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Det er satt i gang detal jregulering av et område avsatt til fritidsbebyggelse på Fjellsetra ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune. Området overlapper delvis med en eksisterende Naturbaselokalitet med rikmyr med verdi A, og Mil jøfaglig Utredning er derfor leid inn for å gjøre de naturfaglige vurderingene som oppfyller kravene stilt gjennom naturmangfoldlovens §§ 8-10. Metodikken som er brukt er avledet fra Statens vegvesens håndbok V712, og er forenklet for å tilpasses mindre inngrep.
Befaring ble foretatt 30.09.2020. Tidspunktet var enget for moser, lav og sopp, men mindre egnet for enkelte viktige karplanter, selv om de fleste karplanter likevel kunne fanges opp. Det er
derfor noe usikkerhet knyttet til viktige karplanter som hvitkurle (NT), engmarihand og blodmarihand, samt avgrensing av enkelte delområder. Kunnskapen om fugl baserer seg på lokale fugleinteresserte, og regnes som god. Området er delt inn i 6 delområder som lokalt har noe til stor
verdi. Delområde 6 omfatter hele planområdet samt området rundt hele Nysætervatnet, Sætrevatnet og Stigelivatnet, og er et landskapsøkologisk funksjonsområde for våtmarksfugl med stor
verdi.
Det viktigste perspektivet i denne saken er vurderingene knyttet til økosystemtilnærming og
samlet belastning. Dette er særlig viktig i småsaker hvor påvirkning og konsekvens for enkelttiltaket kan virke lite, men hvor den samlede belastningen av flere liknende tiltak kan bli stor, slik
som i dette tilfellet. De største konsekvensene er i hovedsak knyttet til fragmentering og reduksjon av et stort, sammenhengende våtmarkssystem med innslag av rik og til dels ekstremrik myr,
samt den samlede belastningen hytteutbyggingen i dette området har på fuglelivet. Aktuelle
kompenserende tiltak er ferdselsforbud på Storholmen i Nysætervatnet i hekketiden, samt restaurering av myr feks. på Storhomen.
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FORORD
Mil jøfaglig Utredning AS har utført naturfaglige vurderinger som tilfredsstiller natumangfoldslovens
§§8-10, for et hyttefelt på Fjellsetra ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune. ProESS AS har vært
oppdragsgiver. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Sindre Øen.
Formålet med denne utredningen har vært å gjøre naturfaglige vurderinger som tilfredsstiller natumangfoldlovens §§8-10. Prosjektansvarlig for Mil jøfaglig Utredning har vært Kristin Wangen, med
Geir Gaarder som kvalitetssikrer.

Ørsta, 18.09.2020

Mil jøfaglig Utredning AS
v/Kristin Wangen
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1 INNLEDNING
ProESS har startet opp detaljregulering for Fjellsetra, del av Gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med flere i
Sykkylven kommune på vegne av grunneierne (referanse til brevet). Området (om lag 330 daa) er alt
avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan, og faller ikke inn under KU-forskriften «Forskrift om konsekvensutredninger» etter plan- og bygningsloven (2009). Deler av området ligger innenfor en naturtype-lokalitet med verdi A i Naturbase, og fylkesmannen varsler at de vil legge inn
motsegn dersom tiltaket vil redusere størrelsen eller kvaliteten på lokaliteten. Den fulle ttalelsen fra
fulkesmannen lyder:

«Natur- og miljøvern
Vi viser til konsekvensutgreiinga i samband med utarbeiding av kommunedelplan for Nysætervatnet
for område F26B. Av KU-en gjekk det fram at feltet delvis røyrer ved registrert naturtype rikmyr av
svært viktig verdi. Som foreslått avbøtande tiltak vart det vist til at området burde avgrensast i
nordaust av omsyn til friluftsinteresser og rikmyr. Og at ein gjennom detaljregulering må ta omsyn
til friluftsinteresser og rikmyr.
Lokaliteten har fått verdi svært viktig i naturbase fordi den er stor, velutvikla og artsrik, med fleire
raudlisteartar. For verdisettinga er det også lagt vekt på at dette er ein truga naturtype som er
svært sjeldan på Sunnmøre. Under tema skjøtsel i naturbase går det fram følgande: «Det beste for
dei biologiske verdiane er om området ikkje utsettast for fysiske inngrep. (…) Vidare utbygging bør
ikkje tillatast».
Det er allereie vedtatt tilkomstveg til hyttefelt lenger sørvest for F26B, som går gjennom den registrerte rikmyra. Fylkesmannen finn at ein ikkje bør tillate hytteutbygging eller andre inngrep som kan
redusere storleiken og kvaliteten på den registrerte naturtypen ytterlegare. Vi varslar at vi vil fremje
motsegn til ein reguleringsplan som opnar for dette.

Vi minner elles om naturmangfaldlova, der ein etter § 7 skal legge prinsippa i §§ 8-12 til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentleg mynde. Det må difor gå klart fram av planomtale og
saksutgreiing korleis desse prinsippa er tatt omsyn til og vektlagt i vurderinga av saka. Manglande vurderingar etter naturmangfaldlova vil kunne vere ein saksbehandlingsfeil.
Konklusjon
Fylkesmannen viser til merknadene over og varslar at vi vil fremje motsegn til reguleringsplanen
om ein legg til rette for tiltak som vil redusere den svært viktige rikmyra i storleik og/eller kvalitet.»
Miljøfaglig Utredning er innleid av proESS for å foreta utredninger som besvarer naturmangfoldloven §§ 8-10 for tiltaket. §§ 11-12 overlates til utbygger å besvare. Rapporten gir en status for naturmangfoldet i utredningsområdet, og beskrive antatte virkninger av tiltaket, samt avbøtende og
kompenserende tiltak, i tråd med normal praksis i slike utredninger.
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2 TILTAKET
Planområdet er avgrenset med svart stiplet linje i Figur 1. Området er en utviding av det allerede
regulerte hyttefeltet i sørvest, og er alt avsatt til fritidsformål i gjeldende kommunedelplan (se Figur
2). Det finnes noen hytter fra tidligere innenfor planområdet, og det er regulert inn en vei og parkeringsplass som var under utbygging under feltarbeidet i 2020. I forkant av detal jreguleringen av
veien ble det gjort naturfaglige undersøkelser av Olsen (2016), også da med bakgrunn i at området
berørte en Naturbase-lokalitet med rikmyr med verdi A – svært viktig.

