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Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - Tensio TS as.
Søknad om graving i naturreservat på stikkledning til kabelskap.

DEKARvarsler her på vegne av TENSIO TSas om graving av lavspentledning i området
Jøngbekken/Litlfjellet. I dette inngår at stikkledning må graves inn på verneplan for naturreservat -
Høgkjølen naturreservat.

Tiltaket er planlagt gjennomført etter følgende beskrivelse.

Det legges to kabler ut fra nettstasjon som går over ti l vestsida.
Traseen nordover krysser bekken på tidligere tenkt plassering og går nordover derfra. Det
monteres et kabelskap i skogkant for å greine ut til de to hyttene derfra.
Traseen sørover legges i vegen som ble bygd her i 2020. Legges i betongkanal i vegdekket
over bekken så vi behøver ikke å søke om ny kryssing.
Går langs vegen og mellom de to hyttene. Går ut på myr herfra. Et kabelskap plasseres på
en litt fastere del av terrenget.
AIie traseer på myr pløyes. Traseer på fastere underlag/skogsbunn graves på tradisjonelt
vis.
Alt utstyr transporteres på vinterføre med tele/snø-skorpe på bakken.
Graving på de fastere partiene kan gjøres med godt med tele i bakken og dermed hele
vinteren.
Pløying gjøres med litt tele i bakken eller is/snø-skorpe på myra som forhindrer
kjøreskader, men pløying kan normalt ikke utføres midtvinters med mye tele i myra. Det
vil si at for pløying har man et vindu på tidlig- eller seinvinter der dette kan være mulig.
Likevel må man vurdere de faktiske forholdene.
Traseen sørover legges på oversida av naturreservatet (utenfor) og går så rett ned på hytta
for at traseen inne i reservatet blir så kort som mulig.
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Det leggesved Miljøfaglig utredning.

For ytterligere spørsmål eller kommentarer vennligst ta kontakt med undertegnede på tlf:
45282323 eller e-post: anita@dekar.no

Med vennlig hilsen
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Anita Olsen
jurist
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Referat:
I forbindelse med planer om å legge bredbånd i kabel fram til flere hytter opp mot Jøngfjellet i
Orkland kommune ønsker utbygger Tensio TSen nærmere kartlegging av naturverdiene og for-
slag til tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. I dette notatet er na-
turmangfoldet med tilhørende verdier beskrevet og forholdet til naturmangfoldloven§§ 8-10
vurdert.

Enbefaring ble foretatt 17.09.2020. Utredningsområdet utgjør del av et stort myrlandskap av
stor verdi for naturmangfoldet. Det var på forhånd kjent ei verdifull rikmyr her og under feltar-
beidet ble ytterligere 6 mindre partier med rikmyr påvist. Det ble ikke funnet rødlistearter.

Tiltaket sin påvirkning på naturverdiene er vurdert og det er satt fram flere forslag til hvordan
det kan gjennomføres for å redusere de negative konsekvensene på naturmangfoldet, både
valg av tidspunkt for gjennomføring, metoder for anleggsarbeidet og trasevalg til kabelgrøf-
tene. For en av hyttene medfører tiltaket inngrep i et naturreservat, noe som i utgangspunktet
er forbudt.

Usikkerheten i vurdering av naturverdiene er diskutert og vurderes som liten, med unntak av
for fugl. Sannsynligvis er området del av viktige funksjonsområder for arter blant våtmarksfugl,
men dette er lite kjent. Selv om det foreligger en del usikkerhet på dette punktet, såantas tilta-
ket i liten grad å påvirke slike verdier, slik at behovet for å benytte føre-var-prinsippet på tilta-
ket isolert sett likevel blir lite. Derimot må den samlede belastningen på slike myrlandskap i Or-
kland kommune vurderes som høy, og i det perspektivet er også dette tiltaket konfliktfylt.

Forsidefoto: Oversiktsbilde over deler av området, tatt lia på østsiden av Jøngfjellet og i retning mot Lit/fjellet
i øst. Foto: Geir Gaarder
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1 Innledning
Hytteeiere i fjellskogen og myrlandskapet sørvest for Storås i Orkland kommune ønsker tilkobling til
nett via bredbånd som graves ned i kabelgrøfter. Mye av arbeidet er allerede utført, men det gjen-
står blant annet noen aktuelle hytter opp mot Jøngfjellet lengst vest og nærmest fjellet. Dette vil
innebære inngrep i et stort myrområde der deler allerede er vernet (Høgkjølen/Bakkjølen naturre-
servat) og der det også er påvist naturverdier på myrene utenfor verneområdet.

Ansvarlig utbygger Tensio TS(NTE Nett og TrønderEnergi Nett slo seg i 2019 sammen til et felles
stort nettselskap), ønsker derfor en grundigere utredning av naturverdiene i området, for å klar-
legge hvor store disse er og hvordan de best kan minimalisere skadevirkningene av planlagte inng-
rep. Miljøfaglig Utredning har derfor foretatt en botanisk kartlegging langsaktuelle kabeltraseer i
området og vurdert tiltaket opp mot§§ 8-10 i naturmangfoldloven, samt satt fram løsninger for å
redusere konfliktene med naturmangfoldet.

Figur 1 Sørvestre hjørne av kartleggingsområdet, sett nordøstover og inn i landskapet innenfor Høgkjø-
len/Bakkjølen naturreservat. Myrdekningen er svært høy i området, med både bakkemyrer ogmerflate
myrsystemer av varierendefuktighet og kalkrikhet. Foto: Geir Gaarder
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2 Utbyggingsplanene
Startpunktet er nåværende endepunkt for bredbåndskabiene, ved enden av bilvegen inn til områ-
det, vist med en rød firkant og rød linje på figur 2 under. Derfra er det syv hytter som ønsker bred-
båndstilknytting, og disse er vist som gule punkt under, der aktuelle traseer for kabler er angitt med
fiolette linjer.

....,
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Figur 2 Oversikt over planlagte hytter (gule punkt) som ønsker bredbåndstilkobling, med
tilhørende mulige traseer for kobe/grøfter inn til disse (fiolette linjer), mottatt fra opp-
dragsgiver i forkant avfeltarbeidet. Dette dannet grunnlag for befaringsruter, men som
det kommer fram avfigur 8 i kapittel 4, ble det også sjekket opp enkelte mulige avvi-
kende løsninger.
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3 Materiale og metoder
3.1 Metodikk
Det planlagte tiltaket er i første rekke vurdert i forhold til naturmangfoldloven,§§ 8-10. I tillegg er
metodikk fra Statensvegvesen (2018) sin håndbok V712 for konsekvensutredninger benyttet. Det er
særlig lagt vekt på verdifulle naturtyper (etter DN-håndbok 13), samt forekomst av rødlistearter
(Henriksen & Hilmo 2015) og fremmedarter (Artsdatabanken, 2018). Typifisering av naturen følger i
hovedtrekk NiN2.l (i resultatkapitlet er NiN-koder satt i parentes bak typene), mens arter er
navnsatt etter vanlig norsk nomenklatur.

Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold basert på håndbok V712 (Statensvegvesen2018).

