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Sammendrag 

I forbindelse med reguleringsarbeid for ny E39 på strekningene Digernes - Ørskogfjellet og Ørskogfjellet - Vik 
i Ålesund og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal, har Sweco utført undersøkelser av naturtyper og 
vegetasjon på Ørskogfjellet. Dette notatet presenterer resultatene fra kartlegging i 2021.  
 
Strekningen Ørskogfjellet – Vik (fra like vest for kommunegrensen mellom Ålesund og Vestnes) ble kartlagt for 
naturtyper i 2020 (Sweco 2020). Her er det i 2021 utført supplerende kartlegging av semi-naturlige naturtyper 
rundt Bakkesetra (etter DN-håndbok 13). Det ble i 2021 kartlagt 3 nye naturtyper: to små slåttemarker (én med 
C-verdi og én med B-verdi), og en naturbeitemark (C-verdi). Slåttemark med B-verdi er utvalgt naturtype etter 
forskrift.  
 
Det ble i 2021 søkt etter rødlistearten solblom (sårbar – VU) i blomstringstiden innenfor potensielle og tidligere 
registrerte lokaliteter for arten, i og nær influensområdet for ny E39. Arten ble funnet på 4 lokaliteter (én av 
lokalitetene inneholdt tre adskilte populasjoner i samme veikant). En av lokalitetene var ikke kjent fra tidligere. 
Restaurering/opprettholdelse av leveområder for arten kan være et mulig kompenserende tiltak i forbindelse 
med utbygging av ny E39, og det foreslås to områder for gjennomføring av slike tiltak.   
 
Vestre del av planlagt ny E39 på Ørskogfjellet, langs sørsiden av Nysætervatnet og vestover til aktuelle 
tunnelpåhugg for ny vei, ble ikke undersøkt i 2020. Denne strekningen ble i 2021 kartlagt for naturtyper etter 
Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2021). Det ble registrert 7 naturtyper med myr og boreal hei. Tre 
av disse hadde høy lokalitetskvalitet, to moderat, en lav og en svært lav.  
 
Planene for ny E39 over Ørskogfjellet berører mye myr. Restaurering av tidligere myrarealer i nærliggende 
avviklet skytefelt kan være et aktuelt kompenserende tiltak i forbindelse med utbygging.  
 
Det ble under feltarbeid i 2021 registrert enkelte fremmede plantearter og lokalisering vises i notatet.  
 
 
Forside: Naturtype med sørlig nedbørsmyr (lokalitetsnavn Nysætervatnet 3) registrert sør for Nysætervatnet i 2021. Foto: 
Sweco. 
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 Bakgrunn og formål 

Statens vegvesen arbeider med hhv. konseptvalgutredning og reguleringsplan for ny E39 

på strekningene Digernes-Ørskogfjellet og Ørskogfjellet-Vik i Ålesund og Vestnes 

kommuner, Møre og Romsdal. Denne rapporten omhandler kartlegging og vurderinger av 

naturtyper og vegetasjon i området på Ørskogfjellet (fra vestsiden av Nysætervatnet til øvre 

del av Skorgedalen), se figur 1-1. Deler av området (nord for Nysætervatnet) ble kartlagt i 

2020, og her er det kun utført supplerende kartlegging i 2021. Sweco skulle også gjøre en 

nærmere vurdering av mulige kompenserende tiltak for myr og rødlistearten solblom (VU). 

Notatet og resultatene fra kartlegging vil legge grunnlag for videre planarbeid og 

konsekvensutredninger.  

 
Figur 1-1 Oversiktskart som viser omtrentlig plassering av prosjektet. Kart: Sweco. 

 Metode 

 Kartleggingsområde nord (Vestnes) – supplerende kartlegging 

reguleringsplan 

Store deler av strekningen for ny E39 på Ørskogfjellet ble undersøkt for verdifulle naturtyper 

og vegetasjon i 2020, figur 2-1. DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning) ble da 

brukt som kartleggingsmetodikk. Det er tidligere registrert flere lokaliteter med rødlistearten 

solblom (sårbar – VU) i området. I 2020 ble feltundersøkelsene gjort for sent for å se 

blomstrende solblom. I 2021 ble det derfor utført supplerende kartlegging med søk etter 

Ørskogfjellet 

Digernes 

Vik 



  