Figur 1. Svart stiplet linje viser planområdet som skal utredes. Kartet er oversendt fra oppdragsgiver den 15.09.2020.
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Figur 2. Gjeldende kommunedelplan, oversendt fra oppdragsgiver den 15.09.2020. Vei og parkeringsplass er alt regulert
inn.
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3 METODE
Metoden som følges er avledet fra Statens vegvesen sin Håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (Statens vegvesen 2018) og forenklet for å tilpasses mindre inngrep. Likevel skal den være grundig nok
til å svare ut prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-10.
Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) stiller krav til hvordan naturmangfoldet skal vektlegges
ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn.
Denne rapporten fokuserer på §§ 8-10 mens §§ 11-12 er overlatt til utbygger å svare ut.
§8 – (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§9 – (føre-var prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§10 – (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§11 – (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§12 – (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold,
gir de beste samfunnsmessige resultater.

3.1 Konsekvensanalyse
Dette kapittelet er et utdrag fra Statens vegvesen sin metode for konsekvensanalyse fra 2018 og det
henvises til denne for utfyllende beskrivelse (Statens vegvesen 2018).
Registrering
I tabellen under er det redegjort for registreringskategoriene som danner grunnlaget for verdisetting
av delområder.
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Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold.
Kategori
Landskapsøkologiske funksjonsområder

Vernet natur

Beskrivelse
Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter gjennom
flyt av gener/individer mellom leveområder.
Verneområder etter naturmangfoldloven
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder
Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint (jf. håndbøker fra Mil jødirektoratet
om kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19)

Viktige naturtyper

Utvalgte naturtyper
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst
Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art

Økologiske funksjonsområder for arter

Geosteder

Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypenivået
Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN2.1), Artsdatabankens
system for å beskrive naturvariasjon. Det er under utvikling et system for å identifisere naturtyper
av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF), som skal erstatte naturtypekartlegging etter DNs håndbøker 13 og 19, og det er gjort en kartlegging etter denne metodikken. I overgangsperioden er derimot også vist til DN-Håndbok 13 i denne utredningen, særlig for å tilfredsstille § 8 om kunnskapsgrunnlaget og § 9 om føre-var-prinsippet i naturmangfoldlova. I tillegg er det gjort en vurdering av
økosystemtilnærming og samlet belastning med grunnlag i §10.
Håndboka deler inn lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe forenklet kan dette defineres som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting av lokaliteter etter DN-håndbok 13 er gjort etter kriteriene i de
siste faktaarkene for forvaltningsprioriterte naturtyper
Tekstboks 1. Rødlistestatus:
utarbeidet av Mil jødirektoratet i november/desember
CR = kritisk truet (Critically Endangered)
2014 (Mil jødirektoratet 2015).
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium
for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble
lansert i november 2015 (Henriksen mfl. 2015). Rødlistekategoriene er vist i Tekstboks1.
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EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)

Verdivurdering
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder etter tabellen
under. Verdivurderingene for hvert delområde angis på en glidende, femdelt skala fra uten betydning
til svært stor verdi. Alle delområder verdisettes og framstilles på verdikart.
Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold.
Verdikategori Uten
Noe verdi
betydning
Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Områder med
mulig landskaps
økologisk funksjon.
Små (lokalt viktige) viltog fugletrekk.

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

Områder med lokal
eller regional landskapsøkologisk
funksjon.
Vilt- og fugletrekk som
er viktig på lokalt/ regionalt nivå.
Områder med
mulig betydning i
sammenbinding
av dokumenterte
funksjonsområder for
arter.

Områder med regional
til nasjonal landskapsøkologisk funksjon.
Vilt- og fugletrekk som
er viktig på regionalt/
nasjonalt nivå.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar
til sammenbinding av
dokumenterte funksjonsområder for arter.

Områder med nasjonal, landskapsøkologisk funksjon.
Særlig store og nasjonalt/internasjonalt viktige vilt- og
fugletrekk.
Områder som med stor grad
av sikkerhet bidrar til sammenbinding av verneområder
eller dokumenterte
funksjonsområder
for arter med stor eller svært
stor verdi.
Verneområder (naturmangfoldloven §§ 35-39). Øverste
del forbeholdes verneområder med internasjonal verdi
eller status, (Ramsar,
Emeraldnettwork mfl).
Prioriterte arter i kategori EN
og CR og deres ØFO3.
A

Verneområder
(naturmangfoldloven
§§ 35-391 ) med
permanent redusert
verneverdi.
Prioriterte arter i kategori VU og deres ØFO2.

Vernet natur

C

Naturtyper

B

Lokaliteter verdi C(øvre Lokaliteter verdi C
del av noe verdi)
og B (øvre del)

Økologiske
funksjonsområder for arter

Områder med funksjoner for vanlige arter
(eks. høy tetthet
av spurvefugl, ordinære
beiteområder
for hjortedyr, sjø/ f jæreareal med få/små funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt utbredte
og alminnelige
NT arter.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/ bestander i verdikategori «Liten verdi»
NVE rapport 49/201357.

Geosteder

Geosteder med
lokal betydning.

Lokaliteter verdi
B og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C(B øverst i stor
verdi)
Regionalt viktige funksjonsområder
Funksjonsområder for
arter i kategori VU.
Funksjonsområder for
NT-arter der disse er
norske ansvarsarter
og/eller globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/bestander i verdikategori «stor verdi»
NVE rapport 49/201357
samt viktige vassdrag for
ål.

Lokalt til regionalt verdifulle funksjonsområder.
Funksjonsområder for
arter i kategori NT.
Funksjonsområder
for fredede arter 3 utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielt hensynskrevende arter 4
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/ bestander
i verdi-kategori «middels verdi» NVE rapport
49/201357 samt vassdrag med forekomst av
ål.
Geosteder med lokalre- Geosteder med
regional betydning.
gional-nasjonal betydning.

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi A

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av nasjonal (nedre del) og internasjonal (øvre del) betydning.
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del:
EN-arter og arter i VU der
disse er norske ansvarsarter
og/eller globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/bestander i verdikategori
«svært stor verdi» NVE rapport 49/201357.

Geosteder med
nasjonalinternasjonal betydning.

1

Landskapsvernområder vurderes under tema naturmangfold kun dersom verneformålet er naturfaglig begrunnet.

2

For prioriterte arter uten forskriftsfestet økologisk funksjonsområde (ØFO) må det gjøres en avgrensning av dette i KU.