Kategori Beskrivelse
Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Vernet natur

Viktige naturtyper

Økologiske funksjons-
områder for arter

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 Of. håndbøker fra Miljødirektoratet om
kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19)
Utvalgte naturtyper
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst
Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypeni-
vået

Geosteder Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN2.l), 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 håndbø-
ker 13 og 19. I overgangsperioden kan også DN-Håndbok 13, og det er i hovedsak gjort i denne ut-
redningen, samt da mot kategoriene gitt i håndbok V712, se tabell l over. De naturfaglige dataene
er i neste omgang vurdert opp m o t § 8 om kunnskapsgrunnlaget og§ 9 om føre-var-prinsippet i na-
turmangfoldlova. I tillegg er det gjort en vurdering av økosystemtilnærming og samlet belastning
med grunnlag i §10.

DN-håndbok 13 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 lo-
kaliteter etter DN-håndbok 13 er gjort etter kriteriene i
de siste faktaarkene for forvaltningsprioriterte naturtyper Tekstboks 1. Rødlistestatus:
utarbeidet av Miljødirektoratet i november/desember CR= kritisk truet {Critically Endangered)
2014 (Miljødirektoratet 2015). EN=sterkt truet {Endangered)

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium
for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble
lansert i november 2015 {Henriksen mfl. 2015). Rødliste-
kategoriene er vist i Tekstboks l.

VU= sårbar {Vulnerable)
NT=nær truet {Near Threatened)
DD= datamangel {Data Deficient)
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Verdivurdering

For beskrivelse av metodikk for vurdering av verdi, så bygger denne på håndbok V712 (Statens veg-
vesen 2018) og for en mer detaljert gjennomgang så vises det t i l denne. Her gjengis bare metode
for verdisetting.

Påbakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder. AIie delområ-
der verdisettes og framstilles på verdikart. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er
gjengitt nedenfor.

Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold.

'Verdikategori Uten betydning Noe verdi Middels vercl

Landskapsøko-
logiske funk-
sjonsområder

Vernet natur

Naturtyper

Økologiske
funksjonsområ-
der for arter

Områder med
mulig landskaps
økologisk funksjon.
Små (lokalt viktige)
vilt- og fugletrekk.

Områder med lokal Områder med regional Områder med nasjonal,
eller regional land- til nasjonal landskaps- landskapsøkologisk funk-
skapsøkologlsk økologisk funksjon. sjon.
funksjon. Vilt- og fugletrekk som Særlig store og nasjo-
Vilt- og fugletrekk er viktig på regionalt/ nalt/internasjonalt viktige
som er viktig på lo- nasjonalt nivå. vilt- og fugletrekk.
kalt/ regionalt nivå. Områder som med stor Områder som med stor
Områder med grad av sikkerhet bi- grad av sikkerhet bidrar til
mulig betydning i drar til sammenbinding sammenbinding av verne-
sammenbinding av dokumenterte funk- områder
av dokumenterte sjansområder for arter. eller dokumenterte
funksjonsområder for funksjonsområder
arter. for arter med stor eller

svært stor verdi.
Verneområder (natur-
mangfoldloven§§ 35-39).
Øverste del forbeholdes
verneområder med inter-
nasjonal verdi eller status,
(Ramsar, Emerald-
nettwork mfl).

c

Verneområder
(naturmangfoldloven
§§ 35-39) med
permanent redusert
verneverdi.
Prioriterte arter i kate-
gori VU og deres ØFO.

B

Prioriterte arter i kategori
ENog CRg deres ØFO.

A

Lokaliteter verdi C
(øvre del av noe
verdi)

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

Lokaliteter verdi
Bog A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi)_

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A

Områder med funk- Lokalt til regionalt Regionalt viktige funk- Store, veldokumenterte
sjoner for vanlige ar- verdifulle funksjons- sjansområder funksjonsområder av na-
ter (eks. høy tetthet områder. Funksjonsområder for sjonal (nedre del) og in-
av spurvefugl, ordi- Funksjonsområder arter i kategori VU. ternasjonal (øvre del) be-
nære beiteområder for arter i kategori Funksjonsområder for tydning.
for hjortedyr, sjø/ NT. NT-arter der disse er Funksjonsområder for
fjæreareal med Funksjonsområder norske ansvarsarter trua arter i kategori CR
få/små funksjoner). for fredede arter og/eller globalt rødlis- (øvre del). Nedre del:
Funksjonsområder utenfor rødlista. tet. EN-arter og arter i VU der
for enkelte vidt ut- Funksjonsområde Ferskvannsfisk: Vass- disse er norske ansvarsar-
bredte og alminne- for spesielt hensyns- drag/bestander i verdi- ter og/eller globalt rødlls-
lige krevende arter kategori «stor verdi» tet.
NT arter. Ferskvannsfisk: NVErapport Ferskvannsfisk: Vass-

i
Ferskvannsfisk: Vass- Vassdrag/ bestander 49/201357 samt viktige drag/bestander i verdika-
drag/ bestander i i verdi-kategori «mid- vassdrag for ål. tegori «svært stor verdi»

lverdikategori
«Liten dels verdi» NVErap- NVErapport 49/201357.

verdi» NVErapport port 49/201357 samt
49/201357. vassdrag med fore-

komst av ål.
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3.2 Kunnskapsgrunnlag
Det har nylig vært gjennomført en supplerende naturtypekartlegging i tidligere Meldal kommune
(Gaarder mfl. 2019). Noen myrpartier nær utgangspunktet for den nye bredbåndsutbyggingen ble
da undersøkt, men for øvrig var naturverdiene innenfor det meste av området lite kjent på forhånd.
I tillegg kommer Moen (1983) sine botaniske undersøkelser av Høgkjølen, men disse er av en svært
generell karakter. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (1993) karakteriserte for øvrig kunnskapsnivået for
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat som middels for botanikk og dårlig for faunaen, og det er ikke
kjent at dette har bedret seg siden den tid.

Som følge av dette var det nødvendig med en ny feltbefaring i området. Denne ble utført 17 sep-
tember 2020, i pent høstvær. John Ola Buøy deltok for oppdragsgiver på det meste av turen, og har
også bidratt med enkelte bilder til rapporten. Tidspunktet var ikke helt optimalt. Det beste ville
være å få gjort undersøkelsene tidlig høst eller noe ut på sommeren, både for å få en bedre utviklet
karplanteflora, men også med muligheter til å registrere hekkende fugl. Forholdene vurderes likevel
som akseptable, da vegetasjonen fremdeles var lite preget av frost og nedvisne planter.

Figur 3 Gulsildre er en god kalkindikator og dermed viktigplante åfå medseg vedslikefeltbefaringer. Som
det kommerfram av disse individene i et rikt kildeparti nær So/emsbekken var det fortsatt enkelt å regist-
rere arten. Ser engod etter så vilen også oppdage andre indikatorer på rik myr her, somfjel/frøstjerne og
bjørnebrodd mv. Foto: Geir Gaarder

Gjennom naturtypekartleggingen ble en relevant verdifull naturtype påvist i kanten av utrednings-
området, se figur 4 under. I tillegg kommer selvsagt det store naturreservatet på Høgkjølen.