   

 
 

2(36) 
 

NOTAT 

E39 ØRSKOGFJELLET. NATURTYPER OG VEGETASJON - SUPPLERENDE KARTLEGGING 2021 

 

 

 

 

arten i områder som under feltundersøkelser i 2020 ble ansett som potensielle 

leveområder. Det ble samtidig utført en supplerende kartlegging av semi-naturlige 

naturtyper rundt Bakkesetra og mellom denne og dagens E39, figur 2-1. Denne 

supplerende naturtypekartleggingen ble utført etter DN-håndbok 13 (inkludert supplerende 

faktaark fra 2015) ettersom området alt var kartlagt etter denne metodikken i 2020 

(Direktoratet for naturforvaltning 2007, Miljødirektoratet 2015). Supplerende kartlegging ble 

utført av biologene Solveig Angell-Petersen og Kjersti Misfjord 30. juni 2021.   

 
Figur 2-1. Undersøkelsesområde fra 2020 markert med stiplet omriss. Blå sirkel viser område hvor 
det ble lett etter solblom, og hvor det ble registrert semi-naturlige naturtyper i 2021. Kart: Sweco.   

Det ble 30. juni 2021 også sett etter solblom og vurdert mulige restaureringslokaliteter for 

arten videre østover mot Ellingsgarden (utenfor influensområdet for planlagt ny E39). Det 

ble da fokusert på å besøke lokaliteter hvor solblom tidligere var registrert (Artskart, 

Naturbase).    

Naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 vil rapporteres til Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal. Funn av rødlistearter og fremmede arter vil bli rapportert til Artsobservasjoner.  

 Kartleggingsområde sør (Ålesund) – ny kartlegging konseptvalgutredning  

Naturtyper er ikke tidligere kartlagt i søndre del av planlagt veistrekning på Ørskogfjellet 

(innenfor strekningen for konseptvalgutredningen). Naturtypekartlegging ble her utført den 

29. juni 2021 etter Miljødirektoratets instruks for utvalgskartlegging av naturtyper etter NiN2 

(Miljødirektoratet 2021). Biologene Solveig Angell-Petersen og Kjersti Misfjord 
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gjennomførte kartleggingen. Området som ble undersøkt for naturtyper framgår av figur 

2-2.    

Før befaring ble eksisterende informasjon innhentet fra de offentlige databasene Artskart 

(Artsdatabanken), Naturbase (Miljødirektoratet), Kilden (NIBIO) og Vegkart (Statens 

vegvesen). Informasjon fra basiskartlegging (NiN) i Nysætervatnet naturreservat ble også 

benyttet (Lorentzen m. fl. 2018, Naturbase).  

 
Figur 2-2. Kartleggingsområde (svart omriss) for naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 2021. 
Årsaken til at det er en utstikker like vest for Nysætrvatnet er at en større naturtypelokalitet strakte 
seg utenfor opprinnelig kartleggingsområde, og at grensen ble utvidet for å kunne kartlegge hele 
naturtypen. Kart: Sweco.  

Kartlagte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks vil rapporteres inn til Miljødirektoratet 

og etter hvert bli synlige i Naturbase. Registrerte rødlistearter og fremmede arter vil 

rapporteres til Artsobservasjoner.  

 Kompenserende tiltak for myr 

Sweco skulle se på mulige kompenserende tiltak for myr. I den forbindelse ble to områder 

som tydelig var tidligere påvirket lokalisert ut fra flyfoto (figur 2-3). Disse områdene ligger 

innenfor tidligere skytefelt for Forsvaret. Områdene ble undersøkt i felt av biologene Solveig 

Angell-Petersen og Kjersti Misfjord den 29. juni 2021.  
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Figur 2-3. Områder undersøkt med tanke på kompenserende tiltak for myr innenfor blå sirkler. Kart: 
Sweco.  

 Naturgrunnlag 

Hovedbergarten er granittisk gneis med tilleggsbergartene migmatitt, granodioritt og 

øyegneis (Berggrunnskart, NGU). Dette er fattige bergarter som ikke gir grunnlag for 

spesielt kravfull flora. Det er mye løsmasser i undersøkelsesområdet (Løsmassekart, 

NGU), og disse er trolig i større grad bestemmende for floraen i området enn berggrunnen. 