3

Jf. forskrift om fredede arter FOR-2001-12-21-1525

4

Se liste over arter av særlig stor/stor forvaltningsinteresse utarbeidet av Mil jødirektoratet
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Vurdering av påvirkning
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Skalaen for
påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret (se tabell under). For hver
påvirkningsgrad er det tilstrekkelig at ett kulepunkt oppfylles. Graden av påvirkning må begrunnes i
hvert enkelt tilfelle.
Tabell 3. Veiledning for påvirkning på naturmangfold. Prosentangivelser er veiledende; påvirkningen i det enkelte tilfelle
må vurderes ut fra kvalitet, omfang og type inngrep.
Påvirkning

Økologiske og landskapsøkologiske funksjonsområder for arter

Viktige naturtyper og geosteder

Verneområder

Sterkt forringet

• Splitter opp og/eller forringer
arealer slik at funksjoner brytes.
• Blokkerer trekk/vandring hvor
det ikke er alternativer.

• Berører hele eller størstedelen
(over 50 %).
• Berører mindre enn 50 % av
areal, men den viktigste (mest
verdifulle) delen ødelegges.
• Restareal mister sine økologiske kvaliteter og/eller funksjoner.

• Påvirkning som forringer viktige
økologiske funksjoner og er i
strid med verneformålet.

Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år).
Forringet

• Splitter opp og/eller forringer
arealer slik at funksjoner reduseres.
• Svekker trekk/vandringsmulighet, eventuelt blokkerer trekk/
vandringsmulighet der alternativer finnes.

• Berører 20–50 % av lokaliteten,
men liten forringelse av restareal. Ikke forringelse av viktigste del av lokalitet.

• Mindre påvirkning som berører
liten/ubetydelig del og ikke er i
strid med verneformålet.

Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels restaureringstid (>10 år).
Noe forringet

• Splitter sammenhenger/reduserer funksjoner, men vesentlige funksjoner opprettholdes i
stor grad.
• Mindre alvorlig svekking av
trekk/vandringsmulighet og
flere alternative trekk finnes.

• Berører en mindre viktig del
som samtidig utgjør mindre
enn 20 % av lokaliteten.
• Liten forringelse av restareal.

• Ubetydelig påvirkning. Ikke
• direkte arealinngrep.

Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort restaureringstid (1-10 år)
Ubetydelig endring

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt

Forbedret

• Gjenoppretter eller skaper nye
trekk/vandringsmuligheter
mellom leveområder/biotoper
(også vassdrag).
• Viktige biologiske funksjoner
styrkes.

• Bedrer tilstanden ved at eksisterende inngrep tilbakeføres til
opprinnelig natur.
• Gjør en geotop tilgjengelig for
forskning og undervisning.

• Bedrer tilstanden ved at eksisterende inngrep tilbakeføres til
opprinnelig natur.

Vurdering av konsekvens
Konsekvensgraden framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Dette gjøres ved bruk av skalaen og konsekvensvifta vist under.
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Tabell 4 Skala for konsekvensgrader.
Skala Konsekvensgrad Forklaring
- - - - 4 minus (- - - -)
Den mest alvorlige mil jøskaden
som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med
stor eller svært stor verdi.
--3 minus (- - -)
Alvorlig mil jøskade for delområdet.
-2 minus (- -)
Betydelig mil jøskade for delområdet.
1 minus (-)
Noe mil jøskade for delområdet.
0
Ingen/ubetydelig Ubetydelig mil jøskade for delom(0)
rådet.
+/++ 1 pluss (+)
Mil jøgevinst for delområdet:
2 pluss (++)
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++)
+++/ 3 pluss (+++)
Benyttes i hovedsak der delområ++++ 4 pluss (++++)
der med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som
følge av tiltaket.

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av
det samlede tiltaket, og eventuelt for hvert alternativ dersom flere alternativer foreligger, etter tabellen under. Samlet konsekvensgrad begrunnes slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.
Tabell 5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.
Skala

Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ

Kritisk negati v
konsekvens
Svært stor negativ
konsekvens

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har særlig
høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukesunntaksvis.

Stor negativ
konsekvens
Middels negati v
konsekvens
Noe negativ
konsekvens
Ubetydelig
konsekvens
Positiv
konsekvens
Stor positiv
konsekvens

Stor mil jøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange
områder med tre minus (- - - ).
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ).
Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er
underordnete.
Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete.
Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader.
I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller få
delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad.
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvensgrad. Kun ett
eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveiesklart av delområder med positiv
konsekvensgrad.

Andre vurderinger
Videre skal samlet belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alternativet. Midlertidig skade i anleggsperioden omtales. Vurderinger av usikkerhet skal beskrives. Deretter skal det
utdypes ulike avbøtende og kompenserende tiltak.
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4 KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet er først og fremst basert på eget feltarbeid den
30.09.2020. Det var pent vær, men sent på sesong, slik at en del karplanter hadde visnet, men lot
ser i stor grad registrere, med noen unntak som for eksempel engmarihand, blodmarihand og hvitkurle. Det meste av fugleliv var også reist. Tidspunktet for registrering av moser, lav og sopp var
derimot gunstig, og lot seg greit registrere. Virvelløse dyr og fugl ble ikke registrert. Sporlogg fra
feltarbeidet er vist i Figur 3.

Figur 3. Lilla strek viser sporlogg fra feltarbeidet den 30.09.2020. Svart stiplet linje viser planområdet.

Det er også gjort søk i relevante databaser som Artskart (Artsdatabanken 2020) og i Naturbase (Miljødirektoratet 2020a). I tillegg gir rapporten til Olsen (2016) god informasjon om de delene som ble
undersøkt i forbindelse med regulering av vei i 2016.
I Naturbase ligger det inne en lokalitet med rikmyr med verdi A – svært viktig, som ble registrert av
Dag Holtan i 2010 (Holtan 2011) (se Figur 4). I beskrivelsen av lokaliteten skriver Holtan følgende
om artsmangfold: «Av interessante karplanter kan nemnast bjønnbrodd, blodmarihand (truleg einaste funn på Sunnmøre), breiull, dvergjamne, engmarihand (om lag 200 stenglar), engstorr, f jelltistel, gulstorr, jåblom, kvitkurle (NT, fåtaleg), myggblom (NT, fåtaleg), småsivaks, solblom (VU og fåtaleg i kantsoner ), sveltull, svarttopp, sveltull og særbustorr.» Verdivurderingen er beskrevet som
følger: «Lokaliteten får verdi A (svært viktig) fordi den er stor, velutvikla og artsrik, med fleire
raudlisteartar. Det leggast også stor vekt på at dette er ein truga naturt ype som er svært sjeldan på
Sunnmøre (9-10 kjende A-lokalitetar og truleg svært lågt mørketal, med 3 i Ørskog, 1 i Skod je, 1 i
Stranda og 4-5 i Sykkylven).»
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Olsen vurderte i 2016 av den regulerte veien ikke ville berørte rikmyra, men i hovedsak berøre fattig
myr, noe som tyder på at avgrensningen av den gamle lokaliteten er grov. Unntaket var forekomst
av kalkkrevende arter langs en bekk som krysser traseen til veien. Han trekker også frem at «Like
øst for den planlagte veien er der to dammer (svart ring i fig 5). Her ble det sett mye insekt, øyenstikkere og vannymfer, rumpetroll av frosk og f jør etter andefugl.» De omtalte dammene er avmerket i Figur 4.

