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1 FORORD 

Ecofact er engasjert av Lund kommune for å bistå med miljøfaglige vurderinger av flomsikring 

i Moisåna. Det pågår detaljregulering der formålet er å senke Moisånas nedre del. Det er 

gjennomført et forprosjekt der ulike alternativer for flomsikring er prosjektert og kostnader 

estimert (Blasy og Øverland 2016). Senkning av elvebunnen med 0-2,5 meter i en ca. 670 meter 

lang sone i nedre del av Moisåna er vurdert som mest aktuelt av flere vurderte alternativer, og 

dette alternativet er vedtatt av Lund kommunestyre i juni 2016. Detaljregulering og 

prinsippskisser av dette alternativet foreligger nå i oktober 2017, og har dannet grunnlaget for 

utredningen. Friluftsliv er et tema som i mindre grad enn naturmangfold berøres, men det er et 

potensial i flomsikringsarbeidet for å bedre forholdene for friluftsliv i tiltaksområdet. Det er 

derfor laget en kort utredning for temaet som belyser dagens bruk og muligheter knyttet til 

flomsikringen.  

 

Konsekvenser for friluftsliv er utredet, samtidig som det er gitt anbefalinger for utforming av 

tiltaket som legger grunnlag for å kunne benytte tiltaksområdet mer til friluftsliv. Det er benyttet 

samme metodikk som for konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven, selv om 

utredningen er gjennomført som del av reguleringsplanprosess. NVE utarbeider parallelt med 

planprosess detaljert tiltaksplan for flomsikringen. 
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2 SAMMENDRAG 

Beskrivelse av tiltaket 

Deler av Moi sentrum Lund kommune er flomutsatt, særlig ved Hauklandsbekken i Moisånas nedre 
del. Særlig utsatt er fabrikkområdet til NorDan AS. NVE har tidligere gjennomført hydrauliske 
beregninger som viser at flom vil føre til oversvømmelser på fabrikkområdet, og flomsonekart viser 
at betydelige områder er flomutsatte. Ved ekstremflommen 5. desember 2015 ble adskillig større 
områder på Moi flomrammet enn det som tidligere var beregnet ved en Q500 (Blasy og Øverland 
2016). Et forprosjekt har utredet flere alternative løsninger for å oppnå tilfredsstillende flomsikring og 
på dette grunnlaget fattet Lund kommunestyre vedtak om å arbeide videre med alternativ 7a. Tiltaket 
innebærer en senkning av elveløpet på en strekning på nær 700 meter, samt fjerning av terskel og 
Fossekallen kraftverk nedstrøms Timrevik bru. Tiltaket innebærer også flomvoller langs deler av 
NorDan-bygningen. Tiltak i Hauklandsbekken er også vurdert, men er foreløpig utsatt. Tiltaket 
gjennomføres som reguleringsplanprosess der utredninger av sentrale tema har inngått i prosessen. 
Naturmiljøutredningen er utført etter standard metodikk for konsekvensanalyser.    

Verdier for friluftsliv 

I tiltaksområdet er det særlig i nedre del dårlig tilgjengelighet til elva. Dette gjelder til dels også i øvre 
del av området, der dyrkamark, smale soner med kantvegetasjon og bratte skråninger ned i elva gjør 
atkomst, bevegelse og opphold vanskelig. Det er relativt mye inngrep på strekningen. To park- eller 
grøntarealer er verdisatt med middels verdi; Nystedparken i nedre del av tiltaksområdet, og 
«Skjerpeskogen» som ligger oppstrøms tiltaksområdet, men som er forbundet med sentrumsområdet 
via grusveg som går foran NorDan og derfor inngår i influensområdet. Denne gang-/sykkelstien, som 
ikke er en offisiell GS-veg, brukes en del til ferdsel opp til «sSkjerpeskogen» og området ved 
Kvernfossen. Stien har også en noe uheldig bruk som ferdselsåre til Haukland, siden det ikke er 
tilrettelagt kryssing av E39. Gangstien er vurdert å ha middels verdi. Fiskemulighetene i Moisåna er 
vurdert å ha middels verdi, særlig ut fra potensialet som ligger i området. Barns mulighet for fiske i 
nærmiljøet inngår i dette potensielt. Det er per i dag lite fiske i det aktuelle området, og det er også 
lite tilrettelagt for fiske. Tre tradisjonelt gode fiskeplasser ligger i og like ved tiltaksområdet. Ørreten i 
elva opplyses å generelt være liten, men det finnes storaure i vassdraget. Det er ellers fortsatt 
interesse for å få laksen tilbake i vassdraget, siden fisketrapp og settfiskanlegg for drøyt hundre år 
siden medførte at vassdraget da hadde laks. Det er finnes ellers opplevelseskvaliteter og 
kunnskapsverdier ved at det er en del fuglearter i øvre del av tiltaksområdet, at det finnes bever her, 
samt at det finnes flere kulturminner og historiske elementer i området. Norges kanskje største kjente 
forekomst av rødlistearten bekkelommemose (sårbar) finnes ellers i Moisåna, og kan ha en viss 
interesse i enkelte kretser. Samlet for temaet friluftsliv er området vurdert å ha middels verdi. 

Konsekvenser 

Tiltaket innebærer relativt små arealbeslag på land. Flomvoller som vist foran NorDan-bygningen vil 
imidlertid føre til at dagens grusvei beslaglegges, og det blir en barriere i forhold til dagens bruk av 
området. Den visuelle virkningen av elvesenkingen vil bli betydelig, og endringen av landskapsbildet i 
tiltaksområdet vil bli stor. Fjerning av terskel og kraftverk vil være en reversering av tidligere 
vassdragsinngrep, men senkingen fører til at elveløpet endres langt mer enn tilbake til «før-situasjon». 
Habitatforbedrende tiltak som også gir en viss terskeleffekt kan bidra til å redusere de visuelle 
endringene, men disse vil uavhengig av avbøtende tiltak til å bli vesentlige. Elvekantene vil bli svært 
høye, siden de allerede i dag er forholdsvis høye og bratte. Overgangen mellom det som oppfattes som 
elv og det som oppfattes som vann (stillestående/sakteflytende), vil flytte seg helt opp til foran Rådhuset 
ved høyeste regulering av Lundevatnet. Verdisatte enkeltlokaliteter er vurdert å få slike konsekvenser: 
Nystedparken – Ubetydelig konsekvens (0), Skjerpeskogen - middels til stor negativ konsekvens (--/---
), Fiskemulighetene – Middels positiv konsekvens (++) og Gang- og sykkelveg foran NorDan – middels 
til stor negativ konsekvens (--/---). Under forutsetninger om at turstier som skissert i deler av 
tiltaksområdet etableres, at tilgangen til området bedres og at habitatforbedrende tiltak for fisk også 
bidrar til bedrede fiskemuligheter, vurderes tiltaket samlet sett å gi liten positiv konsekvens for friluftsliv.  

Det vil under anleggsarbeidet bli negative konsekvenser for bruksmuligheter av området, men dette er 
ikke vektlagt i vurderingene. Det er foreslått avbøtende tiltak som bør legges til grunn for 
detaljplanlegging av tiltaket.  
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3 INNLEDNING 

3.1 Formål og bakgrunn 

Tettstedet Moi ligger ved utløpet av Moisåna i Lundevatnet (Lund kommune) og er truet av 

oversvømmelse ved flom. Ved siste flom i desember 2015 ble deler av bebygde områder 

rammet av flom. De flomutsatte områdene ligger i sentrum av Moi ved utløpet av 

Haukelandsbekken i Moisåna. Særlig utsatt er fabrikkområdet til NorDan AS (Blasy og 

Øverland 2016). NVE har tidligere gjennomført hydrauliske beregninger som viser at flom vil 

føre til oversvømmelser på fabrikkområdet, og flomsonekart viser at betydelige områder er 

flomutsatte. Ved ekstremflommen 8. desember 2015 ble adskillig større områder på Moi 

flomrammet enn det som tidligere var beregnet ved en Q500 (Blasy og Øverland 2016). 

 

Det er etter hendelsen satt i gang en utredningsprosess for å sikre Moi sentrum mot lignende 

hendelser i framtiden.  

1.1 Beliggenhet 

 

Figur 1. Moi ligger i Lund kommune sør i Rogaland. Tettstedet ligger rundt nordenden av Lundevatnet og elva 

Moisåna går gjennom sentrumsområdet.  
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3.2 Beskrivelse av planområdet 

 

Figur 2. Planområdet omfatter nedre del av Moisåna fra NorDan-fabrikken og til nedre del av elva som vist på 

kartutsnittet. Hauklandsbekken som drenerer nordfra gjennom bebyggelsen og renner ut i Moisåna under selve 

NorDan-fabrikken er også sentral i flomsikringen.  

