brumunddal (Jernbaneverket 2016b) blir
det opplyst at vilttrekk er kjent fra Våle sør for Stangebyen, ved Guåker og Skjerden i Stange
Vestbygd, langs Brenneribekken og ved Gyrud i Stange.
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Fig. 1: Viltpåkjørsler i perioden 2007-2019 sør for Stange sentrum.
Blå: Elg. Rød: Rådyr. Grønn: Grevling. (www.hjorteviltregisteret.no)

Fig. 2: Viltpåkjørsler i perioden 2007-2019 nord for Stange sentrum.
Blå: Elg. Rød: Rådyr. Grønn: Grevling. (www.hjorteviltregisteret.no)

5 av 14
UEH-55-A-25139
00A
03.09.2019

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

Notat. Beskrivelse av Side:
konsekvenser for
Dok.nr:
hjortevilt og
kryssingsmulighetene Rev.:
Dato

Fig. 3: Elgpåkjørsler langs dagens bane 2007 – 2017 (Banedata)
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Figur 4: Rådyrpåkjørsler langs dagens bane 2007 - 2017
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Figur 5: Vilttrekk som krysser dagens bane og Fv 222 Stangevegen ved Kausvoll (Kilde: Leif
Skar, Stange kommune

Fig. 6: Vilttrekk som krysser dagens bane ved Jemli nord for Ottestad stasjon (Kilde: Leif
Skar, Stange kommune)
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Foreliggende informasjon viser at viktige forflytningsruter/-korridorer for hjortevilt i og langs
planområdet i dag er lokalisert ved:
• Sørli (primært elg). Kryssingspunkt like nord for eksisterende veg bestemmes
sannsynligvis av tømmerterminalen og de åpne jordene mot Østby og Inngjerdingen.
Kraftledningen med åkerholmen på østsiden av dagens spor, kan være medvirkende
ledelinje for elg.
• Huse/Våletjern (elg og rådyr). Dagens bane går i kanten av en god rådyrbiotop med
forbindelse østover. Mulig forflytningskorridor vestover mot Løberg og lite
skogområde der.
• Nesten/Kausvol (primært rådyr). Skogområdene i jordbrukslandskapet øst for
Stangevegen (Fv.222) – mot E6 – og tilsvarende på vestsida av dagens bane, er
gode leveområder for rådyr og kan gi plass for mange individer/familiegrupper.
Næringssøk i jordbrukslandskapet med godt skjul i skogen gir grunnlag for raske
forflytninger på tvers av dagens og framtidig bane uten at kryssingen skjer på
nøyaktig samme sted hver gang. Ingen markerte landskapselementer danner
ledelinjer her.
• Jemli (rådyr). Åkerholmer og randvegetasjon i jordbrukslandskapet mellom Ottestad
kirke, Gubberud og Atlungstad gir både leveområder og ledelinjer for vilt i et ellers
åpent landskap.
• I området Bekkelaget – Gyrud/Tokstad – Sandvika er mosaikklandskapet vurdert som
en god rådyrbiotop, på tross av reltativt tett bebyggelse rundt (Leif Skar, pers.medd.).
Rådyrpåkjørsler langs veg og bane bekrefter gode bestander av rådyr i området.
Flybilder fra 1968 viser også at dagens boligområder her, for 50 år siden var
produktiv skog og naturlig gode viltbiotoper. Restbiotopene der er derfor fortsatt
attraktive for rådyr, og vandringer til/fra krysser veg og bane med påfølgende
påkjørsler/kollisjoner.

3

PASSASJER FOR VILT LANGS PLANLAGT BANE

Ved å etablere tilstrekkelig med passasjemuligheter for hjortevilt langs dobbeltsporet vil
barrièreeffekten reduseres og viltets arealbruk til næringssøk og andre livsfunksjoner
(spesielt genflyt) bedre muligheten for levedyktige bestander i kommunen. For mindre
dyregrupper (rev, grevling, amfibier m.fl.) kan det gjøres ved å etablere underganger i
forbindelse med bekker og veger.
Hjortevilt (spesielt elg) benytter overganger i større grad enn underganger (Statens vegvesen
2017). Underganger vil som regel kreve betydelig frihøyde for å være effektive. Skal
overganger være effektive (dvs. sikre kryssing av hjortevilt som bruker begge sider av
vegen/banen), anbefaler forskere som har studert dette at forholdet mellom bredde og
lengde skal være større enn 0,8, med en minimumsbredde på 40 meter. Mange andre
faktorer er imidlertid minst like viktige for å oppnå effektiv bruk av faunapassasjen, og
spesielt er plasseringen i forhold til trekkrute, samt plassering i landskapet viktig. Forekomst
av naturlig habitat i omkringliggende områder – på begge sider av banen/vegen, samt
substrat og vegetasjon på selve overgangen er også viktig for bruken av overgangen.
Ledegjerder eller vegetasjonskorridorer bør etableres for å lede dyra mot passasjen.
Flerbrukspassasjer (både over og under), som dekker flere funksjoner, blir benyttet mindre
av dyr enn egen faunapassasjer (Rolandsen et al. – u.å.).
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Overganger for fauna inkl. hjortevilt langs traséen Sørli –
Åkersvika