8



Figur 4 Verdifulle naturmiljøer som var kjent på forhånd i og inntil utredningsområdet.
Brunfarge ved Lit/fjellet viser rikmyr kartlagt i 2018 på oppdragfor kommunen, se Gaar-
der mfl. (2019), mens det lysegrønne arealet er de nordvestre delene av Høgkjø-
len/Bakkjølen naturreservat.
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Figur 5 Turrute benyttet underfeltarbeidet vist med fiolett linje. Startpunktet var ved Lit-
/fjellet i nordøst.
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4 Resultater

4.1 Generelle trekk
Utredningsområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone og i overgangen mellom svakt og klart
oseanisk vegetasjonsseksjon. I praksis betyr dette fravær av varmekjære arter, men potensial for litt
fjellplanter og kystbundne arter. Berggrunnen består av omdannede bergarter som grønnstein og
amfibolitt, der særlig grønnstein kan gi grunnlag for en ganske kalkkrevende vegetasjon. Når det
gjelder løsmasser så er det dels torv (myrområdene) og dels morene av litt varierende mektighet.

Når det gjelder kulturpåvirkning så vitner både navn og spredte bygninger om at dette har vært et
gammelt seterlandskap. Ganske opplagt har nok mye av myrene vært slått tidligere, i det minste de
mest produktive, men direkte spor etter dette er knapt mulig å finne nå, og selv indirekte indikasjo-
ner på vegetasjonsstrukturen er utvisket. Det har også vært mindre innslag av setervoller på fast-
mark her, se blant annet figur 6 under, men også disse er stort sett gjengrodd med skog nå. I tillegg
kommer nyere inngrep i form av de spredte hyttene som ligger på skogsholmer i myrlandskapet.
Disse har vært bygd i en tid da det tydeligvis ikke var så interessant med vegnett fram til hyttedøra,
og bortsett fra inngrep akkurat i nærområdet til selve bygningene (som små plener) så har de tidli-
gere ikke medført andre fysiske inngrep.

Under feltarbeidet i 2020 ble det særlig fokusert på vegetasjonen på myrområdene. Det er innenfor
undersøkt område i første rekke snakk om jordvannsmyrer av ulike kalkrikhet. Nedbørsmyr er det
lite av. Mye av myrene er nok svært til temmelig kalkfattige (Vl-1,5), men det er også en god del litt
kalkfattig til svakt intermediær myr (Vl-2,6). Stedvis, i første rekke i forholdsvis hellende terreng, så
kommer det også inn partier med sterkt intermediære til svakt kalkrike myrer (Vl-3,7) og i små
kantsoner mot fastmark samt tilknyttet kildepregede steder så kan det også helt lokalt komme inn
temmelig til sterkt kalkrik myr (Vl-4). Det er samtidig snakk om både myrkant og myrflate (derav to
tall nevnt bak hovedtypen Vl-x, x), men særlig de rike typene opptrer i første rekke på myrkant-
mark. Det er typisk med en gradient over til fattigere myr fra myrkanten og ut på myrflatene. For
øvrig er det innenfor det undersøkte området for det aller meste snakk om fastmattemyr og bare
noen få små flekker med løsbotnmyr/blautmyr ble sett. Som før nevnt såer det tendenser til kilder,
og da dels ganske kalkrike kilder, noen steder, men det ble ikke funnet stabile, tydelige kildemiljøer.
Det er derfor ikke kartlagt noen rene kilder i området.

Når det gjelder andre naturtyper så forekommer det som sagt litt skog i området. Denne virker for
det meste fattig, dvs. blåbærskog (T4-1) og bærlyngskog (T4-5) og bare fragmentarisk går det inn litt
rikere skogtyper. Enflekk med høgstaudeskog (T4-18) var det riktignok nær den nordøstligste hytta
som skulle undersøkes, og det går nok over mot svak lågurtskog {T4-2) mv enkelte steder. Både i
øvre deler av området og nær Klufthaugen i nord var det for øvrig stedvis såpass glissent med trær
over 2 meters høyde at det kan diskuteres om dette er skog eller alpin vegetasjon/gjengroende bo-
real hei. Her er det valgt å betrakte alt som fastmarkskogsmark, uten at det skal utelukkes helt at
det strengt tatt er snakk om de andre hovedtypene. Uansett er alle disse arealene nå tydelig på vei
til å bli fullverdig skogsmark. Ellers var det bare helt ubetydelig med flommark og lignende vass-
dragstilknyttede miljøer langsJøngbekken.
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Figur 6 Flyfoto over utredningsområdet f ra 2014. Det kan være vanskelig å orientere seg på bildet, men
noen av hyttene nær vegen i nordøst sees som lyse felt, og det samme gjør stien fram til dem (der det nå
delvis er vei). Merk fo r øvrig den høye myrdekningen. Bortsett f ra i venstre bildekant er omtrent alt brun-
farget areal myr, mensfastmark med skog og kratt vises som grønne felt .
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Figur 7 Flyfotofra helt tilbake til 1937 over samme område som påfigur xxforan. Siden det er i svart-hvitt
er det ikke helt enkelt å sammenligne dem, men noe av desamme mønstrene med hensyn på skog ogmyr
kan gjenkjennes. Merk også et ganske skarpt avgrenset felt litt nordvest for sentrum av bildet. Der vises
tydeligen tidligere setervoll rett på sørsiden av Solemsbekken.

4.2 Verdivurderinger

4.2. l Vernet natur
For å nå hytta som ligger lengst sørvest i området må en av kabelgrøftene gå gjennom nordvestre
hjørne av Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat. Dette verneområdet ble opprettet i 1990 og dekker
vel 11 km2. Formålet med vernet er å «bevare et av Sør-Trøndelags fineste myrområder i fjellban-
det, med et rikt utvalg av myrtyper».

4.2.2 Verdifulle naturtyper
Det var på forhånd en verdifull naturtype i området, i form av ei rikmyr på vestsiden av Litlfjellet,
kartlagt i 2018 {Gaarder mfl. 2019). Denne ble bare overfladisk sjekket og det ble ikke funnet grunn-
lag for å endre den, men i forbindelse med pågående arbeider knyttet til hyttene i området har det
blitt gjort en del inngrep i kantsonen til den.
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Figur 8 Kjøreskader på myr i forbindelse med anleggsarbeid på vestsiden av Lit/fjellet (fotoet er tatt f ra
den nye hyttevegen på vest- og sørsiden av Lit/fjellet og mot nord). De har under arbeidet bare delvis
unngått de rikeste myrpartiene her, og en del av sporene i bakgrunnen går over det som bør betegnes
som rikmyr og er innenfor tidligere avgrenset naturtypelokalitet. Foto: Geir Gaarder

I tillegg ble det på basis av feltarbeidet i september 2020 funnet grunnlag for å avgrense ytterligere
6 små områder med rikmyr. To av disse ligger også i den vestvendte lia til Litlfjellet, tre havner stort
sett innenfor nordvestre hjørne av Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat, mensden siste ligger rett på
nordsiden av Solemsbekken i nordvestre del av utredningsområdet. Nedenfor er disse lokalitetene
kortfattet omtalt, og de er avgrenset på figur 8 under.