 

Planområdet omfatter sentrale deler av Moi sentrum. I øvre del av strekningen er nordsiden av 

elva dominert av NorDan-fabrikken som ligger tett på elva med mulighet for å passere sørsiden 

av fabrikken til fots langs med elva. Hauklandsbekken har en vannføring som i stor grad er 

påvirket av drift i Haukland kraftverk – bekken går gjennom bebyggelse/næringsområde nord 

for E 39 og renner ut i Moisåna under selve NorDan-fabrikken. Bekken er i sterk grad kanalisert 

og steinsatt. På sørsiden av elva i forhold til NorDan er det fulldyrka mark. Oppstrøms 

planområdet ligger Kvernfossen hvor Moi Kraftverk har en stem for elvekraftverket. 

Kraftverket har en maksimal slukeevne på 12 m3/s som er nær elvas middelvannføring på ca. 

13,5 m3/s. Ved Kvernfossen og elveør ved Nordan er det strykpartier, mens det fra NorDan-

fabrikken og ned til stem for vanninntak for Fossekallen kraftverk er stillestående til 

sakteflytende vann ved normale vannføringer.  

 

Timrevik bru er sentral for tungtransport fra NorDan-fabrikken. Fra brua og nedover langs elva 

er det bebyggelse, næringsvirksomhet og noen offentlige bygninger som Lund rådhus. 

Bebyggelsen ligger til dels tett på elva. Fra stemmen til Fossekallen kraftverk og nedover er det 

et ca. 250 meter langt parti med stryk, og bratte, lite tilgjengelige elvekanter. Kantene er delvis 

forbygninger og steinfyllinger men også mer naturlige elvekanter finnes. Det er bygget en 

fisketrapp på nordsiden av elva ved stemmen for Fossekallen kraftverk. Kraftverket er 

elvekraftverk med maksimal slukeevne på 6 m3/s. 
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Den gamle steinhvelvbrua i nedre del av området ble flomskadet i desember 2015, og er nå 

midlertidig stengt for trafikk. Utløpet av Moisåna er nå et ganske langt sakteflytende parti, og 

elva har her mindre fall etter regulering av Lundevatnet (Sira-Kvina-utbyggingen). 

3.3 Planprosessen 

Planarbeidet for flomsikring av Moi sentrum ble første gang varslet 30.09.2016, i medhold av 

plan- og bygningslovens § 12-8. Nytt varsel ble sendt 10.12.2016 med utvidet planområde for 

å kunne innlemme alle nødvendige flomsikringstiltak i kommunesenteret. Varselet omfatter 

endringer av reguleringsplanene for Moi sentrum, Stranda, Rasmussen Industri og Haukland.  

 

Tiltaket er av NVE vurdert å komme inn under Vannressurslovens § 20 om samordninger av 

tillatelser, slik at egen konsesjon etter Vannressursloven ikke vil være nødvendig. Parallelt med 

arealplanprosessen vil det i regi av NVE bli utarbeidet en samlet tiltaksplan for flomsikring av 

Moiområdet. Tiltakene som er knyttet til hovedvassdraget og nedre deler av Hauklandsbekken 

vil bli videre detaljert og bli presentert som en detaljplan for første etappe av flomsikringen.  

 

Ved gjennomføring av prosessen er det viktig at relevante samfunnsinteresser ivaretas i 

planarbeidet og inkluderes i tiltaksutforming og reguleringsplanbestemmelser. Kommunen har 

satt ned en egen flomsikringsgruppe der kommunalsjef for plan, næring og miljø, NVE, 

reguleringsplanansvarlig, landskapsarkitekt og naturfaglig kompetanse deltar. Flomsikrings-

gruppen er koblet sammen med en kommunal gruppe for sentrumsutvikling som arbeider 

parallelt med planer for utvikling av Moi sentrum.  

 

Etter varsel av planarbeidet er det blant annet kommet inn uttalelser fra Rogaland 

Fylkeskommune (29.10.2016) og Fylkesmannen i Rogaland (28.10.2016). Fra Rogaland 

Fylkeskommune er det blant annet vist til at det vil bli større forskjell på høyden mellom 

sentrumsgater og elv enn i dag, og at det bør legges stor vekt på å knytte elv og sentrum sammen. 

Videre er det rådet til å legge til rette for ferdsel ned mot elva. «Der det er mulig vil et parkbelte 

og/eller gangvei på begge sider av elva kunne gi et nytt og positivt tilbud til befolkningen.»  
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3.4 Plansituasjon  

Utsnitt av forslag til reguleringsplankart datert 19.10.2017 er vist i figur under. Tiltak vil i første 

rekke være aktuelt i tilknytning til Moisåna, selv om tiltak også i Hauklandsbekken har blitt 

utredet i prosessen.  

 

 

Figur 3. Utsnitt av kart som viser grense for varslet planområde i 2. gangs varsel. Fra Kjellesvik Prosjektering 

AS. Område der senkning av elveløpet er aktuelt er vist i figur 4. 
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4 TILTAKSBESKRIVELSE 

4.1 Alternativer 

Et forprosjekt har utredet flere alternative løsninger for å oppnå tilfredsstillende flomsikring 

(Blasy og Øverland 2016). På dette grunnlag fattet Lund kommunestyre vedtak om å arbeide 

videre med alternativ 7a, hvilket innebærer en kapasitetsøkning av eksisterende elveløp. For 

øvrige vurderte alternativer vises det til Blasy og Øverland (2016). 

4.2 Valgt alternativ 7a 

Alternativet innebærer en kapasitetsøkning av eksisterende elveløp ved senkning av elvebunnen 

over en strekning på ca. 670 meter nederst i elva. Senkningen av elvebunnen vil være mellom 

0 og 2,5 meter. Eksisterende demning og kraftverk nedstrøms Timrevik bru planlegges fjernet, 

og brukar/pilarfundamenter til henholdsvis gamle Moi bru (steinhvelvbru) og Timrevik bru må 

sikres. Bruk av stålkjernepæler til Timrevik bru er aktuelt. Oversiktskart for planalternativ 7.a 

(Blasy og Øverland 2016) er lagt ved utredningen som vedlegg. Nedenfor er vist et utsnitt av 

dette plankartet for den delen av elveløpet der senkning er planlagt.  

 

 

Figur 4. Utsnitt av oversiktskart for alternativ 7a (Blasy og Øverland 2016). Gult felt med rødt omriss er del av 

Moisåna der elvebunn er planlagt senket opp til 2,5 meter (midtre del).  
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Bruk av stålkjernepæler til Timrevik bru er aktuelt, samt at flomvoller blant annet kan bli aktuelt 

langs NorDan-bygning, motstående side av elva og langs deler av Hauklandsbekken. 

  

 

Figur 5. Utsnitt av tegning Lengdeprofil Alternativ 7a Moisåna og Hauklandsbekken, 10.04.2017 (Blasy og 

Øverland). Sort linje nederst viser senket elvebunn, brun linje viser dagens elvebunn inkludert demning for 

Fossekallen kraftverk til venstre i bildet. Øvre lilla linje fra venstre viser dagens vannstand ved Q406, mens de to 

neste linjene viser vannstand etter senking for Q408 og Q306. 

På strekningen hvor elvebunnen skal senkes vil det bli et relativt jevnt fall, med gradienter fra 

0,007 til 0,017. Om senket parti vil fremstå som elv eller stillestående vann vil variere i forhold 

til reguleringen av Lundevatnet. Ved høyeste regulerte vannstand på 48,5 moh vil vannet stå 

helt opp til foran parkeringsplassen ved Rådhuset, nær opp mot Timrevik bru. Ved 

reguleringshøyde på 47 moh vil vannet stå opp til bygningen for Fossekallen kraftverk. Laveste 

tillatte reguleringshøyde er 44 moh, men så lavt senkes vannet trolig aldri (pers.medd. Kurt 

Kjellesvik). Sommeren 2016 var vannstanden 46 moh, som var svært lavt (pers.medd. Kurt 

Kjellesvik). Ved lav vannstand i Lundevatnet vil hele den aktuelle strekningen ha rennende 

vann. Hellingen som fremgår av tegning av lengdeprofil vil variere fra 0,007 til 0,017 på senket 

strekning. Dette vil, noe avhengig av bunnsubstrat og vannføring, ligge opp mot og innenfor 

jevnt stryk (Pulg mfl. 2017). Størst fall vil det være forbi det eksisterende kraftverket (se figur 

5). Oppstrøms dagens terskel blir det en strekning med slakere fall (gradient 0,007). 