Viltgjerder vil settes opp på hele strekningen. Dette vil danne en barriere for det meste av
dyrelivet og det er behov for kryssingsmuligheter slik at lokale og regionale viltpopulasjoner
opprettholdes på lang sikt.
Generelt er Sørli-Åkersvika en strekning som er utfordrende for å etablere gode
faunapassasjer på. Terrenget er relativt flatt uten naturlige høydedrag eller forsenkninger
som skaper naturlige passasjemuligheter. Kryssingsmuligheter for hjortevilt (spesielt for elg
og hjort) på denne strekningen må også ses i sammenheng med strekningen Espa – Sørli,
der det er flere kryssingsmuligheter. Disse vil i sum sikre at det nye dobbeltsporet i området
ikke medfører isolasjon av delpopulasjoner og at genflyten vil være tilstrekkelig.

3.1.1

Sørli – Stange sentrum

Østby
Her planlegges viltovergang i kombinasjon med landbruksveg og mulig turveg. 35 meter
bredde er lagt inn for å gjøre den attraktiv for hjortevilt.
Det er i dag en usikret planovergang som benyttes til transport av bl.a. grovfôr. Siden
flerbrukspassasjer blir mindre brukt enn egne faunapassasjer som ikke er tilrettelagt for
menneskelig bruk, kan det kompenseres noe for dette ved å dele overgangen tydelig i to der
viltdelen er bredest og utformes med naturlig substrat og busk-/trevegetasjon. Vegdelen bør
ikke asfalteres og være så smal som mulig. For å gjøre overgangen ved Østby mer attraktiv
for elg, hjort og rådyr, bør det i byggeplanen legges opp til etablering av
ledegjerder/vegetasjonskorridorer som leder viltet inn mot passasjen. Vegen bør helst
plasseres lengst nord på kulverten siden viltet vil bli ledet inn på kulverten fra sør og at minst
mulig av kulverten berøres av vegen.
Ut fra vurdert kunnskapsgrunnlag ville trolig en bedre plassering vært ved Sørli, der
elgpåkjørslene viser et markert kryssingspunkt, men på grunn av terreng og antall spor som
må krysses der, må overgangen der være ca. 60 meter lang. For å oppnå anbefalt forhold
mellom bredde og lengde, måtte den blitt minimum 48 meter bred og dermed en meget
arealkrevende og kostbar konstruksjon. I reguleringsplanen er det lagt inn en
kjørevegkryssing i dette området. Etablering av denne vegen og økt forstyrrelse knyttet til
tømmerterminalen, massuttaket og fremtidige næringsområder i framtida, vil også redusere
effekten av en viltpassasje der. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å etablere
viltpassasje/flerbrukskryssing der.
I reguleringsplanen for Espa – Sørli er det lagt inn kombinert vilt- og vegkryssing ved
Jernsætervangen. Avstand mellom kryssing Østby og Jernsætervangen vil bli ca. 2,2 km
(Jernbaneverket 2016 a).
De andre planlagte kryssingene av dobbeltsporet sør for Stange sentrum, planlegges ikke
tilrettelagt for vilt.
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Stange sentrum – Åkersvika