På Ørskogfjellet er det dominans av tykk morene (figur 3-1). I tillegg er det en del torv og 

myr, særlig i sørvestre del, og litt elve- og bekkeavsetning (figur 3-1).  

Området ligger i klart (mot sterkt) oseanisk vegetasjonsseksjon, og i sørboreal (mot 

mellomboreal) vegetasjonssone (Moen 1998, Artskart). 

 

Område 1 

Område 2 
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Figur 3-1. Løsmassekart Ørskogfjellet. Lys grønn farge = usammenhengende eller tynt morenedekke 
over berggrunnen, sterk mellomgrønn = sammenhengende morenedekke stedvis med stor 
mektighet, mørkest grønn = randmorene, brun = torv og myr, lys gul = elve- og bekkeavsetning, mørk 
gul = breelvavsetning, dyp rosa = skredmateriale. Kilde: Løsmassekart, NGU. 

 Resultater fra kartlegging 2021 

Her beskrives resultater fra kartlegging gjennomført i 2021. Eksisterende informasjon om 

arter og naturtyper fra Artskart og Naturbase er også kort omtalt for søndre del. For 

nordre del er eksisterende informasjon omtalt i notat utarbeidet i 2020 (Sweco 2020), og 

det henvises til dette for nærmere informasjon.  

 Kartleggingsområde nord (Vestnes) – supplerende kartlegging 

reguleringsplan 

 Naturtyper etter DN-håndbok 13 

Det ble under supplerende kartlegging registrert 3 seminaturlige naturtyper etter DN-

håndbok 13 og supplerende faktaark fra 2015 (Direktoratet for naturforvaltning 2007, 

Miljødirektoratet 2015). Disse vises i kart i figur 4-1 og er presentert i tabell 4-1. Se også 

mer detaljerte faktaark for hver naturtype i vedlegg 1 hvor bilder fra hver naturtype vises.  
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Figur 4-1. Plassering av de tre naturtypene (grønn skravur) kartlagt av Sweco i 2021. Kart: Sweco.  

 
Tabell 4-1. Naturtyper etter DN-håndbok 13 med supplerende faktaark fra 2015, kartlagt av Sweco 
30. juni 2021.  

Navn / 
naturtype 

Verdi Verdibegrunnelse 

Kapteinbua, 
Skorgedalen 
 
Naturtype 
Slåttemark 
 
Delnaturtype 
Rik slåttefukteng 

Viktig 
(B) 

En liten, gjenstående, åpen slåttemark som fortsatt har en god del 
arter med tyngdepunkt i seminaturlig eng. Lokaliteten har intermediær 
til rik vegetasjon, med blant annet en del sumphaukeskjegg. Fukteng 
dominerer, men det er også tørrere partier. Lokaliteten har en del 
skogsarter, men er ellers lite preget av gjengroing, selv om opphør av 
bruk trolig er skjedd for mer enn 40 år siden. Det er flere 
seminaturlige enger og erstatningsbiotoper (artsrike veikanter) i 
nærområdet, og relativt god mulighet for artsspredning mellom disse. 
Det at lokaliteten er fukteng med et visst restaureringspotensial gir 
den verdi B – viktig.  

Rødlistet naturtype: Ja. Slåttemark er kritisk truet (CR)  
Utvalgt naturtype: Ja 
Størrelse: ca. 0,2 daa 

Fremstedalen 
 
Naturtype 
Slåttemark 
 
Delnaturtype 
Rik slåtteeng 

Lokalt 
viktig 
(C) 

En liten, gjenstående, åpen slåttemark som fortsatt har en god del 
arter med tyngdepunkt i seminaturlig eng, bl.a. grov nattfiol som er 
noe kalkkrevene og slåttefavorisende. Lokaliteten har noe preg av 
gjengroing, og bruk opphørte for over 40 år siden. Det er flere 
seminaturlige enger og erstatningsbiotoper (artsrike veikanter) i 
nærområdet, og relativt god mulighet for artsspredning mellom disse. 
Lokaliteten får C-verdi på bakgrunn av størrelse, opphørt bruk, 
gjengroing og relativit lavt artsmangfold. 