 

Det er utført beregninger av strømhastigheter som oppnås ved ulike flomnivåer. Hvordan 

strømhastigheter vil være ved flom på 408 m3/s ved gjennomført alternativ 7a er vist i figur 6. 
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Figur 6. Fra oversiktskart strømningshastighet 7a for flomnivå 408 m3/s i Moisåna og 16 m3/s Hauklandsbekken 

(Øverland, 2016).  

Landskapsarkitekt B16 har i prosessen utarbeidet konseptskisser som illustrerer hvordan 

flomsikringstiltaket kan inngå som en viktig del av sentrumsutviklingen. Omlegging av 

Hauklandsbekken der vanntemaet benyttes for å gi et bedre visuelt uttrykk og binde sammen 

sentrum på en bedre måte har vært sentralt, og det har også blitt arbeidet med en løsning for å 

kunne bevare Fossekallen kraftverk. Tiltak i Hauklandsbekken er nå utsatt, og bevaring av 

Fossekallen kraftverk som del av løsningen har ikke vært mulig.  

 

Utforming av nytt elveløp med en dypål som sikrer et definert elveløp ved lave vannføringer, 

etablering av mindre steinterskler for å sikre noe vannspeil og variasjon i løpet og utlegging av 

naturlig stein for å gjenskape gunstig livsmiljø for fisk og andre vannlevende organismer er 

aktuelt. Det er et sterkt ønske fra kommunens side å etablere turstier langs elvekantene hvor det 

skal gjøres inngrep. Kurt Kjellesvik i Kjellesvik prosjektering har laget skisser av hvordan dette 

kan se ut. 
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Figur 7. Prinsippskisse for området mellom Timrevik bru og Moi bru, der oransje felter er turveger som anlegges 

langs kanter i nytt elveløp. Kjellesvik Prosjektering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flomsikring Moisåna. Konsekvenser for friluftsliv  Ecofact rapport 604 

 

12 

5 MATERIAL OG METODE 

1.2 Om friluftsliv 

5.1.1 Definisjoner og nasjonale mål 

• Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og 

rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert 

som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som 

naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til 

tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (Statens Vegvesen 

2014). 

 

Temaet er knyttet til menneskelig aktivitet, enten som en del av hverdagslivet i nærmiljøet eller 

som en fritidsaktivitet i et friluftsområde. Friluftsliv har en klar sammenheng med helse. I 

Friluftsloven blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: “Formålet med denne loven er å 

verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, 

slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljø-

vennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes” (Lovdata 1957). Definisjonene omhandler dermed 

ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke 

opplevelser friluftsutøveren har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne selv og for 

de områdene de bruker (DN 2001). 

 

Regjeringens miljømål er tilgjengelige på nettsiden Miljøstatus (Miljøstatus.no). For friluftsliv 

er det satt 3 miljømål: 

 

1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir 

tatt vare på. 

3. Allemannsretten skal holdes i hevd. 

 

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, utgjør fundamentet i norsk frilufts-

livstradisjon. Allemannsretten er tuftet på respekt for naturen og hensynsfull opptreden både i 

forhold til miljøverdier, grunneiere og andre brukere.  

 

I Stortingsmelding nr. 26 heter det “Friluftsliv gir gode naturopplevelser og økt miljøkunnskap 

og er et viktig bidrag til bærekraftig bruk og vern av natur- og kulturarven” (MD 2007). 

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har, i sin strategi for arbeid med landskap, 

sagt følgende: “Landskap er en ressurs for opplevelse og livskvalitet, og bidrar til steds-

tilknytning og følelse av identitet og tilhørighet.” Friluftsliv har dermed også sammenheng med 

natur- og kulturmiljø.  
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5.1.2 Barn og unges oppvekstsvilkår 

Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 

psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver 

tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov (MD 2012). Barn og unge 

skal sikres gode oppvekstsvilkår og de skal ha gode muligheter for å utvikle ferdigheter i 

friluftsliv. I FNs barnekonvensjon artikkel 3 står det at «Ved alle handlinger som berører barn, 

enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.». 

Videre heter det i artikkel 12 at «barnet rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets 

meninger skal tillegges vekt.». 

5.1.3 Tradisjonelt og moderne friluftsliv 

Friluftsliv er en kilde til økt trivsel og helse, og omtrent 90 prosent av Norges befolkning 

bedriver friluftsliv (www.miljostatus.no). Hvilke aktiviteter som kommer inn under begrepet 

friluftsliv deles gjerne opp i to: 

 

1. Tradisjonelt friluftsliv omfatter aktiviteter som innebærer en forsiktig bruk av naturen 

og aktiviteter som forutsetter liten grad av tilrettelegging og tekniske inngrep. 

Eksempler på slike aktiviteter kan være tradisjonelle fotturer og skiturer i fjell, skog og 

mark, rideturer, bading, padling, jakt og fiske.  

2. Moderne friluftsliv inkluderer også aktiviteter med mer intensiv utnyttelse av naturen 

som arena for å utøve visse typer aktiviteter, og stiller krav til naturgitte premisser, 

forutsetter større grad av tilrettelegging, osv. Jogging på vei, skitur og trening i lysløype, 

rafting, terrengsykling, slalåmkjøring, basehopping, hanggliding, m.m. er eksempler på 

aktiviteter som vil komme under denne kategorien.  

 

Turgåere og joggere er de som er i aktivitet oftest (Vaage 2009). Det tradisjonelle, enkle og lite 

ressurskrevende friluftslivet dominerer fortsatt, men med en stadig utvikling av fritidsprodukter 

gis det muligheter til nye aktiviteter, og at gamle aktiviteter utøves på en ny måte. Sykling i 

naturomgivelser er et eksempel på en aktivitet som er økende, mens bær- og soppturer går 

tydelig tilbake (Vaage 2009). Endrede friluftsvaner øker etterspørselen etter infrastruktur og 

økt tilrettelegging. 

 

Undersøkelser av eksisterende kunnskap og nyere data viser at friluftslivet i Norge er blitt både 

mer mangfoldig og mer spesialisert i årene fra 1970-2004 (Vistad m.fl. 2010). Naturopplevelse, 

kontemplasjon, "fred og ro" og fysisk utfoldelse er de verdiene som fortsatt er viktigst i 

friluftslivet. I de nye friluftsaktivitetene er det likevel større grad av mestring, utfordring og 

spenning som framtrer som viktige verdier og motiv (Vistad m.fl. 2010). 
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1.3 Metode for fastsetting av verdi, virkningsomfang og konsekvenser 

En konsekvensutredning skal baseres på objektive kriterier, men vil måtte vurderes på grunnlag 

av faglig skjønn og subjektive vurderinger. Dette gjelder både ved vurdering av områdenes 

verdi og tiltakets virkningsomfang. Utledning av konsekvenser er gitt ut fra figur 4.3, men 

denne er likevel kun retningsgivende.  

 

Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2014) gir en metode for vurdering av 

ikke-prissatte konsekvenser hvor nærmiljø og friluftsliv inngår. To av Miljødirektoratets 

publikasjoner som omhandler friluftsliv er også benyttet: Håndbok 18: Friluftsliv i 

konsekvensutredninger, etter plan- og bygningsloven (DN 2001) og M-98 Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder (MD 2013).  

 

I denne utredningen benyttes først og fremst metodesettet som bygger på Håndbok V712 

(Statens vegvesen 2014). Der denne synes mangelfull finnes en mer detaljert metode for 

vurdering av friluftsområder i M-98 (MD 2013).  

5.1.4 Verdi  

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er og fastsettes langs en 

tredelt skala fra liten til stor verdi (figur 5). Det er glidende overganger mellom verdiklassene. 

Områdenes verdi kan også endre seg over tid. 

 

 

Figur 8. Verdiskala. 