De registrerte naturtypene vurderes samlet sett å ha middels verdi, men som del av det store land-
skapsøkologiske funksjonsområdet er verdien høyere, se neste kapittel.

Tabell 1 Forekomst av verdifull rikmyr i ognær inntil utredningsområdet påJøngfjellet i Or-
k/and kommune. Verdisettingener basert på faktaarkfra 2015 i DN-håndbok 13.

Nr Navn Naturtype Verdi* Areal

l Hånnåkamkjølen Rikmyr B 14

2 Svartmeløyan Rikmyr c l

3 j Solemsætra Rikmyr c 2 __ ___,

4 Solemsbekken nord Rikmyr A 4
t----- --t

5 Kvamsmoenget nordøst Rikmyr c 3

6 Kvamsmoenget nordvest Rikmyr B l

7 Kvamsmoenget Rikmyr 0,5

*) Det er her forholdsvis store forskjeller i oppnådd verdi. Den reelle forskjellen er noe mindre, både fordi alle lokaliteter
ligger innenfor et stort myrlandskap av høy verdi og bør oppfattes som viktige element i dette, og fordi lokalitetene ligger i
grenseland mellom viktige skillefaktorer i verdisettingssystemet (særlig om de skal regnes for å være over eller under
skoggrensa) og der skjønnsmessige vurderinger derfor kan gi forholdsvis store utslag på endelig verdi.
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Figur 9 Spesielt verdifulle naturmiljøer i og rundt utredningsområdet. 7 små rikmyrsområder er avgrenset
med rød linje. I tilleggkommer Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat vist med lysegrønnfarge. Jamfør kapit-
tel 4.2.3 vil i tilleggstore deler av dette kartutsnittet kunne regnessom en del et stort landskapsøkologisk
funksjonsområde ogøkologiskfunksjonsområdefor arter.

1 Hånnåkamkjølen

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Skog- og krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk
Viktig B
28.06.2019, 17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 28.10.2019, basert på
eget feltarbeid 28.06.2019, se Gaarder mfl. (2019). Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Meldal
kommune, som ledd i kommunal naturtypekartlegging. Det er ikke avgrenset lokaliteter herfra tidli-
gere (hverken naturtyper eller MiS-figurer forekommer), men et funn gjort av fjæresauløk "Nord-
vest for Litlefjellet" i 1978 av Absjørn Moen er nok kanskje mest sannsynlig fra den samme lokalite-
ten (evt nær ved). Beskrivelsen er nå supplert basert på nytt feltarbeid av Geir Gaarder 17.09.2020,
gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med planer om å grave kabelgrøfter i området. Meto-
dikk for beskrivelse og verdisetting er basert på reviderte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren
2015. Rødlistestatusfor arter følger rødlista fra 2015 og for naturtyper rødlista fra 2018.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot grøfta langsveg til
noen hytter i nord, mot fastmarkskogsmark i øst, mot fattigere myr i sør og litt diffust mot myrkan-
ter og skogsmark i vest.

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om ei bakkemyr som skråner mot vest og da overveiende
fastmattemyr, men med enkelte grunne putter. Det er bare svake kildepreg. Mye av myra er nok
bare intermediær, men samtidig er det også tydelig partier med rikmyr her, da dels litt kalkrik myr,
men ut fra arter også noe temmelig kalkrik myr. Det er vanskelig å vurdere om det er myrkantmark
eller åpen myrflate her.

Artsmangfold: Mest spesielle artsfunn var spredt forekomst av fjæresauløk. Dette er ei strand-
plante som i Sør-Norge opptrer svært sjelden så langt fra sjøen som her (det er litt vanligere i Nord-
Norge}, og forekomsten kan være nokså isolert. Også engsarr, engmarihand, hårstarr og gulsildre er
kravfulle arter som ble funnet. I tillegg arte som gulstart, bjørnebrodd, breiull, fjellfrøstjerne,
jåblom, dvergjamne, sveltull og svarttopp.

Bruk og tilstand: Myra virker ikke spesielt egnet som slåttemyr, selv om en ikke skal utelukke dette
også her for lang tid tilbake. Den er ellers ikke påvirket av grøfting, men vegen til hyttene rett på
nordsiden med tilhørende dyp grøft har skilt den fra myrsystemene nordafor. Under feltarbeidet i
2020 ble det registrert at det samme sommer hadde vært gravearbeider/kjøreskader som har med-
ført inngrep i sørvestre del av lokaliteten.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr, og der partier like sønnafor er vernet som naturreservat (Høgkjølen). Den er derfor helt klart
del av et stort myrlandskap. Sommeren 2020 ble det bygd en veg ti l hytter som medfører et fysisk
skille mot resten av myrlandskapet i sør.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten middelsvekt
på størrelse (14 daa), høy vekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og høy vekt på til-
stand. Dette gir strengt tatt verdien svært viktig - A, siden lokaliteten også ligger under skoggrensa.
Denne opprettholdes da også her, siden den ligger mer eller mindre sammenhengende med myrre-
servatet på sørsiden (bare skilt av areal med fattigere myr). Inngrepet som ble foretatt i 2020 redu-
serer tilstanden og fører dermed til at verdien skal settes ned til viktig - B.

Skjøtsel og hensyn: Det viktigste hensynet er å unngå fysiske inngrep, inkludert grøfting. Det bør
vurderes å lukke igjen deler av grøfta på nordsiden for å dempe skadevirkningene av den.
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Figur 10 Denne hytteveien som ble bygd i 2020 har ført til at omtalt rikmyr på Hånnåkamkjølen er blitt skilt
fra resten av myrlandskapet i sør, samt at det er gravd en grøft gjennom deler av myra som har redusert
verdien til denfra svært viktig -A til viktig - B. Foto: Geir Gaarder

2 Svartmeløyan

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Skog- og krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk
Lokalt viktig C
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatus for arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser her.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot kantsoner til Jøngbek-
ken i vest, mot en nybygd hyttevei i øst/nordøst og mot fastmark i sør.

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om slak bakkemyr som skråner mot vest og da overvei-
ende fastmattemyr, men med noe varierende vannmetning. Deler av myra er nok bare svakt
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intermediær, men samtidig er det også sterkt intermediær til litt kalkrik myr. Det meste antas å
være myrkantmark.

Artsmangfold: Mest sjeldne art var nok engstarr, men i tillegg kan nevnes diverse andre typiske ar-
ter for sterkt intermediær til nokså kalkrik myr som fjelltistel, jåblom, hvitmaure, svarttopp, gull-
myrklegg, fjellfrøstjerne, bjørnebrodd, tvebostarr, gulstarr, breimyrull, sveltull og myrstjernemose.

Bruk ogtilstand: Myravirker ikke spesielt egnet som slåttemyr, men kan godt havært det for lang
tid tilbake. Den nye vegen i overkant har både medført at kantsoner til myra der har gått tapt og at
viktige vannsig kan ha blitt skåret over, slik at mindre kalkrikt sigevann blir tilført og/eller partier av
myra tørker opp.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr, og der partier like sønnafor er vernet som naturreservat (Høgkjølen). Den er derfor helt klart
del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (knapt l daa), høy vekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og middelsvekt
på tilstand. Dette gir verdien lokalt viktig - C.

