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Biofokus
v/Terje Blindheim
REGISTRERING AV BIOLOGISK MANGFOLD
Biofokus kartla sommeren 2012 åpen kalkmark i Ringsaker kommune og rapporterte dette i
Biofokus-rapport 2013-5. En av de kartlagte lokalitetene, lokalitet 509, er veikanten ved Stein
gård. Lokaliteten har fått verdien svært viktig.
I forbindelse med utbygging av E6 gjennom Ringsaker vil fylkesveg 213 forbi Stein gård bli
brukt som omkjøringsveg i en toårsperiode. Trafikkmengden antas i denne perioden å ville
øke fra ca. 3.500 ÅDT til ca. 18.000 ÅDT. For fotgjengere og syklister er vegen forbi Stein
allerede i dag farlig og ulykkesbelastet. Det vurderes derfor muligheten for å etablere en gangog sykkelveg på strekningen.
Gang- og sykkelvegen er planlagt på østsiden av vegen, inn mot lokalitet 509. Selv ved valg
av en minimalistisk løsning, vil det være behov for å ta i bruk 3-4 meter av terrenget fra
dagens asfaltkant. I forbindelse med anlegget kan det bli behov for inngrep inntil 5 meter fra
asfaltkanten.
Ringsaker kommune ønsker å få klarlagt i detalj hvilke konsekvenser et eventuelt inngrep som
beskrevet ovenfor vil få for den åpne kalkmarka på lokaliteten, herunder de rødlistede
moseartene. Kommunen ønsker også å få vite om det er spesielle delstrekninger som er særlig
viktige og om det eventuelt er avbøtende tiltak som kan være aktuelle å vurdere.
Av hensyn til framdriften i arbeidet, må resultatet av undersøkelsen foreligge i løpet av
september 2014.
Oppdraget må gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 25 000 eks. MVA.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ole R. Strandbakke. Tlf.:
91761149/62335042.
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