 

 

Ved fastsetting av områdenes verdi for friluftsliv er kriteriene i Håndbok V712 

Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2014) og Veileder M98 Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder (MD 2013) lagt til grunn. Håndbok V712 er primært knyttet til 

bruksintensitet og potensial for bruk (tabell 1), mens Miljødirektoratets veileder vektlegger 

mange ulike kriterier for en mest mulig objektiv verdisetting (tabell 2). Det er viktig å være klar 

over at alle kriteriene ikke må brukes for alle områder, da noen egner seg på små områder i byer 

og tettsted mens andre egner seg best på større friluftslivsområder. Spesielt varsom skal en være 

ved vurdering av potensiell bruk. I henhold til MD 2013 kan et område som har lav 

brukerintensitet, likevel få høy verdi for nærmiljø og friluftsliv dersom det har betydning for 

stedets identitet eller lokalbefolkningens stedsidentitet, hvis det har særegne 

opplevelseskvaliteter, eller hvis det er spesielt godt egnet for opphold og aktivitet. Ved 

vurdering av resultatet må man også være oppmerksom på at skalaen ikke nødvendigvis går fra 

“negativt” til “positivt”. For eksempel kan tilrettelegging av et område være negativt for noen, 

mens det er positivt for andre. Videre er det i håndboka angitt anbefalt verdivurdering i forhold 

til hvilken vekt de ulike kriteriene får for å oppnå en mest mulig objektiv vurdering av området 
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(tabell 3). Miljødirektoratets veileder deler friluftsområdene inn i 11 ulike områdetyper der hele 

planområdet faller inn under typen jordbrukslandskap og de omkringliggende områdene er 

store turområder med eller uten tilrettelegging og utfartsområder. 

 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av områder for friluftsliv etter Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014). 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Friluftsområder • Områder som er mindre 

brukt og mindre egnet til 

friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med få eller ingen 

opplevelseskvaliteter 

• Områder som brukes til 

friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med opplevelses-

kvaliteter / som er egnet til 

friluftsliv37 og rekreasjon 

• Områder som har, og kan 

ha betydning for barns, 

unges og/eller voksnes 

friluftsliv og rekreasjon 

• Områder som brukes 

ofte/av mange 

• Områder som er en del av 

sammenhengende 

grøntområder  

• Områder som er attraktive 

nasjonalt og internasjonalt 

og som i stor grad tilbyr 

stillhet og naturopplevelse 

Veg- og stinett for 

gående og 

syklende 

• Veg- og stinett som er lite 

brukt, og/eller som mange 

føler ubehag og utrygghet 

ved å ferdes langs 

• Ferdselslinjer med flere 

barrierer og/eller som 

oppleves som omveger og 

dermed er lite brukt 

• Veg- og stinett som brukes  

• Ferdselslinjer til sentrale 

målpunkter38 

• Sentrale ferdselslinjer som 

er svært mye brukt  

• Hovedferdselslinjer til 

sentrale målpunkt 

• Ferdselslinjer som er en 

del av sammenhengende 

ruter spesielt tilrettelagt for 

gående og syklende 

37 Områder som er godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området 

38 Sentrale målpunkt er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter. Dette kan også være viktige 

snarveger 
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Tabell 2. Verdisettingskriterier for friluftsområder (MD 2013). Kriteriene vektes fra 1 til 5 med gradvis 

verdiøkning. Skalaen går likevel ikke nødvendigvis fra “negativt” til “positivt” (se teksten). 

Kategori Beskrivelse 1 2 3 4 5 

Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten Noe Middels 
Ganske 

stor 
Stor 

Regionale/ 

nasjonale brukere 

Brukes området av personer som ikke 

er lokale? 
Aldri 

Nesten 

aldri 
Middels 

Ganske 

ofte 
Ofte 

Opplevelses-

kvaliteter 

Har området spesielle natur- eller 

kulturhistoriske opplevelseskvaliteter?  

Har området et spesielt landskap? 

Ingen Litt Middels 
Ganske 

mange 
Mange 

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? Ingen Litt Middels 
Ganske 

stor 
Stor 

Funksjon 

Har området en spesiell funksjon 

(adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)? 

Ikke 

spesiell 

funksjon 

Noe 

spesiell 

funksjon 

Middels 

funksjon 

Ganske 

spesiell 

funksjon 

Spesiell 

funksjon 

Egnethet 

Er området spesielt godt egnet for en 

eller flere enkeltaktiviteter som det ikke 

finnes like gode alternative områder til?  

Dårlig 
Ganske 

dårlig 
Middels 

Ganske 

godt 
Godt 

Tilrettelegging 
Er området tilrettelagt for spesielle 

aktiviteter eller grupper? 

Ikke 

tilrettelagt 

Litt 

tilrettelagt 
Middels 

Ganske 

godt 

tilrettelagt 

Høy grad 

av til rette-

legging 

Kunnskapsverdier 

Er området egnet i undervisnings-

sammenheng eller har området 

spesielle natur- eller 

kulturvitenskapelige kvaliteter? 

Få 
Ganske 

få 
Middels 

Ganske 

mange 
Mange 

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø? Dårlig 
Ganske 

dårlig 
Middels 

Ganske 

godt 
Godt 

Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd 
Ganske 

utbygd 
Middels 

Ganske 

inngreps-

fritt 

Inngreps-

fritt 

Utstrekning 
Er området stort nok for å utøve de 

ønskede aktiviteter? 
For lite 

Mangler 

mye 

Mangler 

noe 

Mangler 

lite 
Stort nok 

Tilgjengelighet 
Er tilgjengeligheten god, eller kan den 

bli god? 
Dårlig Ganske Middels Ganske God 

Potensiell bruk 
Har området potensial utover dagens 

bruk? 
Liten 

Ganske 

liten 
Middels 

Ganske 

stor 
Stor 

 

Tabell 3. Anbefalt verdivurdering i forhold til hvilken vekt de ulike kriteriene i 

friluftsområdet får (MD 2013). 

Verdi Anbefalte kriterier 

A   

Svært viktig friluftsområde  

 

Brukerfrekvens = 4,5 eller 

Regionale/nasjonale brukere 4,5 eller 

Opplevelseskvaliteter = 5 eller 

Symbolverdi = 5 eller 

Funksjon = 5 eller 

Egnethet = 5 eller 

Tilrettelegging = 5 eller 

En generell høy skåre 

B   

Viktig friluftsområde  

Brukerfrekvens = 3 eller 

Regional/nasjonal bruk 3 eller 

Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller 

Symbolverdi = 3,4 eller 

Funksjon = 3,4 eller 

Egnethet = 3,4 eller 

Tilrettelegging = 3,4 eller 
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C   

Registrert friluftsområde  

Brukerfrekvens = 2 eller 

Regional/nasjonal bruk 2 eller 

Opplevelseskvaliteter = 2 eller 

Symbolverdi = 2 eller 

Funksjon = 2 eller 

Egnethet = 2 eller 

Tilrettelegging = 2 eller 

En generell lav skåre 

D   

Ikke klassifisert friluftsområde Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C 

 

5.1.5 Virkningsomfang  

Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvor stor grad et område påvirkes av et gitt 

tiltak. Begrepet omfang er i denne utredningen en skjønnsmessig vurdering av hvor stor negativ 

eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket vil ha på berørte friluftsområder, etablerte turmål 

og turstier. Omfanget vurderes som positivt eller negativt i forhold til referansesituasjonen (0-

alternativet). Områder for friluftsliv blir påvirket av hvilken type tiltaket er og størrelse i forhold 

til blant annet arealbeslag og barrierer, visuelle virkninger, støy og luftforurensning. Omfanget 

avhenger av en rekke kvantitative og kvalitative forhold som blant annet omfatter avstand, 

synlighet, landskapstype og skalamessige forhold. Ved vurdering av omfang er det ikke tatt 

hensyn til områdets verdi. 

 

Omfanget blir fastsatt langs en skala fra stort negativt omfang via intet omfang til stort positivt 

omfang (figur 9). Det er glidende overganger mellom vurderingsklassene. 

 

Tiltaket vurderes ut fra hvilken grad det  

• påvirker områdets bruksmuligheter 

• påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og 

opphold 

• påvirker tilgjengelighet til viktige målpunkt for gående og syklende i og utenfor 

området 

• påvirker områdets identitetsskapende betydning 

 

 

Figur 9. Skala for vurdering av omfang (Statens vegvesen 2014). 
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5.1.6 Konsekvens 

Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0- 

alternativet. Et mål for konsekvensutredningen er derfor å gi en vurdering av tiltakets positive 

og negative virkninger.  

 

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på 

området (Statens vegvesen 2014). Konsekvensmatrisen som brukes er også hentet fra Håndbok 

V712 (2014) (figur 10). Det presiseres at matrisen er veiledende og at det kan gjøres 

skjønnsmessige avvik fra denne. 

 

 

Figur 10. Konsekvensmartrisen som viser hvordan verdi og omfang kombineres for å utlede konsekvens (Statens 

vegvesen 2014). 

  

Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget 

stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene 

“-” og “+” (tabell 4).  
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Tabell 5. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler. 