Skjøtsel og hensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting. Det
kan bli økt behov for aktiv rydding av busker og kratt i kanten mot vegen for å unngå gjenvoksing.

Figur 11 Deler av myra med kantsoner mot Jøngbekken i bakgrunnen. Den er ikke stor oghar preg av myr-
kontmark. Foto: Geir Gaarder
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3 Solemsætra

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Skog- og krattbevokst rikmyr i høyereliggende strøk

Lokalt viktig C
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatusfor arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser her.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot fattigere myr på de
fleste kanter, dels et lite bekkesig i vest.

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om et lite bakkemyrparti med ujevn struktur. Partier er
nok bare svakt intermediære, men samtidig er det også sterkt intermediær til litt kalkrik myr. Det er
primært myrkantmark.

Artsmangfold: Mest spesielle artsfunn var spredt forekomst av fjæresauløk. Dette er ei strand-
plante som i Sør-Norge opptrer svært sjelden så langt fra sjøen som her (det er litt vanligere i Nord-
Norge), og forekomsten kan være nokså isolert. Også engsarr, engmarihand, hårstarr og gulsildre er
kravfulle arter som ble funnet. I tillegg arte som gulstarr, bjørnebrodd, breiull, fjellfrøstjerne,
jåblom, dvergjamne, sveltull og svarttopp.

Bruk og tilstand: Myravirker ikke spesielt egnet som slåttemyr, men det har sikkert vært litt slått
her for lang tid tilbake. Den er upåvirket av inngrep.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr, og der partier like sønnafor er vernet som naturreservat (Høgkjølen). Den er derfor helt klart
del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 såoppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (knapt 2 daa), høy vekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og høyvekt på
tilstand. Dette gir verdien lokalt viktig - C.

Skjøtsel og hensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting. Det
kan bli økt behov for aktiv rydding av busker og kratt i kanten mot vegen for å unngå gjenvoksing.
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Figur 12 Myrpartiet med søkket der det går et lite bekkesig i bakgrunnen og Solemsætra i horisonten. Foto:
Geir Gaarder

4 Solemsbekken vest
Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Åpen ekstremrik myr i høyereliggende strøk
Svært viktig - A
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatus for arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Det er ikke kjent tidligere undersøkelser her.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot kantsoner til ei vestlig
grein av Solemsbekken i sør, mot fastmark i vest og dels øst, samt mot fattigere myr i nord.

Naturtyper og utforminger: Dette er ei til dels nokså bratt bakkemyr i overgang mot kildesamfunn.
Det meste er nok sterkt intermediær til litt kalkrik myr, men her er det også partier med temmelig
til sterkt kalkrik myr {i overgang mot kalkrik kilde). Det meste antas å være myrkantmark. Det er
overgang mot ganske kalkrik bjørkeskog i nedkant.
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Artsmangfold: Lokaliteten er ganske artsrik og blant annet vokser utpregede rikmyrsarter som sot-
starr og gulsildre og en god del småsivaks her. I tillegg mer utbredte rikmyrsarter som fjellfrø-
stjerne, hårstarr, fjelltistel, jåblom, hvitmaure, svarttopp, gullmyrklegg, vanlig myrklegg, myrsauløk,
bjørnebrodd, breimyrull, sveltull, skogsiv, myrstjernemose og praktflik. I de rike bjørkekrattene
rett på nedsiden ble blant annet arter som grønnkurle og krittvokssopp funnet.

Bruk ogtilstand: Det går en enkel sti opp til ei hytte i nordre kant av myra, uten å ha påvirket den i
særlig grad hittil. Det er noe blottlagt, erodert torv her, men det antas å skyldes naturlige årsaker og
ikke menneskelig påvirkning.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr, og der partier like sønnafor er vernet som naturreservat (Høgkjølen). Den er derfor helt klart
del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (vel 4 daa), høy vekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og høy vekt på til-
stand. Den vurderes å ligge under skoggrensa og isolert sett tilsier dette verdien svært viktig -A.
Under tvil så beholdes dette her, selv om den ligger såpass nær skoggrensa at den er i grenseland
mot å få en lavere verdi. Påden andre siden er den utvilsomt en viktig del av variasjonsbredden in-
nenfor det store, svært verdifulle myrlandskapet.

Skjøtsel oghensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting.

Figur 13 Myrpartiet sett mot sør, dvsmot skogkanten til Solemsbekken. Foto: Geir Gaarder
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5 Kvamsmoenget nordøst

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Åpen ekstremrik myr i høyereliggende strøk
Lokalt viktig C
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatusfor arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Lokaliteten ligger innenfor Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat,
som tidligere er kartlagt, men det er ikke kjent konkrete data fra akkurat dette partier tidligere.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot fastmarkskogsmark
(bjørkekratt) i vest og ellers mot fattigere myr.

Naturtyper og utforminger: Dette er ei bakkemyr som heller mot øst. Det er i første rekke sterkt
intermediær til litt kalkrik myr, men overganger mot temmelig til sterkt kalkrik myr i kanten mot
fastmark. De rike partiene er myrkantmark, mens myrflata blir gradvis fattigere.

Artsmangfold: Lokaliteten er ikke spesielt artsrik, men i kanten vokser blant annet utpregede rik-
myrsarter som brudespore. I tillegg mer utbredte rikmyrsarter som fjellfrøstjerne, jåblom, hvit-
maure, svarttopp, gullmyrklegg, bjørnebrodd, hårstarr, breimyrull og sveltull.

Bruk og tilstand: Den har helst vært slått tidligere, men lite spor etter dette nå. Ingen fysiske inng-
rep.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr. Den er derfor helt klart del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (vel 3 daa), middelsvekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og høy vekt på
tilstand. Den betraktes her for å ligge over skoggrensa, og dermed gir dette samlet sett verdien lo-
kalt viktig - C.

Skjøtsel og hensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting. Verne-
forskriften bør i utgangspunktet gi god beskyttelse for naturverdiene.
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Figur 13 Deler av rikmyrspartiet, sett mot vest. Foto: Geir Gaarder

6 Kvamsmoenget nordvest

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Åpen ekstremrik myr i høyereliggende strøk
Viktig B
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatusfor arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Lokaliteten ligger innenfor Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat,
som tidligere er kartlagt, men det er ikke kjent konkrete data fra akkurat dette partier tidligere.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser stort sett mot fattigere myr.

Naturtyper og utforminger: Dette er ei bakkemyr som heller mot øst. Til dels med svake innslag av
kilder i sentrale deler. Det er i første rekke sterkt intermediær til litt kalkrik myr, men overganger
mot temmelig til sterkt kalkrik myr i kildepregede partier. Fordeling mellom myrkantmark og åpen
myrflate er uklar.
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Artsmangfold: Lokaliteten er ikke spesielt artsrik, men en krevende art som kastanjesiv ble funnet
sparsomt. I tillegg flere typiske arter for sterkt intermediær og ganske kalkrik myr (og kilde) som
fjelltistel, jåblom, svarttopp, gullmyrklegg, fjellfrøstjerne, bjørnebrodd, breimyrull, skogsiv, tril-
lingsiv, myrstjernemose og nervesvanemose.