Figur 4. Lilla skravert figur viser avgrensning av eksisterende Naturbase-lokalitet med verdi A. Rød ring markerer dammene som Olsen (2016) nevner i sin rapport.

I Artskart (se Figur 5) er det ikke registrert noen rødlistede arter innenfor planområdet, bare ordinære arter som ble registrert at Olsen i 2016. En registrering av hare (NT) ligger inne nordøst for
planområdet. Det ligger også inne en registrering av hjortetrekk fra 1895. Lenger nordøst, innenfor
den eksisterende naturbaselokaliteten, er det registrert solblom (VU), hvitkurle (NT), myggblom
(NT), nebbstarr (NT), og de rødlista fugleartene vipe (EN), storspove (VU), lirype (NT), gjøk (NT), blåstrupe (NT), fiskemåke (NT), fjellrype (NT), sivspurv (NT), og en rekke mer vanlige fuglearter.
Marie Løvoll (medlem av Sunnmøre Ringmerkingsgruppe), ble kontaktet for informasjon vedrørende fuglelivet rundt Nysætervatnet (pers. medd. 18.09.2020). Hun informerer om at det hekker
flere arealkrevende fuglearter som er sårbare for menneskelig forstyrrelse rundt Nysætervatnet.
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Ikke minst er storlom kjent å hekke både i Sætrevatnet, Nysætervatnet og Stigelivatnet, og smålom
hekker i området uten at eksakt lokalitet er kjent (denne er veldig sky), men benytter alle disse vannene til næringssøk. Andre arealkrevende våtmarksarter som hekker i og rundt Nysætervatnet er
trane, flere bekkasiner, stradsnpie, rødstilk, og andefugler som toppand, stokkand og krikkand mfl.
Orrfugl er også kjent å ha spillplass flere steder på myrkant i området – denne arten er også veldig
sårbar for forstyrrelse. Mer utfyllende informasjon også om fugl knyttet til gammelskog rundt Nysætervatnet er beskrevet i bekymringsbrev som Sunnmøre Ringmerkingsgruppe sendte til Sykkylven
kommune i 2019 (Sunnmøre Ringmerkingsgruppe 2019).

Figur 5. Registreringer fra Artskart per 18.11.2020 (Artsdatabanken 2020). Røde og oransje prikker viser rødlista arter,
mens grønne prikker viser mer ordinære arter. Det er også nevnt noen andre spesielle artsfunn knyttet til sterkt kalkrik
myr.
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5 REGISTRERINGER
5.1 Generelle trekk
Undersøkelsesområdet ligger på nordsida av Nysætervegen nord for Nysætervatnet i Sykkylven kommune. Landskapet omfatter en bred dal med sidedaler hvor Nysætervatnet ligger bunnen, i hovedsak
omkranset av våtmark med åpne myrflater og mer eller mindre tresatt myrkantmark i mosaikk med
fastmark. Det går bilveier rundt nesten hele vannet. I tillegg til de eldre hyttene og sætrene, i hovedsak på sørsida, er det de siste tiårene bygget ut en del nyere hyttefelt flere steder rundt vannet. På
nordvest-sida av vannet ligger også et mindre skitrekk.
Nysætervatnet ligger i mellomboreal vegetasjonssone (MB). Når det gjelder oseanitet, som beskriver
de viktige klimafaktorene vintertemperatur og luftfuktighet, så ligger området i klart oseanisk seksjon
(O2) (Moen 1998). Berggrunnen i planområdet består av aluminiumsilikatgneis, mens løsmassene er
morenemateriale, først og fremst med tynt dekke (Norges Geologiske Undersøkelse). Stedvis i området gir berggrunnen og løsmasser grunnlag for kalkrike forhold.
Myrkant og åpen myrflate (V1) er den dominerende hovednaturtypen i planområdet. Selv om mye
av myra er fattig til intermediær er det jevnt innslag med svakt kalkrik myr (V1-C-3), samt spredt
innslag av sterkt kalkrik myr (V1-C-4). Våtmarka opptrer i mosaikk med fastmarksskogsmark, som i
hovedsak er bærlyngskog (T4-C-5) men enkelte steder også svak lågurtskog. Beitepåvirkningen i området gjør at myrkant og skogsmark enkelte steder har er tydelig beitepreg, uten at de kan beskrives
som semi-naturlig eng (T32) eller beitemyr (V9).

5.2 Vurdering av verdi
Området er delt inn i fem delområder hvorav ett er naturtyper etter DN-Håndbok 13, ett er økologisk
funksjonsområde for arter, og resten verdisettes gjennom registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområde. Tabellen under oppsummerer verdivurderingene etter DN-Håndbok 13 og
Statens vegvesens håndbok V712. Verdikart er vist i Figur 6. Verdiene i delområdene omtales under
med utgangspunkt i en helhetlig beskrivelse av de ulike registreringskategoriene med henvisning til
aktuelle delområder.
Tabell 6: Verdisatte delområder etter håndbok V712. *Delområde 6 er ikke inntegnet i kart, men omfatter hele planområdet samt områdene rundt Nysætervatnet, Sætrevatnet og Stigelivatnet.
Delområde

Registreringskategori

Verdi (DN-Håndbok 13)

Verdi (Håndbok V712)

A (B)

Stor

D1

Naturtype

D2

Landskapsøkologisk funksjonsområde

-

Middels

D3

Økologisk funksjonsområde for arter

-

Stor

D4

Landskapsøkologisk funksjonsområde

-

Noe

D5

Landskapsøkologisk funksjonsområde

-

Noe

D6*

Landskapsøkologisk funksjonsområde

-

Stort
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Figur 6. Verdikart som viser verdi etter metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 for delområdene innenfor planområdet. Vær oppmerksom på at delområde 6 ikke er inntegnet i kartet. Delområde 6 omfatter hele planområdet, samt områdene rundt Nysætervatnet, Sætrevatnet og Stigelivatnet, og har stor verdi.