Symbol Beskrivelse 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

0 

- 

- - 

- - - 

- - - - 

Meget stor positiv konsekvens 

Stor positiv konsekvens 

Middels positiv konsekvens 

Liten positiv konsekvens 

Ubetydelig/ingen konsekvens 

Liten negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Stor negativ konsekvens 

Meget stor negativ konsekvens 

1.4 Kildegrunnlag 

Utredningen er basert på kjennskap til området, relevant informasjon fra kartlegginger i 

forbindelse med naturmiljøutredning, opplysninger fra personer med god lokalkunnskap, ulike 

databaser, m.m. Kilder fremgår av referanselisten. Særlig Per Christoffer Salvesen ved 

Proviniensen Lund Bygdemuseum har bidratt med detaljerte og historiske data om fisk og fiske 

i elva.  

1.5 Influensområde og utredningsområde  

Influensområdet for friluftsliv vurderes å være innenfor og nært opp mot selve tiltaksområdet. 

Det er friluftsbruk knyttet til selve elven og elvekanter som er mest aktuell.  
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6 VERDI FOR FRILUFTSLIV 

6.1 Generell beskrivelse av tiltaksområdet 

Moisåna renner fra Hovsvatnet gjennom Moi sentrum og ut i Lundevantet. Moisåna renner ut i 

Lundevatnet som med maksdyp på 314 meter er en av Norges 10 dypeste innsjøer. Elva har en 

middelvannføring på ca. 13,5 m3/s, mens 200-årsflom nedenfor Brekkebekken ifølge Blasy og 

Øverland (2016) er 377 m3/s. Elva må sies å ha ekstreme variasjoner i vannføringen. 

 

I Hauklandsbekken er vannføringen i stor grad påvirket av kraftverket på Haukland. Bekken er 

i stor grad kanalisert og steinsatt, og bunnsubstratet framstår som grovt i forhold til størrelsen 

på bekken. Bekken er hurtigstrømmende og gir lokalt sterkere strøm der den munner ut i 

Moisåna under NorDan-fabrikken. 

 

Moisåna har et variert elvemiljø med sakteflytende partier, grunner, stryk og variert 

bunnsubstrat. Elva er sakteflytende fra NorDan og ned mot demningen for Fossekallen 

kraftverk – noe som i stor grad skyldes demningen. Strykparti dominerer ca. 250 meter 

nedstrøms demningen hvor elva renner i et smalere gjel. Nedenfor dette er elva sakteflytende 

til utløpet i Lundevatnet.  

 

 

Figur 11. Tiltaksområdet nedstrøms terskelen er svært lite tilgjengelig for ferdsel. Venstre bilde er fra søk etter 

moser nedstrøms terskel, ved svært lav vannføring. Høyre bilde har tilgang til elva i nedre venstre del, på 

Sagodden. Her var det tidligere en god fiskeplass (pers.medd. Per Christoffer Salvesen). 

 

Tiltaksområdet er i hovedsak preget av sterkt påvirkete arealer med små innslag av mer naturlig 

miljø. Kantsonene langs elvekanten er i stor grad påvirket av ulike typer steinsettinger, murer 

og utfyllinger. Elvekanter over Timrevik bru er i stor grad fyllmasser med ulik grovhet.  Eldre 

flyfoto viser at både jordbruksjord og deler av NorDans område er tidligere bukter i elva som 

er fylt ut. Foran NorDan-bygningen er det en smal grussti som benyttes en del til tursti i dag, 

denne binder sammen sentrumsdelen ved Timrevik bru med grøntareal vest for NorDan, nær 

Kvernfossen. På motsatt side av elva er det dyrka mark med ei smal kantsone med 

kantvegetasjon, og ferdsel her for fiske eller annen aktivitet er ikke tilrettelagt. «Døset» er 

området nedstrøms lite strykparti ved mindre elveør like oppstrøms tiltaksområdet (se figur 15), 

og dette området skal tradisjonelt ha vært en god fiskeplass og tradisjonell badeplass. Det er 
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også et par private eiendommer på denne siden nær Timrevik bru, som begrenser 

ferdselsmulighetene.  

 

 

Figur 12. Venstre: Gang/sykkelsti ved NorDan. Høyre: Dyrkamark og smal kantsone mellom elv og dyrkamark på 

motsatt side av NorDan. Begge sider har relativt dårlig tilgang til elva. På sørsida på grunn av dyrkamark og 

private eiendommer, på nordsida på grunn av skrå og smale fyllinger mot elva. 

 

Nedenfor Timrevik bru er det i stor grad forbygninger og murer langs elvekantene. Nedstrøms 

terskel er det en strekning på bortimot 200 meter som er svært lite tilgjengelig på begge sider 

av elveløpet, på grunn av smalt løp og bratte kanter. Det eneste partiet som er tilgjengelig her 

er en kort strekning langs elva ved parkeringsplassen foran rådhuset, like oppstrøms terskelen. 

Her er det tilrettelagt for opphold ved elvekanten, eksempelvis for fisking. Området har noe 

parkpreg, men er svært lite. 

1.6 Friluftsområder 

Det er ingen registrerte friluftsområder i tilknytning til tiltaksområdet. Ett statlig sikra 

friluftsområde (Hagen) finnes sør for tiltaksområdet, men dette berøres ikke. Det samme gjelder 

for friluftsområder med regional verdi; Prestegårdsskogen og Lerkeli (se figur 13). 
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Figur 13. Det statlig sikra friluftsområdet Hagen (mørk grønn) finnes sør for tiltaksområdet. Kilde: Arealis 

Stort sett er det pr. i dag lite tilrettelagt for friluftsliv i eller i nær tilknytning til planområdet. 

Det er imidlertid en del turstier i fjellsidene på begge sider av dalgangen der det er innsyn til 

det planlagte tiltaket (UT.no, GodTur.no, Miljøstatus.no, TemakartRogaland.no). Disse 

turstiene og toppene med utkikkspunkt vurderes likevel ikke å inngå i influensområdet, siden 

tiltaket ligger i et sentrumsområde med mye infrastruktur, og stor avstand fra aktuelle stier og 

utkikkspunkt. 

 

Det er tatt ut noen enkeltområder i og nær tiltaksområdet som er verdisatt:  

 

Nystedparken er en kommunal park med plen, hage og store trær mot elva i nedre del av 

tiltaksområdet (se figur 14). Hagen tilhørte tidligere det historiske Henriksens hotell 

(pers.medd. Per Christoffer Salvesen). Parken ligger på vestsida av elva i nedre del av 

senkningsområdet. På grunn av rekke med store trær samt bratt kant ned mot elva er det 

begrenset forbindelse mellom parken og elva. Store trær, hage og lokalhistorisk element er 

viktigste opplevelseskvaliteter. Parken er ikke tilrettelagt for noen aktiviteter av friluftsliv. 

Parken brukes en del, blant annet av eldre i området (pers.medd. Per Christoffer Salvesen). Det 

er ingen forbindelse fra parken nordover langsmed elva, hovedveien Nystedveien må brukes. 

Via Nystedveien kan man ta seg fra parken og nordover til kommunehuset og Timrevik bru, 

eller til østsida av elva via Moi bru (vernet steinhvelvbru). Fra Nystedparken kan man via 

Nystedveien ta seg sørover der det er lokalisert en rekke viktige anlegg for idrett, oppvekst og 

friluftsliv. Her finnes blant annet Nygård skole, idrettsanlegg, turløype langs Lundevatnet, 

Prestegården, Hagen, Lund kyrkje, småbåthavn og utstyrsbank for friluftsliv med mer. Alle 

disse elementene ligger utenfor influensområdet til tiltaket. 

    

Etter kriteriene i tabell 1 skal lokaliteter som brukes til friluftsliv og rekreasjon gis middels 

verdi. 

 

Nystedparken vurderes å ha middels verdi. 
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Figur 14. Fra Nystedparken 

Like sør for Nystedparken ligger det et par private brygger. På østsida av elva er det flere private 

brygger nedover langs den stilleflytende delen av elva. Disse bryggeanleggene ligger slik til at 

de ikke vil påvirkes av tiltaket, og vurderes å ikke inngå i influensområdet. 

 

 

Figur 15. Døset har vært en tradisjonell badeplass i Moisåna, og også en god fiskeplass. Området brukes ikke til 

bading i dag.   

Badeplass «Døset» 

Området som kalles for «Døset» skal tidligere ha vært en fast badeplass i elva (pers.medd. Per 

Christoffer Salvesen). Samme sted skal også ha vært en god fiskeplass. Området brukes ikke 

lenger til bading i dag, blant annet ut fra noe vanskelig tilgang. Områdets tidligere kvaliteter 
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var at det her var en del sand, og det var i tillegg plassert ut store «svømmesteiner» der barn 

som øvde på å svømme kunne svømme korte distanser mellom steinene. Tidligere var det også 

vadested med hoppesteiner slik at man kunne krysse elva noe nedstrøms for Døset. Området 

påvirkes ikke av tiltaket, og vurderes å ligge utenfor influensområdet.  