Bruk ogtilstand: Den kan ha vært slått tidligere, men lite spor etter dette nå. Ingen fysiske inngrep.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr. Den er derfor helt klart del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
størrelse (knapt 1,5 daa), høy vekt på kjennetegnende arter, lav vekt på rødlistearter og høy vekt på
tilstand. Lokaliteten vurderes under tvil å være over skoggrensa, noe som gjør at den isolert sett får
verdien viktig - B (men sett i sammenheng med resten av myrreservatet er det mulig verdien bør
oppfattes som høyere).

Skjøtsel oghensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting. Verne-
forskriften bør i utgangspunktet gi god beskyttelse for naturverdiene.

Figur 15 Deler av myrpartiet, sett nedover mot det store myrlandskapet på Høgkjølen i øst. Foto: Geir Gaar-
der
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7 Kvamsmoenget

Naturtype
Utforming
Verdi
Registreringsdato

Rikmyr
Åpen ekstremrik myr i høyereliggende strøk
Ingen spesiell verdi isolert sett
17.09.2020

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, 13.11.2020, basert på
eget feltarbeid 17.09.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Tensio TS, i forbindelse med pla-
ner om å grave kabelgrøfter i området. Metodikk for beskrivelse og verdisetting er basert på revi-
derte faktaark fra Miljødirektoratet fra våren 2015. Rødlistestatus for arter følger rødlista fra 2015
og for naturtyper rødlista fra 2018. Lokaliteten ligger innenfor Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat,
som tidligere er kartlagt, men det er ikke kjent konkrete data fra akkurat dette partier tidligere.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Bukjølen og Høgkjølen, noen km sørvest
for Storås. Her er det et stort myrlandskap med overveiende fattige bakkemyrer, men også mindre
partier med ganske rik fastmattemyr. Berggrunnen består av grønnstein/grønnskifer, som kan gi
opphav til nokså kalkkrevende vegetasjon, som her. Lokaliteten grenser mot fastmark med bjørke-
kratt i nord, hyttetomt i øst og ellers mot fattigere myr.

Naturtyper og utforminger: Dette er ei bakkemyr som heller mot øst. Det er i første rekke sterkt
intermediær ti l litt kalkrik myr, men overganger svakere intermediær myr.

Artsmangfold: Lokaliteten er ikke særlig artsrik, men flere typiske arter for litt kalkrik myr ble fun-
net, uten at det ble tatt noen spesifikk artsliste her.

Bruk og tilstand: Den kan ha vært slått tidligere, men lite spor etter dette nå. Ingen fysiske inngrep,
bortsett fra så vidt i kantsoner mot hyttetomta i øst.

Fremmede arter: Ingen observert.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av store myrområder, der det flekkvis også er
rikmyr. Den er derfor helt klart del av et stort myrlandskap.

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for rikmyr fra våren 2015 så når lokaliteten antagelig ikke opp
isolert sett som spesielt verdifull (ikke rik nok og svært liten), men den er likevel inkludert her siden
den utgjør et noe rikere parti innenfor et stor, vernet myrområde.

Skjøtsel og hensyn: Det viktigste hensynet er å unngå nye fysiske inngrep, inkludert grøfting. Verne-
forskriften bør i utgangspunktet gi god beskyttelse for naturverdiene.

4.2.3 Landskapsøkologiske funksjonsområder og økologiske funksjonsområder for
arter

Moen (1983) karakteriserte Høgkjølen og Bakkjølen som et av de største myrlandskapene i Sør-
Trøndelag. Det opprettede naturreservatet dekker vesentlige deler av dette, men slett ikke alt.
Blant annet ligger det en god del myr inntil i nordvest, dvs. Innenfor utredningsområdet for kabel-
grøftene. Foruten størrelse så er en annen viktig kvalitet ved området variasjonen i myrtyper, med
både flatmyrer og bakkemyrer, terrengdekkende myr (nedbørsmyr) og jordvannsmyrer som varie-
rer fra fattige til ekstremrike. Dette er da også trukket fram i verneformålet.

Hele dette området må betraktessom et landskapsøkologisk funksjonsområde for myr med tilhø-
rende artsmangfold. For myr som naturtype såvil da særlig spennvidden i myrtyper og overgangen
mellom ulike myrtyper være en sentral kvalitet. For arter vil størrelsen på myrsystemet i seg selv
(særlig en del fuglearter er arealkrevende) være viktig. For artene kommer i tillegg spesielle kvalite-
ter som innslag av myrtjern og bløtmyr (av stor betydning for en del våtmarksfugl og insekter) samt
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spesielle miljøer som ekstremrike myrpartier og kilder (som begge kan inneholde en del særegne og
sjeldne arter).

Avgrensning av disse funksjonsområdene er vanskelig å sette, og for arter vil de variere en god del.
Samtidig er kunnskapsnivået begrenset, særlig for våtmarksfugl. Hele naturreservatet er utvilsomt
en del av et stort funksjonsområde, men ikke minst innslaget av rike myrtyper og kildepregede sam-
funn gjør også at partiene forbi Solemsbekken mot vest bør være inkludert. Det er også grunn til å
trekke fram de særegne grunnlendte og ganske rike myrpartiene opp mot Litlfjellet i nordvest, med
blant annet den geografisk nokså isolerte forekomsten av fjæresauløk som en viktig del av denne
variasjonsbredden.

Samlet sett virker det helt klart at området har stor verdi som funksjonsområde.

Figur 16 Mye av utredningsområdet, sett f ra nordvestligste hyttetomt og mot Lit/fjellet i øst. Landskapet er
myrrikt her, og det er ennå større myrdekning rett sør for bildekanten. Verdien som et stort, sammenheng-
ende myrlandskap er derfor høy. Foto: Geir Gaarder
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5 Vurdering av påvirkning
Graving av kabelgrøfter innebærer både permanente fysiske inngrep i terrenget og en del potensi-
elle skader på vegetasjonen under anleggsarbeidet. Hvor sterk påvirkningen blir vil derimot avhenge
vesentlig av hvordan arbeidet blir utført og når på året det skjer.

5.1 Anleggstidspunkt
Både av hensyn til fugleliv og vegetasjon er det klart best om anleggsarbeidet ikke utføres i vekstse-
songen på sommeren eller på våren. Dette vil medføre forstyrrelser av hekkende fugl (eventuelt de
sårbare hekkeforberedelsene) og kan lett skade vegetasjonen på bløt myr med dårlig slitestyrke.

Det beste vil være å utføre anleggsarbeidet på frossen og helst også litt snødekt mark. Da vil myra
være hard (NB! Vær likevel på vakt ovenfor bløte partier under ei hard skorpe) og kan potensielt
tåle et mye høyere marktrykk enn når den er opptint. Teoretisk kan da sporene etter anleggsarbei-
det begrense seg til litt småskader på kratt som stikker opp, noe som har minimal negativ effekt på
naturverdiene. Samtidig vil det sannsynligvis heller ikke oppholde seg fugl i området som er særlig
sårbare ovenfor forstyrrelser.