5.2.1

Vernet na tur

Tiltaket berører ikke verneområder eller områder som er kjent vurdert for vern.
5.2.2

Geo steder

Planområdet ligger ikke innenfor noen registrerte geosteder (www.ngu.no).
5.2.3

Rødlistede og frem m ede arter

Innenfor den eksisterende naturbaselokaliteten øst for planområdet er det registrert nebbstarr (NT)
og myggblom (NT), som er knyttet til rikmyr (sistnevnte bløt rikmyr), solblom (VU), som i dette området typisk finnes i myrkant i overgang til fastmark som er beitepreget, og hvitkurle (NT), som delvis vokser i de samme mil jøene som solblom. Det ble ikke funnet noen av disse artene under feltarbeidet i 2020, og heller ikke av Oddvar Olsen i 2016. Særlig engmarihand og blodmarihand (viktig
indikatorart for sterkt kalkrik myr som er funnet innenfor den gamle naturbaselokaliteten) og hvitkurle ville vært svært vanskelig å oppdage under feltarbeidet i september (da i beste fall som visne
stilker), mens myggblom skulle være mulig å observere. Solblom kan observeres, men er vanskeligere å oppdage utenom blomstring. Selv om det ikke ble funnet solblom under feltarbeidet har området potensiale, da det likner veldig på andre områder rundt Nysætervatnet hvor denne arten forekommer i til dels store mengder (Fausalia litt lenger øst har en av regionens største forekomster
av solblom i liknende mil jøer). Det var også flere områder med potensiale for myggblom (svakt kalkrik, bløt myr), uten at denne ble påvist.
Det er ikke registrert noen fremmedarter innenfor planområdet, og det ble heller ikke registrert
noen fremmedarter under feltarbeidet. Særlig sitkagran og platanlønn (begge SE) er registrert flere
steder rundt Nysætervatnet.
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5.2.4

Naturtyper

Ett delområde (D1) omfattes av registreringskategorien viktige naturtyper etter metodikken i DNHåndbok 13.
Planområdet overlapper delvis med en større rikmyrslokalitet med verdi A etter DN-Håndbok 13, som
ble registrert i 2010 av Dag Holtan (Holtan 2011). Siden størsteparten av lokaliteten ligger nordøst for
planområdet, og det bare er kantsoner av lokaliteten som er inkludert i planområdet, har det ikke
blitt gjort forsøk på å gjøre noen fullstendig revisjon av denne lokaliteten. Figur 7 viser derimot hvordan avgrensningen av lokaliteten innenfor planområdet er vurdert, og de delene av lokaliteten som
fremdeles ligger innenfor planområdet utgjør delområde 1 (D1).
En naturfaglig utfordring i dette planområdet er at myrlandskapet er en gradvis, finskala mosaikk
mellom fattig, intermediær og rik myr, der de rike myrpartiene vanligvis bare inngår som mindre felt
blant fattigere myr. Det ville vært krevende å synliggjøre denne fordelingen på kart på en forsvarlig
måte og disse miljøene henger uansett tett sammen økologisk. Hele myrsystemet er derfor avgrenset
som en stor lokalitet (hvor delområde 1 omfatter delene av lokaliteten som ligger innenfor planområdet), der denne mosaikken og fordelingen er synliggjort i teksten. Arter som bjørnebrodd, jåblom,
gulstarr, særbustarr, dvergjamne, rødmakkmose og myrstjernemose opptrer spredt men regelmessig, også delvis utenfor delområde 1. Mer kalkrik myr med bl.a. breimyrull opptrer derimot enkelte
steder også innenfor planområdet, men da som mindre flekker blant fattigere myr. Sterkt kalkrik til
ekstremrik myr (V1-C-4/8), som er et viktig grunnlag for den høye verdisettingen (verdi A) av den
eksisterende Naturbase-lokaliteten, har nok sitt kjerneområde lenger nordøst, noe som støttes av at
det øst for planområdet ble funnet ekstremt kalkkrevende arter som kammose og loppestarr i myrkanten. På grunn av sesong var det vanskelig å oppdage arter som engnmarihand, blodmarihand og
hvitkurle (NT), men trolig forekommer disse artene i hovedsak lenger nordøst. Det kan likevel ikke
utelukkes at disse kan finnes flekkvis innenfor planområdet, men da trolig i hovedsak i nordøst innenfor delområde 1.
Når det gjelder verdisetting av delområde 1, så vil i utgangspunktet en A-verdi etter DN-håndbok 13
tilsvare svært stor verdi etter metodikken i Statens vegvesens håndbok V712. Delområde 1 omfatter
derimot kantsoner som heller ikke utgjør de viktigste delene av lokaliteten, og verdien justeres derfor
ned til B-verdi etter DN-Håndbok 13, noe som tilsvarer stor verdi i Statens vegvesens håndbok V712.
Det ble ikke funnet noen naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet
2020b). I rikmyra kommer dette av at alle forekomster av sterkt kalkrik myr (V1-C-4) var mindre enn
minstearealet på 1000 m2. Som nevnt i metodekapittelet skal også naturtyper etter DN-Håndbok 13
vektlegges frem til Miljødirektoratets kartleggingsinstruks er innarbeidet i Statens Vegvesens håndbok V712.
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Figur 7. Blå strek viser revidert avgrensning av eksisterende lokalitet nordøst i
planområdet (delområde 1), mens rød strek viser gammel avgrensning. Det er
ikke gjort en fullstendig revisjon av hele lokaliteten, da den strekker seg langt
utover influensområdet til planområdet. Avgrensningen nord for planområdet
er derfor usikker.