 

Grøntområde «Skjerpeskogen» 

NorDan eier et område vest for fabrikken nær Kvernfossen som har gått under navnet 

Skjerpeskogen. Området har blitt planert og driftes som plen, og det er satt opp noen parkbenker 

her. Området ligger utenfor tiltaksområdet men har forbindelse via turvei som går på sørsiden 

av NorDan-bygningen. Området brukes noe til rekreasjon, men har ingen formell status som 

kommunalt parkområde. Området var tidligere en skog som er blitt hogd ut og området planert 

ut (pers.medd. John Skåland). Siden området henger sammen med en tursti der dagens 

forbindelse potensielt kan bli brutt av tiltaket, er området vurdert å inngå i influensområdet. 

Siden området brukes noe til rekreasjonsformål får det middels verdi etter kriteriene i tabell 1. 

 

«Skjerpeskogen» får middels verdi.  

 

Fiske i Moisåna 

Forhold knyttet til bestanden av vanlig aure og storaure er beskrevet så langt som mulig i 

naturmiljøutredingen for flomsikringen (Søyland og Appelgren, 2017). Det er ingen form for 

fiskekortsalg eller organisering av fisket i Moisåna. Det finnes storaure i Lundevatnet/Moisåna 

og den kalles for «lugg» (pers. medd. Per Christoffer Salvesen). Det er lite kunnskap om 

forekomsten, og det har i liten eller ingen grad blitt gjennomført undersøkelser rettet mot den. 

Det er og har vært flere fangstinnretninger i Moisåna som har innrettet seg mot fangst av stor, 

vandrende ørret. Per Christoffer Salvesen fikk selv være med på fangst av storaure på 3 kg med 

rusetak nederst i elva i 1970 (pers.medd. Salvesen), før oppdemmingen av Lundevatnet gjorde 

nedre fangstinnretning umulig å bruke. Tradisjonelt fiske etter storaure i Moisåna har blitt gjort 

med faste fangstinnretninger beregnet på vandrende fisk, i tillegg til garn. Fangstredskaper for 

fisket finnes i dag på Lund bygdemuseum og kulturbank (pers.medd. Per Christoffer Salvesen). 

Selv om det finnes storaure i Lundevatnet fortsatt, foregår det ikke eller svært lite målrettet 

fiske etter denne med sportsfiskeredskap. 

 

Det foregår noe sportsfiske med stang på den aktuelle strekningen, men ikke mye. Delen 

nedenfor terskelen er heller ikke tilgjengelig i dag, eller svært utilgjengelig. Den øvre delen av 

tiltaksområdet er preget av sakteflytende vann som kanskje ikke er det mest spennende habitatet 

å drive elvefiske i. Dyrka mark, bratte kanter ned mot elva og manglende tilrettelegging for 

fiske begrenser mulighetene. Det er ikke salg av fiskekort, men de fleste grunneiere tillater 

trolig de som ønsker det å fiske. Kvaliteten på fisken i elva opplyses å være dårlig – forholdsvis 

liten fisk med en del parasitter. Fisken i Lundevannet opplyses å være av varierende kvalitet, 

fra svært fin fisk med rød kjøttfarge, til fisk med hvitt kjøtt og mye parasitter (Se Søyland og 

Appelgren 2017). Det er gjennomført to prøvefisker i vannet tidligere, som begge viste relativt 

lav snittvekt på ørreten. Prøvefiske gjennomført med bunngarn i 2017 i Lundevatnet tyder på 

at det er en tett bestand av ørret i vannet (pers.medd. Karl Øystein Gjelland). Som 

sportsfiskerelv ligger trolig det største potensialet i fiske på ørret på gytevandring i september-

oktober. I denne perioden bør det også være mulighet for å få storaure. Selv om fisken i elva 

opplyses å være småfallen, så har sentrumsnære fiskeplasser stor betydning i forhold til 

opplæringsfiske for barn, og for tilreisende kan det i seg selv være en attraksjon at det kan fiskes 

ørret i et sentrumsområde, uavhengig av kvalitet på fisken. Dersom hovedproblemet i forhold 
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til fiskekvalitet er overtett bestand, vil økt beskatning eller reduserte gytemuligheter kunne 

bidra til bedret kvalitet på fisken og gjøre denne mer attraktiv. 

 

Både fra Siraåna og øvre deler av Moisåna ved Råse bru er det omtalt et spesielt godt nattfiske 

(«nåttebede») på seinsommeren der det fanges mye fin ørret med snittvekt på 2-300 gram, ofte 

med fin kjøttfarge og uten parasitter (pers. medd. Rolv Lende, Ivar Skregelid og Per Christoffer 

Salvesen). Dette er trolig ørret som går pelagisk i vannene og har næringsvandringer i elvene 

til bestemte tider. Fjerning av terskel og senkning av elveløpet som planlagt i tiltaket, kan 

potensielt gi lignende fiskevandringer inn i nedre del av Moisåna, og dermed bedre 

fiskemulighetene. Dette er imidlertid svært usikkert.  

 

På slutten av 1800-tallet var det laks i Lundevatnet (www.naturtrianleget.no). Det ble bygget 

laksetrapp i Logsfossen og Rjukanfossen i Åna-Sira, og trappa var da blant de største i Norge. 

Det ble også bygget klekkeri som var det største i Norge. Laksetrappa var mest aktiv fra 1885 

til 1893. Toppåret var 1891 da det ble tatt 300 laks og 240 svidder. I 1900 ble det klekket 1,4 

millioner rogn. Rettighetene ble solgt videre til nye eiere, som var interessert i å utnytte 

vannkraften til energiformål. På 1950-tallet ble det tatt initiativ til å få reetablert fisketrappa og 

få laks i vassdraget igjen, men andre interesser fikk overta. Det er fortsatt interesse for å få 

tilbake laksen i vassdraget (pers.medd. John-Arvid Eik). Dersom laksen gjeninnføres til 

vassdraget ligger det et større potensial for utøvelse av sportsfiske i området. Nyere 

undersøkelser har vist at det fortsatt er ål i vassdraget, men at bestanden trolig er langt lavere 

enn tidligere. På grunn av artens generelle bestandsnedgang og rødlistestatus er det for tiden 

forbud mot fiske av ål. Dette kan endre seg ved bedret bestandssituasjon.  

 

Selv om dagens bruk av området til sportsfiske er liten, må potensialet til området vurderes som 

stort.  

 

Lokaliteter som har vært tradisjonelt gode fiskeplasser i og nær tiltaksområdet er gitt en kort 

omtale og vist på kart i figur 17. Opplysninger om fiskeplassene er i hovedsak mottatt fra Per 

Christoffer Salvesen. 

 

Døset 

Dette har vært en tradisjonelt god fiskeplass, der det også ble satt garn etter storaure. Områdets 

karakter med beliggenhet av kulp under jevnt stryk over gir en god del gytegrus i området, og 

dette har trolig vært en hovedårsak til at området har vært et godt fiskested. Overgang fra 

strømmende til svakere strømmende vann er også en naturlig samlingsplass for fisk. Området 

brukes lite til fiske i dag, trolig delvis på grunn av dårlig tilgjengelighet.  

 

Oppstrøms terskel ved Rådhuset 

Ved vårfiske ovenfor stemmen ved kommunehuset har Per Christoffer Salvesen mange ganger 

fått utgytt og tynn ørret mellom 0,5 og 1 kg. Det er mulig at stemmen over kraftverket forsinker 

utvandring av gytefisk til Lundevatnet igjen og at det derfor er ansamlinger av tynn fisk her på 

våren. Dette er usikkert men sannsynlig. I dette området er det tilrettelagt slik at det er mulig å 

fiske. Høy buskvegetasjon skjermer mot parkeringsplass ved Rådhuset, slik at man kan stå 

ganske uforstyrret ved elva. Bruken av området til fiske i dag er trolig mer sporadisk. 

 

Sagodden, nær Brekkebekken 

Her kommer det ut en fjellnabbe slik at det dannes en bakevje inn mot Brekkebekken. Vannet 

går her fra kraftig stryk til jevnere stryk, og vannet blir også dypere. Dette er et naturlig godt 
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samlingssted for fisk, og denne kan også gå opp i nedre del av Brekkebekken som kommer ut 

like ved. Tidligere lå det også slakteri her som bidrog til utslipp som kan ha lokket fisk direkte 

eller indirekte. Odden er i dag delvis ødelagt rent naturmessig, ved utfylling og asfaltering helt 

ut til kanten. Et større tre står i nærheten, og området har stort forbedringspotensial i forhold til 

tilrettelegging for opphold og fiske. Bruken av området til fiske i dag er trolig mer sporadisk.  