Figur 17 Ganske omfattende spor etter anleggsaktivitet utført tidligere i 2020, rett på vestsiden av Jøngbek-
ken innenfor utredningsområdet. Det ser utvilsomt ekstra ille ut samme sesong, og sporene vil sannsynligvis
bli vesentlig mindre tydelige etter et par år. Her har det ikke vært gravd ned noe, men det har vært gjentatt
kjøring med store anleggsmaskiner og sannsynligvis i en våt periode på sommeren. Dette har ødelagt vege-
tasjonsdekket fullstendig og kan også ha før t mineralmateria/e opp i dagen. Dette er utvilsomt et godt ek-
sempel på hvordan anleggsarbeider ikke skal utføres, og der det med en mer hensynsfull p/an/egging og
gjennomføring ville vært mulig å redusere de negative konsekvensene vesentlig. Foto: Geir Gaarder
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5.2 Arbeidsmetoder
Et sentralt spørsmål er pløying kontra oppgraving. Pløying vil, slik jeg har forstått det, innebære at
en nærmest tar opp ei plogfår der kabel legges direkte ned, dvs. der torva bare løftesog skyves litt
opp og legges på plass igjen umiddelbart. Ved oppgraving er det snakk om å ta opp og flytte til side
torva, deretter legge ned kabelen og så etterpå legge tilbake torva på plass.

Såsant det er praktisk gjennomførbart og ikke medfører vesentlig økte skader på vegetasjonen un-
der anleggsarbeidet, såvurderes her pløying som den klart mest skånsomme metoden for vegeta-
sjonen og naturverdiene. Dette fordi torva med tilhørende vegetasjon da forhåpentligvis blir plas-
sert omtrent nøyaktig tilbake der den opprinnelig lå, men ikke minst fordi omdannet torv og særlig
mineraljord får redusert sannsynlighet for å havne oppe på myra eller forflyttes. Det siste aspektet
kan være ganske kritisk for naturmangfoldet på myr, da mange av artene der er helt tilpasset et
miljø preget av organisk materiale i ulike grader av nedbrytning og vann, mens mineralmateriale
(sand, grus, leire mv) forekommer svært sparsomt eller er helt fraværende. Tilførsel av mineralma-
teriale endrer miljøet og konkurranseforholdene mellom artene i sterk grad og kan føre til at natur-
typen i praksis forsvinner.

Figur 18 Spor etter anleggsarbeider utført tidligere i 2020 rett vestfor Jøngbekken (litt nordforfigur xx
foran). Her går kabelen inn i myrkant og overfastmark og det er tydeligat en del mineralmateria/e erfor-
flyttet oghar kommet i overflaten. Dette vilføre til vesentlige vegetasjonsendringer ogsåpåfastmark, men
særligpå myr og i myrkanter vil enslik påvirkning kunne være såpassstore og omfattende at demå beteg-
nessom permanent tap av myr. Foto: Geir Gaarder
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Figur 19 Også her ble det utført anleggsarbeider tidligere i 2020 rett på vestsiden av Jøngbekken. Men, her
er det alt samme sesong knapt mulig å se spor etter dette. Det virker både som om myra har vært såpass
fast/tørr at maskiner kunne ha kjørt her uten å føre til særlig markskader, samtidig som vegetasjonen har
blitt lagt på plass tilbake der den opprinnelig stod, og uten at det har blitt liggende igjen torv og minera/-
jord av betydning oppe på marka. Nå vil det nok helst være noe av vegetasjonen som dør i etterkant, så det
vil helst fortsatt være mulig å se at det har vært gjort noe her i en del år framover, men naturtypen og arts-
mangfoldet vil sannsynligvis være den samme og de negative konsekvensene av tiltaket vil være ubetyde-
lige over tid. Kontrasten ti l både utseendet og miljøkonsekvensene av anleggsarbeidet på figur xx foran,
som ligger under 100 meter unna, er store og påfallende! Foto: Geir Gaarder
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Figur 20 Eksempel på bruk av pløying som metode fo r å grave ned kabler, f ra et lignende
miljø som på Jøngfjellet. Litt kjøreskader blir det og hist og her kan torv bli blottlagt. Det
virker likevel sannsynlig at de langvarige effektene er små. Foto: John Ola Buøy
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Figur 21 Eksempel på bruk av graving som metode fo r å grave ned kabler, f ra et lignende miljø
som på Jøngfjellet. Selv om en forsøker å legge torva på plass på samme sted, kan det være ut-
fordrende. Uansett må en regne med at noe humus og kanskje også mineralmateria/e blir f lyt-
tet og lett kan havne oppe på myra, og dermed gi langvarige økologiske effekter. Foto: John
Ola Buøy
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Figur 22 Maskiner under arbeid ved graving av grøfter til kabler, over myr. I dette tilfeller er det
tydelig at både torv og mineralmateria/e blir ført opp i overflaten (kanskje er myra nokså grunn
og/eller myrjorda godt nedbrutt) og vil gi langvarige økologiske effekter. Foto: John Ola Buøy
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5.3 Trasevalg
Konsekvensene for naturverdiene vil selvsagt også avhenge mye av hvor kabelen skal legges. Særlig
viktig er det da å unngå både direkte og indirekte (negative dreneringseffekter) spesielt verdifulle
myrpartier. I tillegg må en trekke inn den mer helhetlige landskapsøkologiske verdien til funksjons-
område her, som tilsier at desto mer en kan holde seg i kantsoner til myrlandskapet og desto
mindre en beveger seg ut på de mer sentrale myrområdene, jo bedre vil det være. I praksisgir dette
grunnlag for enkelte konkrete råd om justering av traseer sammenlignet med de foreløpige planene
som dannet utgangspunkt for befaringen i området:

Kabel bør legges mest mulig i vegbanen ti l den helt nye hyttevegen som går til sørsiden av
Litlfjellet, og i den grad kantsoner ti l vegbanen blir benyttet bør dette være på oversiden
(østsiden av vegen) og ikke på nedsiden. Den nye vegen her har alt skadet verdifull rikmyr
og går i kanten av det store myrlandskapet.
Kabel opp til den sørøstligste hytta (dvs Solemssætra) bør antagelig legges på de nokså flate
myrpartiene (flyttes litt mot øst) sammenlignet med foreløpig plan. Dette dels for å unngå
rike myrpartier i skrånende terreng, og trolig blir det også lettere mer omfattende skader på
myra når en skal legge en kabel på langs med terrenget i myr. Men, dette avhenger av at
det er mulig å pløye over de flate partiene, som samtidig også er flatere og mer bæresvake,
og der det derfor potensielt kan bli store anleggsskader hvis en er uheldig.
Kabel fram til sørvestligste hytte (på Kvamsmoenget, gnr/bnr. 557/1), innenfor Høgkjø-
len/Bakkkjølen naturreservat, bør innenfor reservatet legges på en svak fastmarksrygg rett
på nordsiden av en liten bekk, fra reservatkanten og rett ned mot hytta. Dette innebærer
omtrent den traseen som nå er lagt (kabelstikkene ble flyttet litt under befaringen av denne
årsak), og vil føre til at påvirkning av myr og da særlig rik myr bli minimalisert.
Kabelgrøft bør flyttes fra nordsiden og til sørsiden av Solemsbekken opp til den nordvest-
ligste hytta (gnr/bnr. 557/24). Dette dels fordi den da i større grad havner på fastmark og
ikke på myr, men ikke minst for å unngå inngrep i det rikeste myrpartiet som ble påvist i ut-
redningsområdet (med innslag av ekstremrike arter).
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Figur 23 Grovt forslag til endret trasevalgfor kabelgrøft for de vestligste hyttene, vist med rød strek.
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5.4 Samlet belastning
Paragraf 10 i naturmangfoldlova fremhever viktigheten av å vurdere samlet belastning for tiltak og
dette har i økende grad kommet i søkelyset i nyere tid, med fokuset på at det er summen av alle
arealinngrep som utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet og ikke enkelte, spesielle typer
inngrep. Gaarder mfl. (2019) framhevet for tidligere Meldal kommune at det der var særlig viktig å
vurdere samlet belastning på naturmangfoldet av nye hytter og veier, samt foreslo blant annet at
det i forbindelse med tiltak knyttet t i l hytter ble utarbeidet en veileder for å sikre miljøvennlige ut-
bygginger. Et av de områdene som der ble ansett som særlig verdifulle og viktige for naturmangfol-
det og der inngrep kan gjøre særlig stor skade var nordsiden av Høgkjølen og rundt Bukjølen, som
utredningsområdet her nettopp ligger innenfor. Gjennom den nylig gjennomførte veibyggingen til
hyttene i området har miljøbelastningen på dette myrlandskapet økt. Det har også vært gjennom-
ført mye hyttebygging og andre inngrep i slike myrlandskap i kommunen over lengre tid og planer
om flere slike inngrep foreligger. Noen god oversikt foreligger ikke, noe som fører til at føre-var-
prinsippet her må benyttesfor å vurdere omfanget. Samtidig er det ikke kjent at kommunen har
tatt konkrete grep for å redusere denne utviklingen. Den samlede belastningen på slike store myr-
landskap må derfor betegnessom pågående og stor i Orkland kommune.

6 Beslutningsrelevant usikkerhet
Statensvegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutset-
ningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.

Registreringsusikkerhet: Området var ganske oversiktlig og alt areal lot seg enkelt befare. Tidspunk-
tet for feltarbeidet var derimot ikke helt optimalt. Naturtyper lot seg nok like godt bestemme nå
som tidligere på høsten/sommeren, men enkelte karplanter kan ha blitt oversett (som noen orki-
deer), samt ikke minst var det ikke mulig å fange opp hekkende fugl. Siden kunnskapsnivået om sist-
nevnte også på forhånd var dårlig, ligger det en del usikkerhet der.

Usikkerhet i verdi: Verdier knyttet t i l flora og naturtyper vurderes som ganske godt fanget opp og
med liten usikkerhet. Derimot er det manglende kunnskap om fugl, inkludert våtmarksfugl, noe som
gjør at det er en del usikkerhet i forhold til økologiske funksjonsområder for arter, der føre-var-prin-
sippet derfor bør anvendes.

Usikkerhet i påvirkningog konsekvens: Utbyggingsplanene virker såpass fleksible at det ikke lar seg
gjøre å komme med noen entydig vurdering av påvirkning (og dermed heller ikke konsekvens).
Denne vil kunnevariere vesentlig både med trasevalg, anleggsmetode og anleggstidspunkt.
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Figur 24 Utført anleggsarbeid over Jøngbekken sommeren 2020, der endepunkt for bilvegen til hyttene
kan ses i bakgrunnen. Hadde en her i stedet foretatt anleggsarbeidet på frossen mark ville konsekven-
sene fo r naturmiljøet sannsynligvis vært vesentlig mindre negative. Siden det fortsatt ikke er fastsatt
når og hvordan anleggsarbeidet for resterende kabler skal utføres, lar det seg derfor ikke gjøre å konk-
ludere i forhold til grad av påvirkning og konsekvenser av utredet tiltak. Foto: Geir Gaarder
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7 Forholdet til naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget

Området har blitt systematisk undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper generelt og
rødlistede arter, fremmede arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er i første rekke ba-
sert på egen befaring. Tidspunktet for feltarbeidet var ikke helt optimalt, og det er særlig svakheter
knyttet til fuglelivet siden feltarbeidet ble gjort nokså seint på høsten. For flora og naturtyper vur-
deres derimot kunnskapsgrunnlaget som ganske godt.

§9 Føre-var prinsippet

Føre-var-prinsippet skal benyttes hvis det foreligger fare for alvorlige og irreversible, vesentlige ska-
devirkninger på naturmangfoldet. Nedbyggingen av verdifulle, truede naturtyper er en slik alvorlig
og irreversibel skade, men verdier og omfang av dette er ganske godt kjent, og føre-var-prinsippet
bør ikke være nødvendig i forhold til disse. Usikkerheten er større i forhold til fuglelivet, men bort-
sett fra under selve anleggsarbeidet såantas tiltaket i liten grad å påvirke dette. Føre-var-prinsippet
anbefales derfor i første rekke å komme til anvendelse i forbindelse med valg av tidspunkt for an-
leggsarbeid.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Økosystemtilnærming er nærmere utredet i kapittel 4.2.3, og dette vurderes som relevant for dette
utredningsområdet, men samtidig vanskelig å beskrive konkret.

Samlet belastning er nærmere utredet i kapittel 5.4. Der vurderes kunnskapsnivået om dette som
nokså mangelfullt, men stedvis er utbyggingsaktiviteten innenfor og inntil etablerte hyttefelt i myr-
rike landskap i kommunen høy og ut fra en føre-var-betraktning anses derfor den samlede belast-
ningen som stor.

For øvrig bør det påpekes at paragraf IV, punkt 3 i verneforskriften for Høgkjølen/Bakkjølen naturre-
servat inneholder følgende bestemmelse: «Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmil-
jøet somf.eks.......framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger.....» Punkt 4 i samme
paragraf slår samtidig fast at motorisert ferdsel er forbudt, og i opplisting av unntak fra dette i para-
graf V står det ikke nevnt at spesiell virksomhet knyttet til hytter i verneområdet gir grunnlag for å
avvike fra dette. Derimot nevner paragraf VI punkt 3 følgende mulighet for tillatelse gitt av forvalt-
ningsmyndighet: «Motorisert ferdsel på snødekt, frossen mark i forbindelse med nødvendig trans-
port til ogfra hytter og setrer i og utenfor området». Det virker ikke umiddelbart logisk at nedleg-
gelse av kabel til hytte blir dekket av denne paragrafen, men dette tas det ikke nærmere stilling til
her. Også paragraf VIII kan gi en åpning: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntakfra frednings-
bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, ar-
beider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot for-
målet med fredningen.» Det kan her leggestil at håndbok V712 vurderer at denne typen tiltak vil
innebære at verneområdet blir forringet {«Mindre påvirkning som berører liten/ubetydelig del og
ikke er i strid med verneformålet.»). Uansett fører verneforskriften til at framføring av kabel til den
sørvestligste hytta, innenfor verneområdet, krever særskilt offentlig saksbehandling.
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