5.2.5

Land skap søk ologisk e funk sjonsom rå der og øk ologisk e funk sjonsom rå der for
arter

Landskapsøkologiske funksjonsområde skal utredes for å få mer helhetlige perspektiv på naturverdiene enn det naturtypene isolert sett gir grunnlag for. Delområde 1 (omtalt over) fanger som naturtype bare opp myrarealene med en ganske høy andel rikmyr.
De resterende myrarealene innenfor planområdet (delområde 2) består i stor grad av fattig til svakt
intermediær myr, selv om det også her opptrer noe kalkrik myr (V1-C-3) jevnt, med arter som bjørnebrodd, særbustarr, dvergjamne, myrst jernemose rødmakkmose, og noen steder breimyrull, gulstarr og jåblom. I tillegg ble loppestarr og kammose funnet like øst for planområdet, arter som foretrekker ekstremrik myr. Planområdet er altså del at et stort myrsystem (våtmarkskompleks). Dag Holtan nevner i sin omtale av den eksisterende Naturbase-lokaliteten at dette strekker seg fra Fausa i
Stranda og 7 km vestover til øvre Velledalen. Også på sørsida av Nysætervatnet finnes en del arealer
med lignende myr som delområde 2, fortrinnsvis bakkemyr og myrkant, i tillegg til større myrflater
med fortrinnsvis fattig myr. Andelen myr er betydelig større enn det som kommer frem av topografisk
kart. Likevel er avgrensningen av delområde 2 noe grov, slik at noe mosaikk med bærlyngskog også
inngår. Store sammenhengende vårmarksområder med varierende rikhet er viktig for mangfold av
arter og myrtyper. Delområde 2 vurderes derfor å ha middels verdi etter registreringskategorien landskapsøkologisk funksjonsområde på grunnlag av at det inngår i et større, sammenhengende myrlandskap med innslag av rikmyr rundt Nysætervatnet.
Videre har det landskapsøkologiske funksjonsområdet rundt Nysætervatnet (delområde 6, omfatter
hele planområdet mm.) også en viktig funksjon for flere arealkrevende våtmarksfugl. Store, sammenhengende myrarealer med innslag av rikmyr og/eller små myrt jern og bløt myr er generelt kjent som
godt egnede områder for en rekke våtmarksfugler. I og rundt Nysærtervatnet, som planområdet er
en del av, er flere arealkrevende våtmarksfugl kjent å hekke, som for eksempel storlom, smålom,
flere bekkasiner, strandsnipe, trane, rødstilk og flere andefugler (Marie Løvoll pers. medd.).
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Kvaliteten på området for disse artene er i ferd bli alvorlig svekket på grunn av hyttebygging, særlig
for det mest sky våtmarksfuglene som storlom og smålom. Ut fra denne kunnskapen vurderes dette
landskapsøkologiske funksjonsområdet å ha stor verdi for våtmarksfugl, men står i dag på grunn av
hytteutbyggingen i fare for å miste bl.a. lommene samt flere andre arter, noe som vil redusere verdien til middels.
Planområdet ligger i et område med utmarksbeite for sau og kyr, og fastmark og myrkant bærer stedvis preg av dette med blant annet et betydelig innslag finnskjegg, uten at det kan karakteriseres som
semi-naturlig mark (T32) eller noen naturtype etter DN-Håndbok 13 eller Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Solblom (VU), som er en plante som er betinget av hevd i form av slått og/eller beite,
er kjent fra området rundt Nyætervatnet, og er også registrert innenfor den eksisterende rikmyrslokaliteten (men Artskart viser ingen funn innenfor planområdet). Det samme gjelder også for hvitkurle
(NT), som også er forholdsvis avhengig av kulturpåvirkning. Den vokser derfor ofte i samme miljø som
solblom, men er i tillegg litt kalkkrevende. Områdene med myrkant og fastmark innenfor delområde
2 vurderes derfor å også ha noe til middels verdi som økologisk funksjonsområde for arter som solblom og hvitkurle.
Vest i planområdet er det avgrenset et økologisk funksjonsområde (delområde 3) som omfatter partier med fattig mykmattemyr og noen myrtjern. Olsen (2016) skriver: «Her ble det sett mye insekt,
øyenstikkere og vannymfer, rumpetroll av frosk, og fjør etter andefugl.» Mykmattemiljøer og åpne
myrtjern er mindre vanlige elementer i landskapet som har viktig funksjon for en rekke arter, blant
annet insekt, amfibier og fugl, slik som Olsen nevner. Ut over observasjonene til Olsen er det ikke
kjent hvilke arter som bruker dette området, eller viktigheten av området. Det er et ganske lite område med små myrtjern, slik at det trolig i første rekke er snakk om rasteplass og ikke hekkeplass for
fugl. Betydningen for insekter en dårligere kjent, og verdien vurderes derfor å ha middels til stor
verdi.
Oppsummert, delområde 2 vurderes å ha middels verdi fordi:
-

-

Området er del av et stort, sammenhengende myrsområde som strekker seg fra Fausa og 7
km vestover til øverst i Velledalen. Innenfor delområdet er det mest fattig og intermediær
myr, men rikmyr opptrer også jevnt, til dels ekstremrik myr og flere rødlista arter. Dette vurderes å gi middels verdi.
En del av myrkant og fastmarksarealene har potensiale for den rødlista, kulturbetingede planten solblom (VU), som også er funnet innenfor avgrensningen til den eksisterende naturbaselokaliteten, og i tillegg forekommer i store mengder bl.a. i Fausalia litt lenger øst. Dokumentasjon innenfor delområdet mangler, men ut fra føre var-prinsippet vurderes dette å ha
noe til middels verdi.

Delområde 6 vurderes å ha stor verdi fordi:
-

Hele planområdet er del av et større landskalsøkologisk funksjonsområde for våtmarksfugl,
som alt har dokumentert viktige habitater i og rundt Sætrevatnet, Nysætervatnet og Stigelivatnet (Marie Løvoll pers. Medd). Dette vurderes å ha stor verdi.

Delområde 3 vurderes å ha stor verdi fordi:
-

Myrtjern og mykmatte er mindre vanlige innslag i myrkomplesker med viktige fuksjoner for
insekter, amfibier og fugl. Betydningen for delområdet er ukjent, og settes derfor ut fra førevar-prinsippet til middels til stor verdi.
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Figur 8. Delområde 3 omfatter et parti med fattigmyr (V1-C-1) som delvis har et mykmattepreg, og dessuten har 2-3 små
dammer som fungerer som et økologisk funksjonsområde for insekter, amfibier og fugl. Foto: K. Wangen 30.09.2020

Figur 9. Mye av området er myrkant med spredt busksjikt av bjørk og noe furu.
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5.3 Påvirkning og konsekvens
Isolert sett vil påvirkningen av tiltaket på alle delområder føre til noe forringelse, som samlet gir noe
miljøskade (-) for hele området. En metodisk utfordring er derimot at denne vurderingen bare gjelder det isolerte tiltaket, og ikke ser på den samlede belastningen som helhet. Samlet belastning er
det viktigste perspektivet å ta med seg i denne saken, og det henvises derfor til delkapittelet 6.3 (§
10 om økosystemtilnærming og samlet belastning) for en samlet vurdering av konsekvens.