 

 

Figur 16. Fra Sagodden. Bilde tatt oppover elva. Kanten er steinsatt og det er asfaltert helt ut til kanten. Området 

har tradisjonelt vært en god fiskeplass.  

I forhold til fiske så er bruken av området liten, graden av tilrettelegging er liten men potensialet 

vurderes som høyt. Mulighet for utøvelse av fiske i et sentrumsområde er en spesiell kvalitet, 

og denne typen fiske i elv med mye fisk kan være et godt introduksjonsfiske for barn. Lund 

Jeger- og fiskerforening arrangerer årlig en aurefestival, som er godt kjent og har blitt en 

tradisjon lokalt. Som del av denne arrangeres det fiskekonkurranse for barn, men normalt i selve 

Lundevatnet ved utløpet av Moisåna. Auren må dermed sies å ha en viss symbolverdi for Moi.  

 

Basert på kriteriene i tabell 1-3, med vekt på potensial i området, gis fiskemulighetene i 

Moisåna middels verdi.  

 

Andre muligheter og opplevelseskvaliteter 

Fuglekikking er en naturopplevelse som forekomster knyttet til øvre del av tiltaksområdet 

legger grunnlag for. Som fuglelokalitet er området lite og med relativt få arter (se Søyland og 

Appelgren, 2017), men området har i dag likevel kvaliteter for denne aktiviteten.  

 

Moisåna har ellers forekomst av flere sjeldne og rødlistede mosearter, hvorav forekomsten av 

bekkelommemose (sårbar på rødlista) potensielt kan være den største, kjente forekomsten i 

Norge. Svært få personer har kunnskap om moser, og betydningen av denne naturkvaliteten har 

begrenset allmenn interesse. Innenfor fagmiljøet rundt botanikk/moser så har forekomsten 

imidlertid stor interesse og attraksjonsverdi.  
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Det finnes ellers flere kulturminner og kulturspor i tiltaksområdet (se egen rapport utarbeidet 

av Per Christoffer Salvesen), og historie fra Moi sentrum med både symbolverdi og 

opplevelseskvaliteter. Steinhvelvbrua (Moi bru) er trolig i særstilling, og muligheten for å 

eventuelt kunne oppleve denne nede fra elvekanten er interessant.  

 

Det utøves i dag lite eller ikke vannsport på den aktuelle strekningen, men fjerning av terskel 

vil muliggjøre bruk av elvekajakk eller lignende. 

 

Med utgangspunkt i kvaliteter som finnes, og særlig potensialt i området for friluftsliv i 

nærmiljøet, vurderes tiltaksområdet samlet sett å ha middels verdi for friluftsliv.  

 

For friluftsliv vurderes tiltaksområdet samlet å få middels verdi 

 



 

Noen lokaliteter som er omtalt spesielt er vist i figur 17. 

 

 

Figur 17. Punkter på fiskeplasser som tradisjonelt har vært/er gode i Moisåna i tiltaksområdet. Fra øverst 

«Døset», «Ved Rådhuset» og «Sagodden». Ellers Nystedparken 1. og Skjerpeskogen 2. Grusvei som brukes som 

tursti/G/S-veg er vist med rødt foran NorDan. 

1.7 Gang og stinett for gående og syklende 

Det er en gang-/sykkelsti langs nordsiden av Moisåna, sørøst ut fra jernbaneundergangen ved 

Kiwi. Stien gjør det mulig å passere mellom NorDan-fabrikken og elva. Elva er ellers lite 

tilgjengelig langs det berørt strekket. Det er mulig å følge elven et stykke på vestsiden om en 

Liten                           Middels                        Stor 

------------------------------------------------------------------------------
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går i kantsonen mellom dyrkamark og elv. En kan også komme tett innpå elva enkelte andre 

steder, som f. eks ved rådhuset og ved Nystedparken, men det er ikke mulig å følge elva over 

lengre avstander. Stort sett gjelder det samme for Haukelandsbekken – den er kun punktvis 

tilgjengelig.  

 

Gang-/sykkelsti foran NorDan 

Gruslagt sti som strekker seg fra Timrevik bru langs elvebredden opp til Skjerpeskogen går 

over NorDans eiendom og er ikke en kommunalt anlagt tursti eller gang-/sykkelsti. Vegen 

brukes likevel en del til turgåing og ferdselsåre bort til Skjerpeskogen, men også videre over 

E39 mot Haukland. Her det ikke undergang eller fotgjengerfelt over E39, slik at bruken som 

ferdselsåre til og fra Haukland er uheldig og risikabel i forhold til kryssing av E39. Som 

nærturløype i sentrumsområdet opp til Skjerpeskogen/Kvernfossen er likevel løypa viktig, og 

den gir tilgang til elveløpet langs den aktuelle strekningen. Turstien brukes en del, og 

opplevelseskvalitetene er først og fremst elva og Kvernfossen. Flere fuglearter knyttet til vann 

kan observeres her, særlig høst-vinter-vår, og sangsvaner overvintrer blant annet i området. 

Ellers er det muligheter for å observere bever, og utøve ørretfiske. Etter kriteriene i tabell 1-3 

vurderes gang- og sykkelstien å få middels verdi. 

 

Gang-/sykkelsti foran NorDan får middels verdi.  

 

 

For Gang og stinett får grusvei foran NorDan middels verdi 

 



 

7 VURDERING AV KONSEKVENSER  

1.8 0-alternativet 

Tiltaket vurderes opp mot 0-alternativet, som per definisjon er dagens situasjon for friluftsliv i 

området. 0-alternativet gis etter metodikken intet omfang og ubetydelig konsekvens.  

 

0-alternativet vurderes til intet omfang og ubetydelig konsekvens.  

 

 

Vurderingene av omfang og konsekvens for alternativ 7a er gjort på grunnlag av kart for 

senkningsområde (se figur 4), lengdeprofil for senkning (se figur 5), forslag til reguleringsplan 

(se figur 6) og skisse utarbeidet av Kurt Kjellesvik (se figur 7).   
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Direkte arealbeslag 

Tiltaket vil i mindre grad beslaglegge arealer. Deponering av masser som tas ut er ellers ikke 

vurdert som del av denne utredningen, men det forutsettes at områder i og langs elva ikke 

berøres av dette. Etablering av flomvoller foran NorDan-bygningen vil innebære at dagens 

grusvei vil måtte vike plass for flomvoller på deler av strekningen (jf. alternativ 7a). Dette vil 

danne en barriere for en ferdselsåre/tursti dersom det ikke lages en løsning der tursti kan gå 

over flomvoller eller kombineres på annet vis.  

 

Visuelle virkninger 

Senkningen av elveløpet vil være betydelig, opp til 2,5 meter, samtidig med at det kjente 

landskapsbildet over terskel endres fra stabilt sakteflytende elveparti med jevn vannoverflate, 

til jevnt stryk. Endringen vil medføre at elveløpet i større grad vil nærme seg opprinnelig løp, 

der det var større variasjon i vanndekt areal og strømforhold. Endringen i landskapsbildet vil 

være betydelig både på kort og lang avstand. Særlig vil den ha betydning ved opphold i selve 

sentrumsområdet og langs elvekanter. Fra toppen av Moi bru vil avstanden ned til vannflaten 

endres, og senkningen vil medføre at stilleflytende parti av Moisåna vil nå mye høyere opp i 

elveløpet. Ved høyest regulerte vannstand i Lundevatnet vil vannet stå helt opp til foran 

rådhuset. Det visuelle bildet av elva vil dermed forandre seg vesentlig i hele tiltaksområdet. Det 

er i utredning for naturmiljø foreslått en rekke tiltak for å bidra til å skape et funksjonelt elveløp 

for fisk og andre organismer, som samtidig kan gi et mer naturlig løp og bedre visuelt uttrykk. 

Selve elvekantene vil måtte bli bratte og høye for å få gjennomført aktuell løsning, og dette vil 

også gi elvekanter som de fleste vil oppfatte som svært unaturlige.  

 

Støy 

Definisjonen av støy er definert som uønsket lyd (http://www.arbeidstilsynet.no). Tiltaket 

vurderes ikke å føre til negative støyvirkninger ut over anleggstiden. Deler av løpet som i dag 

framstår som foss vil endre karakter til jevnt stryk, som vil innebære at lyden fra elva vil bli 

noe redusert i forhold til i dag. Om redusert støy fra elva oppleves som positivt eller negativt 

vil være personavhengig. Det er noe usikkert om det blir nødvendig med eksempelvis pæling. 