Rødlistet naturtype: Ja. Slåttemark er kritisk truet (CR)  
Utvalgt naturtype: Nei 
Størrelse: ca. 0,3 daa 

Bakkesetra 

Kapteinbua, 
Skorgedalen 

Fremstedalen 
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Bakkesetra 
 
Naturtype 
Naturbeitemark 
 
Delnaturtype 
Fattig beiteeng 

Lokalt 
viktig 
(C) 

Lokaliteten er del av en setervoll som ikke har vært i bruk på flere tiår. 
Den er preget av gjengroing med einer og skogsarter, men større 
områder har fortsatt en god del arter med tyngdepunkt i seminaturlig 
eng. I utkanten av vollen i vest vokser flere tidligere styva rognetrær. 
Deler av enga er ensformig, med få arter. En del gjødseltolerante 
arter tyder på at i hvert fall deler av vollen har vært gjødsla tidligere. 
Lokaliteten er under gjengroing, og det har trolig ikke vært betydelig 
med beitedyr her på flere tiår. De mest ensformige eller gjengrodde 
arealene av setervollen er ikke inkludert i naturtypeavgrensningen. 
Det er flere seminaturlige enger og erstatningsbiotoper (artsrike 
veikanter) i nærområdet, og relativt god mulighet for artsspredning 
mellom disse.  

Selv om lokaliteten er av noe størrelse, får den C-verdi på bakgrunn 
av lavt artsmangfold, noe gjengroingspreg, spor etter gjødsling og 
opphørt bruk.  

Rødlistet naturtype: Ja. Inngår i semi-naturlig eng, som er sårbar 
(VU)  
Utvalgt naturtype: Nei 
Størrelse: ca. 9,4 daa 

 

Alle de tre registrerte naturtypene er rødlista; slåttemark er kritisk trua (CR), og 

naturbeitemarka sårbar (VU) (Artsdatabanken). Lokaliteten med navn «Fremstedalen» 

regnes også som en utvalgt naturtype etter forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven (Lovdata), ettersom den er en slåttemark med B-verdi.  

Det ble lett etter rødlistearten solblom (VU) i naturtypelokalitetene, men arten ble ikke 

funnet.  

 Solblom 

Kart i figur 4-2 viser lokaliteter hvor rødlistearten solblom (VU) ble funnet 30. juni 2021. 

tabell 4-2 angir ca. antall planter, og gir en nærmere beskrivelse av lokalitetene.   

 
Figur 4-2. Lokaliteter hvor det ble funnet solblom under feltarbeid 30.06.2021. Nærmere beskrivelse 
av lokalitetene er gitt i tabell 4-2. Kart: Sweco. 
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Tabell 4-2. Nærmere beskrivelse av lokaliteter med solblom funnet under feltarbeidet 30.06.2021. Nr. 
refererer til nummerering i figur 4-2. 

Nr.  Antall Kommentar 

1 
7 bladrosetter, 4 av 
dem med blomst  

En liten tett bestand vokser på åpent område inntil oppdyrket eng. 
Ikke registrert tidligere.    

2 
Ca. 20 blad-
rosetter, Ca. 10 av 
dem med blomst  

Tildligere kjent (Artskart) lokalitet i veikant ved E39 like øst for Shakin 
Brains MC-klubbs lokaler. Innenfor naturtype med artsrik veikant 
(Naturbase).  

3 7 bladrosetter  
Tildligere kjent (Artskart) lokalitet i veikant ved E39 like øst for Shakin 
Brains MC-klubbs lokaler. Innenfor naturtype med artsrik veikant 
(Naturbase).  

4 
>100 bladrosetter,  
mange av dem 
med blomst 

Tildligere kjent lokalitet (Artskart) i veikant ved E39 like øst for Shakin 
Brains MC-klubbs lokaler. Innenfor naturtype med artsrik veikant 
(Naturbase). Relativt tett bestand innenfor en strekning på ca. 35 m, 
se bilde i figur 4-3, og mer nøyaktig avgrensing i kart i figur 5-1. 

5 
>200 bladrosetter, 
en del av dem med 
blomst 

En stor bestand vokser innenfor et område på ca. 20*20 m under 
kraftlinja. Området preges av gjengroing med busker (bjørk og vier) 
og høyt gress. Antas å være registrert tidlgiere (innenfor naturtype 
med ID BN00010957, Naturbase).  