5.4 Beslutningsrelevant usikkerhet
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.
Registreringsusikkerhet: Planområdet er ganske lite og lett tilgjengelig, slik at det har vært relativt
greit å få en oversikt over området. Tidspunktet for feltarbeidet var gunstig for registrering av sopp,
lav og moser, men mindre gunstig for registrering av karplanter og lite gunstig for fugl. Sopp og lav
regnes å være av mindre interesse for de aktuelle naturtypene, og artsmangfoldet regnes som tilstrekkelig fanget opp. Kunnskapsgrunnlaget for moser regnes som godt, selv om artslisten ikke kan
regnes som utfyllende, selv på habitatspesifikke arter. Selv om en del karplanter fremdeles var mulig
å registrere, var enkelte viktige arter som engmarihand, blodmarihand og hvitkurle (NT) ikke mulig å
registrere på grunn av det sene tidspunktet, og solblom (VU) noe vanskeligere å oppdage. Kunnskapsgrunnlaget for karplanter regnes derfor som middels godt. Virvelløse dyr og fugl er ikke registrert,
men kunnskapsgrunnlaget for fugl for områdene rundt Nysætervatnet regnes som godt på grunnlag
av informasjon fra lokal fuglekjenner (Marie Løvoll, medlem i Sunnmøre Ringmerkingsgruppe).
Usikkerhet i verdi: Vurdering av verdi er noe usikker på grunn av at tidspunkt for karplanter var
ugunstig, slik at viktige arter som engmarihand, blodmarihand og hvitkurle (NT) var svært vanskelig å
oppdage. Trolig er de mest aktuelle områdene for disse artene inkludert i delområdet med den viktige
naturtypen (delområde 1), men funn av større forekomster av disse artene ville kunne øke verdien
innenfor dette delområdet til svært stor (men det regnes som mer sannsynlig at det heller ville væresnakk om spredte funn). Sannsynligheten for at akkurat disse artene finnes utenfor dette delområdet regnes som små. Videre er det noe usikkerhet i avgrensning, særlig på grunn av at det er så stor
variasjon i rikhet i myra, og fordi det er til dels fine vekslinger mellom fastmark og våtmark (særlig
myrkant), og at det er metodiske utfordringer knyttet til funksjonsområdevurderinger. Av den grunn
er avgrensingen noe grovt avgrenset mellom fastmark (delområder 4 og 5) og våtmark (delområde
2). Hele planområdet er del av et større landskapsøkologisk funksjonsområde for arealkrevende våtmarksfugl. Verdien av selve planområdet er usikker, men verdi settes av hensyn til føre-var-prinsippet
lik som for det landskapsøkologiske funksjonsområdet for fugl som helhet.
Usikkerhet i påvirkning og konsekvens: Vurdering av samlet belastning tar utgangspunkt i de planene
som foreligger i kommunedelplanens arealdel, som ble tilsendt fra oppdragsgiver. I denne planen er
hele området avsatt til fritidsbebyggelse, bortsett fra et lite område i øst som er avsatt som hensynssone til friluftsliv (krysser delområde 3). Den største usikkerheten her ligger i hvor stor grad våtmark
blir berørt kontra fastmark, og det er derfor ut fra føre-var-prinsippet antatt at myrarealene blir ødelagt. Videre er det noe usikkerhet rundt den samlede belastningen (omtalt i delkapittel 6.3), som gir
noe behov for bruk av føre-var-prinsippet.
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6 NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12
Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.»
I påfølgende delkapitler kommer en gjennomgang av §§ 8-10, mens §§ 11-12 er overlatt til utbygger
å svare ut.

6.1 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget
Planområdet og influenssoner rundt er godt undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper
generelt, og rødlista arter, fremmede arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er i hovedsak knyttet til eget feltarbeid, men det er også hentet inn data fra relevante databaser (Artskart,
ngu.no, kart.miljøstatus.no) og relevante fagrapporter (Holtan 2011; Olsen 2016), og en lokal fuglekjenner (Marie Løvoll). Tidspunktet for feltarbeidet var middels egnet for karplanter, hvor noen viktige karplanter i liten grad kunne fanges opp, dårlig for fugl (men her foreligger god kunnskap fra
lokale fuglekjennere), men fungerer godt for lav, sopp og moser. Virvelløse dyr er ikke registrert.

6.2 § 9 – Føre-var-prinsippet
Den største usikkerheten ligger i registrering av karplanter, særlig engmarihand og hvitkurle (NT),
som ikke var mulig å registrere på undersøkelsestidspunktet, men også solblom (VU), som er vanskeligere å oppdage utenom blomstring. Det har derfor vært noe behov for å legge til grunn føre-varprinsippet i verdivurderingen av delområder, jamfør kapittel 5.3. Det er også noe behov for å bruke
føre-var-prinsippet i vurderingene av samlet belastning, jamfør kapittel 6.3.