Sprengning og pæling kan betydelig støy, men omfanget av begge deler er uvisst. Støybildet 

fra anleggsperioden vil trolig være dominert av gravemaskiner og bortkjøring av masser, men 

det er sannsynlig at anleggsperioden kan bli langvarig.   

 

Anleggsperiode 

I anleggsperioden vil tilgangen til elva på strekningen være mindre eller stengt. Arbeider som 

fører til tilslamming kan også føre til reduserte fiskemuligheter nedstrøms. Støy vil være en 

lokal negativ konsekvens under anleggsarbeidet.  

 

 

 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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1.9 Alternativ 7a 

Delområder eller elementer som er verdisatt spesielt vurderes hver for seg i forhold til omfang 

og konsekvens, i tillegg til at tiltaket gis en samlet vurdering av omfang og konsekvens for 

friluftsliv i området. 

7.1.1 Nystedparken 

Parken berøres ikke av tiltaket direkte. Bruken av parken vil trolig heller ikke bli negativt berørt 

av anleggsarbeidet i særlig grad. I den nedre del av senkningsområdet vil utfordringen være at 

det trolig ikke vil være mulig å arbeide under forhold med lite vann. Tilgangen til elva endres 

ikke på noe vis. Det forutsettes av parken og store trær mot elva bevares som i dag, uten 

eksempelvis skader på trærne mot elva. Det er i naturmiljøutredning påpekt behovet for å ta 

særlig hensyn til kantsone ved parken mot elva, der de rødlistede moseartene vasshalemose og 

kystfloke vokser. Lokaliteten vurderes ikke å få endringer som vil gi negativ effekter på bruk, 

attraktivitet eller tilgjengelig. Det kan bli mindre negative effekter under anleggsarbeidet i nedre 

del av tiltaksområdet.  

 

Nystedparken som har middels verdi vurderes å få virkningsomfang på intet, som gir 

ubetydelig konsekvens (0).  

7.1.2 Skjerpeskogen 

Lokaliteten berøres ikke direkte av tiltaket, men flomvoller foran NorDan vil bryte tilgangen til 

området fra sentrumsområdet. Området vil fortsatt være tilgjengelig fra nordsiden, noe som 

krever kryssing av E39. Tilgangen til området reduseres vesentlig i forhold til dagens situasjon. 

Brutt tilgang vurderes å gi stort negativt virkningsomfang.  

 

Skjerpeskogen med middels verdi får med stort negativt virkningsomfang middels til stor 

negativ konsekvens (--/---).  

7.1.3 Fiskemuligheter 

Tiltaket vil føre til at elva over dagens terskel endrer karakter fra sakteflytende til jevnt stryk, 

mens delen under terskel store deler av tiden vil være stillestående vann, avhengig av 

reguleringen av Lundevatnet. Dersom avbøtende tiltak for fisk og andre vannlevende 

organismer som foreslått i naturmiljøutredning gjennomføres, vil nytt løp til dels kunne få bedre 

habitatbetingelser for ørret enn dagens situasjon. Definert dypål, utplasseringen av blokker, små 

terskler av naturlig stein og utlegging av gytegrus for storaure kan gi mer varierte 

fiskemuligheter enn i dag. Dersom det etableres gangstier og tilrettelagte områder ved elva kan 

tilgangen til elva bli bedre enn i dag, til tross for at kantene vil bli brattere. På grunn av bratte 

kanter vil fiskemulighetene variere en del med vannføringen, men det er også til dels tilfelle i 

dag. At terskelen og kraftverket fjernes gjør også opp- og nedvandring for fisk enklere, noe som 

trolig vil påvirke fiskemulighetene positivt. Tilrettelegging av fiskesteder langs nytt løp må 

gjøres koordinert i forhold til habitatforbedrende tiltak for fisk, slik at det kan fiskes på 

attraktive steder som bakevjer, strømkanter og lignende. Under forutsetning av at tilgangen til 
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elva bedres og at det gjennomføres habitatforbedrende tiltak for fisk, vurderes tiltaket å gi 

middels positivt virkningsomfang for fiskemulighetene.  

 

Fiskemulighetene med middels verdi får med middels positivt virkningsomfang middels 

positiv konsekvens (++).  

7.1.4 Gang og sykkelvei foran NorDan 

Flomvoller vil bryte forbindelsen mellom Timrevik bru og Skjerpeskogen. Dette vurderes å gi 

stort negativt virkningsomfang. 

 

Gang og sykkelvei foran NorDan med middels verdi får med stort negativt virkningsomfang 

middels til stor negativ konsekvens (--/---).  

7.1.5 Samlet vurdering for friluftsliv 

At gang og sykkelsti foran NorDan brytes og forbindelse til Skjerpeskogen dermed forsvinner 

gir en barrierevirkning i forhold til dagens situasjon. Kvalitetene av Nystedparken og 

Skjerpeskogen reduseres ikke. Påvirkningen på det visuelle bildet av området vil være den 

største synlige effekten, og endringene kan av mange oppfattes som negative. Dagens høye 

kanter vil enda høyere ved at elvebunnen senkes opp til 2,5 meter ytterligere. Ved lave 

vannføringer blir de i øvre del høyt fall ned til vannet i elva eller tørrlagt ny elvebunn, mens det 

ved svært høy vannføring vil være store vannmengder og dype forhold helt inn mot kanten. 

Ferdsel under slike forhold vil kunne oppleves som utrygt. Det vil stilles store krav til utførsel 

av kantsikring for å redusere negative visuelle virkninger av tiltaket. Under forutsetninger som 

nevnt i forhold til fisk vil området kunne bli bedre egnet for fisk, og fiskemulighetene vil kunne 

bli bedre enn i dag. Under forutsetning av at det lages turstier slik reguleringsplan har lagt opp 

til, vil også tilgangen til deler av elva bli bedre enn i dag. Fjerning av den lille øya i øvre del av 

senkningsområdet vil sannsynligvis redusere en fuglearters bruk av området, slik at 

mulighetene for fuglekikking reduseres noe. Tiltaket åpner mulighetene for å drive elvesport 

som eksempelvis elvekajakk på strekningen.  

 

Det er flere effekter med ulikt fortegn, og en del forutsetninger for vurderingene. Med vekt på 

fjerning av terskel og en tilbakeføring av elva som kan minne mer om opprinnelig løp, bedre 

tilgang til deler av elvekantene og bedre muligheter for fiske, vurderes det at tiltaket samlet sett 

får et lite positivt virkningsomfang. Dette gir tiltaket samlet en liten positiv konsekvens (+).  
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8 AVBØTENDE TILTAK 

8.1 Utforming av tiltaket/planlegging 

Det bør legges mye arbeid i detaljplan for å sikre befolkningens tilgang til elva i området, både 

i forhold til fiske, turgåing, opphold og andre opplevelser.  

 

Flomvoller og kantsikring langs NorDan bør planlegges slik at ferdselsmulighetene til 

Skjerpeskogen opprettholdes som i dag. Trinn i kantsikring som gir ferdselsmulighet under 

normale vannstander vil være bedre enn ingen forbindelse.  

 

Kantsikring bør planlegges som del av tilgang til elva, slik at det er stier, trinn og trapper som 

sikrer atkomst til elva ved ulike vannføringer, eksempelvis for fisking, bading eller andre 

aktiviteter.  

 

Tilrettelagte fiskeplasser bør koordineres i forhold til habitatforbedrende tiltak for fisk.  

 

Universell utforming bør legges til grunn for stier og fiskeplasser i den grad det er mulig. Minst 

en fiskeplass/oppholdsplass ved elva bør være universelt utformet.  

 

At det tidligere har vært ferdselsåre og hoppesteiner over elva (delvis synlig ved lav vannføring) 

kan legges inn i utforming av habitatforbedrende tiltak. Tiltak som forbedrer habitatet for fisk 

kan i mange tilfeller bidra til å gjøre et område spennende for bading.  

8.2 Anleggsfase 

Det er sannsynlig at arbeidet kan bli langvarig, og hensyn til beboere og brukere av 

nærområdene må vektlegges i anleggsfasen.  

 

Ved langvarig støyende aktivitet eller sprengning bør varsles.  

 

Tiltak som forebygger tilslamming bør prioriteres, også ut fra hensyn til friluftsliv. Det foregår 

en del båtsport og garnsetting ved Moisånas utløp i Lundevatnet.  
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