Kausvol
Ved Kausvol legges banen på bru med kryssing under – i en naturlig forsenkning i terrenget.
Her er det planlagt en flerbrukskryssing for landbruk, vilt og turveg, samt gjennomløp for
Brenneribekken som her har sin start som åpent bekkeløp.
I dette området er det registrert NØ-SV-bevegelser av elg og rådyr med overvekt av rådyr –
sannsynligvis i forbindelse med skogområdet som er planlagt til massedeponering og
oppdyrking ( se ”kompensasjonsprosjektet”.). Det er ingen naturlige ledelinjer med
vegetasjon o.l. der nytt dobbelstspor er planlagt og nøyaktig plassering av
kryssingsmuligheten vurderes ikke som kritisk.
Store og mellomstore dyr, spesielt elg, bruker overganger i større grad enn underganger
(Statens vegvesen 2017). Mindre dyr har større krav til skjulmuligheter og derfor kan de bli
tiltrukket av underganger mer enn overganger. For underganger er derfor utforming og
størrelse avgjørende faktorer for om de blir vellykka som faunapassasjer. Anbefalte
minimumsbredde for hjortevilt er 15 meter og en åpenhetsindeks på minimum 2,5. Bredden
på denne undergangen er ca. 37 m, høyden er ca. 5 m og lengden 12 m. Åpenhetsindeksen
er derfor på hele 9,25. Passasjen vil være åpen og luftig, og fungere som kryssing for
hjortevilt. Dette vil gjøre det mulig å etablere noe vegetasjon på begge sider av jernbanebrua
langs bekken/eiendomsgrense og kanskje under, noe som vil gjøre den enda mer attraktiv
for hjortedyr og fungere som en kompensasjon for den negative betydning av
flerbrukskryssing.
Brenneribekken Sør
Det planlegges en plasstøpt kulvert som skal fungere som kryssingsmulighet for mindre dyr
som grevling, rev, amfibier mm. Kulverten vil utformes slik at ny bane ikke blokkerer helt for
Brenneribekkens funksjon som økologisk korridor i landskapet. Bunnen av kulverten formes
med en dyprenne for vann (0,2 m) og sidebankett for fauna som er tørr under
normalvannføring. Bredden er planlagt til 4,5 meter, høyden til 2 meter (dyprenna) og
lengden ca 7,5 meter. Det gir en åpenhetsindeks på 1,2 – noe som betyr at den ikke vil
fungere for hjortevilt.
Jemli
Her planlegges en kombinert overgang landbruk/vilt i form av en kulvert ved Jemli.
Plasseringen gjør at overgangen skal fungere som en mulighet for rådyrs øst-vest-forflytning
i området mellom Ottestad kirke og Atlungstad/Mjøsa. Nærheten til Brenneribekken på
østsida av banen gjør at plasseringen i landskapet er gunstig sett fra viltfaglig synspunkt.
Som faunapassasje er 8 meter bredde mindre enn generell anbefaling for hjortevilt i Statens
vegvesens rapport om tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet (2017). Med ca. 15
meters lengde er også forholdet mellom bredde og lengde under det anbefalte (0,8) også for
en ren viltpassasje. En breddeutvidelse her vil øke bruksmulighetene for vilt , men vil legge
beslag på større arealer.
Brenneribekken Nord
Brenneribekken krysser under ny bane i en plasstøpt kulvert ca. 200 m sør for
Gubberudvegen. Kulverten skal, i tillegg til å føre vann under bane, også fungere som
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faunakrysning der vannlevende fauna, amfibier, samt mindre dyr kan passere gjennom.
Formen og spesielt bunnen utformes slik at kulverten gjøres mest mulig attraktiv for de
aktuelle artene. Det er også viktig at inngangen er slik at det er lett for dyr å komme seg inn
og igjennom kulverten. Kulverten skal utformes med vingemurer som både leder vann og dyr
inn i kulverten. Ledegjerder, attraktivt inngangsparti og naturlig substrat på bakken, er viktig
for at dyrene skal finne passeringsmulighetene.
For at vannet skal komme under banen, må Brenneribekken her senkes i en lengde på ca.
400 meter. Siden bunnen av bekken må sprenges ned i fjell, vil bekkedragets kvalitet som
økologisk korridor bli svekket på denne strekningen. Sideterrenget vil bli tilpasset slik at det
kompenserer noe for denne forringelsen. Det forventes ikke at hjortevilt vil komme til å
benytte denne krysningen.
Miljøkulvert ved Steinerskolen (Tokstad)
Planlagt dobbelstspor går i dyp skjæring på jordet øst for Steinerskolen. Restbiotoper og
åkerholmer i området gjør landskapet til et attraktivt leveområde for rådyr.
Mosaikklandskapet gjør at viltet benytter jordene til forflytninger og beiting/næringssøk og
skogbiotopene til skjul. Miljøkulverten her vil bidra til et denne aktiviteten vil kunne
opprettholdes og at vilt kan krysse dobbeltsporet. Det er i dag ingen ledelinjer i form av
randvegetasjon som krysser planlagt trase. En kulvert på 125 meters lengde vil være en god
krysningsmulighet for hjortedyr over dobbeltsporet.
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