6.3 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Utfordringen med små utbygginger er at verdi og konsekvens fort kan bli undervurdert isolert sett,
mens den samlede belastningen i et større område vil bli relativt stor når det over tid foregår en bit
for bit-nedbygging. Et sentralt perspektiv ved vurdering av påvirkning og konsekvens for tiltaket er
derfor § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, som omhandler belastningen for de aktuelle økosystemene med hensyn på den samlede påvirkningen som disse er berørt av lokalt, regionalt/nasjonalt og globalt.
FN´s nyeste rapport om naturens tilstand viser at det globalt har forsvunnet 85 % våtmark, det
meste i perioden siden 1700-tallet til år 2000 (IPBES Summary for policymakers). Dette tallet sier i
seg selv noe om hvor stor den samlede belastningen globalt er, og den samme rapporten sier samtidig på generelt grunnlag at det er nødvendig med gjennomgripende samfunnsendringer for at ikke
økosystemene skal kollapse.
Nasjonalt dekker våtmark omtrent 10 % av landarealet, og det er myrer i lavlandet som er under
sterkest press fra utbygging og drenering. Under skoggrensa er minst 1/3 av våtmarka i Norge drenert de siste 100 år (Meld. St. 14 (2015-1016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold).
For planlagt tiltak vurderes det at det i første rekke er samlet belastning for store myrområder som
er relevant. Selv om det fremdeles finnes store, intakte myrarealer igjen på fjellet og i fjellskogen i
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Sykkylven er de fleste områdene i lavereliggende strøk (sørboreal sone) borte gjennom arealendringer. I tillegg er myrsystemet rundt Nysætervatnet av særlig interesse blant annet fordi det finnes
så pass mye rikmyr innenfor området, men også fordi det er et viktig område for våtmarksfugl.
Historiske flyfoto fra 1961 av området rundt Nysætervatnet (se Figur 10-Figur 13) viser at det de
siste tiårene har skjedd en relativt kraftig utbygging i områdene rundt Nysætervatnet som delvis har
skjedd på og inntil myr/ våtmark. I slike områder med spredt hyttebygging i våtmarksområder kan
samtidig dreneringseffekten bli betydelig også utenfor selve tiltaksområdet. I tillegg øker det menneskelig bruk av hele området, som kan medføre økte forstyrrelser av sårbart fugleliv. Fremdeles
finnes flere større, intakte myrarealer rundt Nysætervatnet, men den spredte hyttebebyggelsen har
ført til betydelig fragmentering sammenlignet med opprinnelig tilstand. Sunnmøre Ringmerkinsgruppe har på bakgrunn av dokumentert kunnskap om fuglelivet i området sendt inn bekymringsbrev til kommunen vedrørende den økende utbyggingen rundt Nysætervatnet (Sunnmøre Ringmerkingsgruppe 2019), og man frykter at man for enkelte arter som storlom og smålom, samt mindre
kravfulle arter er i ferd med å nå en terskel der disse vil forsvinne. Den samlede belastningen lokalt
og regionalt regnes dermed som stor, og foreslått tiltak vil bidra til å øke dette presset ytterligere.
De historiske flyfotoene viser også at det på 60-talletvar spredte sætrer rundt Nysætervatnet. Det
er til dels store forekomster av blant annet solblom (VU) knyttet til utmarksbeitene tilknyttet disse
sætrene, men endret arealbruk og mindre dyr på utmarksbeite gjør at disse forekomstene i dag er
svekket og til noen steder forsvunnet. Selv om hyttebygging ikke er den primære årsaken til denne
tilbakegangen, gjør det heller ikke mulighetene for å ha dyr som storfe på utmarksbeite enklere.

Figur 10. Historisk flyfoto fra Nysætervatnet sørvest i 1961. Det er vei langs hele nordsida av Nysætervatnet med
spredte sætrer. Det er store forekomster av blant annet solblom (VU) som er knyttet til utmarksbeitene tilknyttet
disse sætrene, men endret arealbruk og mindre dyr på utmarksbeite gjør at disse forekomstene i dag er svekket og
til dels forsvunnet.
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Figur 11. Flyfoto fra Nysætervatnet sørvest fra 2018. I dag er det spredt hyttebygging over store områder både på
sørsida og nordsida av Nysætervatnet, i tillegg til et skitrekk nord for Sætrevatnet.

Figur 12. Historiske flyfoto fra Nysætervatnet nordøst fra 1961. Sørsida av Nysætervatnet er ubebygd, mens nordsida har spredt bebyggelse av sætrer og et gårdsbruk.
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Figur 13. Flyfoto fra Nysætervatnet nordøst fra 2018. Spredt hyttebygging overstore arealer i de fleste retninger
rundt Nysætervatnet.
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7 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE
TILTAK
7.1 Avbøtendetiltak
For å redusere de negative konsekvensene av tiltaket bør følgende avbøtende tiltak vurderes:
-

Unngå utbygging innenfor avgrensningen til den registrerte rikmyrslokaliteten.
Ta hensyn gjennom anleggsfasen, som i første rekke omfatter å ikke berøre større arealer
enn nødvendig.
Planlegge tomter slik at de i størst mulig grad holder seg til fastmarksarealer, og i minst mulig grad påvirker myrflater og myrkant.
Bekkeløp og sig bør i minst mulig grad endres, da dette kan føre til gjengroing av myrsystemene som disse ledes bort fra.
Området avsatt til hensynssone friluftsliv er særlig utsatt for slitasje der den krysser myra,
og den bør derfor klopplegges, særlig dersom den krysser de bløteste partiene.

7.2 Kompenserende tiltak
Fra og med 2021 vil det ikke tillates drenering av myr til nydyrking, men fremdeles finnes ingen forbud mot utbygging/drenering av myr til andre formål. Samtidig er det en målsetning både nasjonalt
og internasjonalt både å redusere klimagassutslipp, samt å restaurere 15 % av ødelagte økosystemer. Våtmark er det mest karbontette økosystemet, og at restaurering av myr er det mest kostnadseffektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp (fortrinnsvis å tette igjen grøfter). Restaurering av våtmark er derfor regjeringens viktigste virkemiddel for å oppnå disse målene. Det står i
Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» at «dersom det
på grunn av viktige samfunnsinteresser likevel må gjøres inngrep i myrer, bør eventuelle overskuddsmasser så langt det er mulig brukes til restaurering». Det bør derfor vurderes å gjennomføres
kompenserendetiltak, særlig gjennom tetting av grøfter i myr andre steder, som veier opp for de
negative konsekvensene av tiltaket.
Viktige kompenserende tiltak i denne saken kan være:
1. Innføre ferdselforbud på Storholmen (og andre holmer) i Nysætervatnet i hekkesesongen.
Holmer er generelt viktige hekke- og rasteområder for våtmarksfugl, bl.a. fordi de her er
skjemet mot predatorer, og Storholmen er en antatt viktig hekkeplass for flere våtmarksarter som lommer, vadere, trane, ender, fiskemåse, heipiplerke, buskskvett/steinskvett mm.
(Marie Løvoll pers. medd.). Ferdselsforbud på denne holmen kan derfor være en enkel måte
å øke kvaliteten på/tilbakeføre egnede hekkeområder for våtmarksfugl i området.
2. Restaurere myra på Storholmen. Deler av Storholmen består av våtmark, men denne var alt
i 1961 påvirket av gjennomgripende grøfting. Restaurering av myr ved tetting av grøfter kan
dermed stoppe drenerings-og gjengringsprosessene her, og stanse lekkasje av klimagasser
fra myra. Restaurering må skje utenom hekkesesongen, og med veiledning naturfaglig kompetanse på området.
3. Innføre ferdselforbud i andre viktige våtmarksområder rundt Nysætervatnet i hekketida,
bl.a. inntil og vest for Stigelivatnet.
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4. Et annet mulig restaureringsprosjekt er tetting av grøfter øst for Dravlausstølen på sørsida
av Nysætervatnet, der det både er bygget ekstra vei, men hvor særlig dreneringsgrøfta øst
for denne er et åpenbart restaureringsprosjet.
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