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Dette brevet sendes på vegne av:  

 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland og lokallaget i Bodø 

Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten 

Salten Naturlag 

 

 
Innspill til melding om oppstart - Deponi 
Øyneshøgda/Djupdalen på Lund 

 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til varsel om oppstart av planarbeid. 

Detaljreguleringsplan, for Øyneshøgda i Fauske kommune, brev fra arkitekt Even Aurstad as av 

09.03.-20. Vedlagt ble det også oversendt et møtereferat fra Plan og utviklingsetaten i Fauske 

kommune. Det går fram av dokumentene at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for deponi av 

ikke forurensede løsmasser. 

I framlagt dokumentasjon er det ikke redegjort for hvilken type masser som skal inn i 

deponiet. Tiltakshaver må følgelig svare på dette. 

Siden området er mindre enn 50 dekar og deponiet skal ha mindre enn 50 000 m3 masse vurderer 

kommunen det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jfr. 

PBL § 4-1 og 12-9). 

Fremtidig deponiområde ligger mellom Øyneshøgda og Øynesveien. I tillegg er deler av Øynesveien 

og Lundveien frem til Badestrandveien medtatt for å sikre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i 

forbindelse med transporten av løs massene. Området er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNFR-område. Deponiet er planlagt omlag 200 meter fra Veten naturreservat med avrenning ned mot 

Hamnvika. Mellom deponiet og reservatet ligger en vei og et militært anlegg.  

 

Veten naturreservat  

Veten naturreservat i Fauske kommune ble fredet ved kongelig resolusjon av 21. desember 2000. 

Reservatet dekker et areal på ca. 690 dekar. Formålet med fredningen er å bevare en rik kalkfuruskog 

med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle 

kvaliteter kan nevnes at området er en av de best utviklede av de gjenværende utforminger 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-12-21-1514
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kalkfuruskog av «Salten-type», og har stor artsrikdom og forekomster av trua/ sjeldne planter knyttet 

til kalkrik grunn. 

For reservatet gjelder blant annet følgende bestemmelser (jfr. verneforskriften § III): 

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å 

fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er 

ikke tillatt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må 

ikke innføres. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg 

og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, 

jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.» 

Veten er et unikt reservat som er lite besøkt og har intakte naturverdier. Aktivitet i randsonen til slike 

reservat kan være problematisk for naturverdiene. Det unike plante- og dyrelivet kan lett bli påvirket 

av økt aktivitet i vekst- og hekkesesongen. I oppstartmeldingen er det ikke beskrevet hvilke typer 

masser som skal deponeres annet enn at massene skal være reine. Reine masser vil her bety masser 

som ikke inneholder forurensende kjemikalier, frø fra planter som er uønsket og masser som gir 

avrenning til resipienten. 

Med henvisning til vernebestemmelsene § IV punkt 1 presiseres det at innføring av nye arter ikke er 

tillatt. I Fauske har man store forekomster av «svartelista» arter som kjempebjørnkjeks, tromsøpalme, 

kjempespringfrø, rynkerose og lupiner, arter som har et svært stort spredningspotensial. Å få slike 

arter inn i verneområdet vil true og forringe verneverdiene. 200 meter er en liten avstand når det 

gjelder frøspredning fra spesielt skjermplanten og kjempespringfrø. Deponering av jordmasser i 

området vil derfor sterkt frarådes. 

 

Fugl og Skjerstadfjorden IBA (Important Bird Areas) 

Fauskefjæra og Klungsetvika er et av de viktigste områdene for beitende fugl både i trekk høst og vår 

men også vinterstid. Klungsetvika er en av tre delområder i Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA 

(Important Bird Areas), et globalt viktig fugleområde (lenke til kart). Norsk Ornitologisk forening, 

Bodø lokallag, er derfor svært skeptisk til lagring av masser som kan påvirke fuglenes beitemuligheter 

i fjordsystemet og Hamnvika. Dersom det skal deponeres leirmasser i området, må det etableres 

effektive fangdammer med filtrering slik at resipienten ikke blir påvirket. Slik terrenget er, vil det være 

vanskelig å vedlikeholde slike fangdammer med infiltrasjon. Deponering av finpartikulært materiale 

frarådes derfor.  

 

 

 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/saltstraumen-&-skjerstadfjorden-iba-norway
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Friluftsliv 

Badestranda på Lund er et populært turmål og turstien benyttes hver dag gjennom hele året av 

innbyggere i kommunen til rekreasjon og aktivitet. Området er godt tilrettelagt og ble i 2015 kåret til 

kåret til kommunens mest attraktive friluftslivsområde. Deponering og forsterkning av vei frem til 

Badestrandveien vil føre til mye støy i periodene med transport av løsmasser, anleggstrafikk- og 

arbeid. Støyen vil påvirke dette svært viktige friluftslivsområdet direkte. 

 

Andre merknader 

Store deler av Fauske er leire og leirgrunn. Avrenning fra et leirdeponi er stor og merkes spesielt i 

nedbørsperioder og under snøsmelting. Avrenningen fra det planlagte deponiet vil ende i Hamnvika og 

vil kunne merkes helt inn mot grunnområdene i Klungsetvika og fjæra. Vika har en terskel slik at all 

avrenning vil samles og ikke bli fraktet videre ut i Skjerstadfjorden.  

Når det gjelder lagring av steinmasser vil dette være et dårlig deponi. I utgangspunktet er steinmasser 

en ressurs. Slik deponiet er planlagt vil det være vanskelig, i alle fall svært kostbart, å hente ut 

massene igjen for bruk eller gjenbruk.  

 

Konklusjon 

FNF Nordland vil ikke tilrå at deponiet etableres med bakgrunn i potensiell fare for spredning av 

fremmede arter inn i Veten naturreservat, uheldig avrenning av finpartikulært materiale til Hamnvika 

og at man for steinmasser burde vurdere disse so en ressurs og lagre dem på et lettere tilgjengelig 

sted.   
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Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 

 

Ylva Edvardsen     Gisle Sæterhaug 

Styreleder     Koordinator 
 

 

 

Kopi (per e-post): 

Fauske kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

Nordland fylkeskommune 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum for Natur og Friluftsliv Nordland er et samarbeidsnettverk mellom 14 natur- og friluftsorganisasjoner i Nordland. 
Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, 

være en møteplass for samarbeid og en arena for kompetansebygging for natur - og friluftsorganisasjonene med sitt 

virke i regionen. 

 

 

 

  