6 
7 bladrosetter, 4 av 
dem med blomst  

Tidligere kjent (Artskart) lokalitet nord for Elingsgarden. Et fåtall 
planter vokser tett sammen i et lite søkk under kraftlinje. Området er 
åpent og ryddet. Det er noe einer, men genrelt lite gjengroing.    

 

 
Figur 4-3. Stor bestand med over 100 solblom innenfor en strekning på ca. 35 m i veikanten til E39 
(lokalitet nr. 4 i figur 4-2 og tabell 4-2). Foto: Sweco 30.6.2021.  
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Figur 4-4 viser hvor solblom er registrert fra før i Artskart i nærområdet rundt Shakin 

Brains MC sine klubblokaler. Solblom ble som figur 4-2 viser, gjenfunnet i veikant øst for 

klubbhuset. Registreringen rett sør for klubbhuset ble undersøkt i felt 2021, men antas å 

være feilplassert og egentlig skulle være samme sted som funnene lenger øst (dette 

baseres på bilde fra lokaliteten i Artskart, som ut fra omgivelser og bakgrunn må være tatt 

på motsatt side av vei lenger øst, ca. der de to østre registreringene er). Registreringen 

like nordøst for klubbhuset ble undersøkt i felt 2021. Den er imidlertid antatt utgått på 

grunn av at området, som tidligere var åpen eng, har blitt kraftig bearbeidet med grøfting, 

masseforflytting/-utskifting og planering siden registreringen i 2001 (historiske flyfoto i 

Norge i bilder, se også bilde i figur 4-5).  

Artskart viser flere tidligere registreringer av solblom videre østover fra lokalitetene vist i 

figur 4-4, bort til Ellingsgarden (Artskart). De fleste av disse ble ikke gjenfunnet under 

feltarbeidet i 2021. Mange av registreringene hadde dårlig koordinatpresisjon, noe som 

kan være årsak til at de ikke ble gjenfunnet. Arten er også vanskelig å få øye på dersom 

den kun har bladrosett, ikke blomster. Det har skjedd mye gjengroing i området senere 

år, men det er fortsatt potensiale for at arten finnes flere steder enn det som ble registrert 

i 2021. Potensielle habitater for arten innen området som kan bli berørt av tiltak i 

forbindelse med ny E39 (altså ca. innen blå sirkel markert i figur 2-1), er imidlertid nøye 

gjennomsøkt, og det vurderes som mindre sannsynlig at arten er oversett her. Videre 

østover vil ev. lokaliteter av solblom ikke bli påvirket av planlagt utbygging (de er utenfor 

influensområdet). 

 
Figur 4-4. Tidligere registreringer av Solblom (røde prikker) rundt lokalene til Shakin Brains MC-
klubb. De østre registreringene i veikant på nordsiden av E39 ble gjenfunnet under feltarbeid i 
2021. Den nordligste registreringen er antatt utgått. Den vestre på sørsiden av E39 er trolig 
feilplassert og skal egentlig være lokalisert samme sted som de to østre. Kart: Utsnitt fra Artskart.  

Gjenfunnet i 2021 

Antatt utgått 

Antatt 
feilplassert 

Shakin Brains 

MC 
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Figur 4-5. Lokalitet der solblom tidligere var registrert (Artskart) like nordøst for Shakin Brains MC-
klubbs lokaler, men der arten i dag antas å være utgått pga. opparbeiding av området med bl.a. 
planering. Foto: Sweco.  

 Anbefalinger for utbyggingsplaner 

Lokalitetene med seminaturlige naturtyper og levestedene for solblom bør i minst mulig 

grad berøres av planlagte tiltak i forbindelse med ny E39. Det bør også etterstrebes å 

bevare muligheter for artsspredning mellom disse (eks. veikanter, åkerkanter, andre åpne 

områder med englignende vegetasjon).  

 Kartleggingsområde sør (Ålesund) – ny kartlegging konseptvalgutredning 

 Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 

Det ble under kartlegging i 2021 registrert flere naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 

(Miljødirektoratet 2021). Disse er vist på kart i figur 4-6, og beskrevet nærmere i tabell 4-3. 
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Figur 4-6. Naturtyper kartlagt av Sweco etter Miljødirektoratets instruks, 29.06.2021. De ulike 
fargene angir ulik lokalitetskvalitet. Svart omriss viser kartleggingsområdet (det ble ikke registrert 
nye naturtyper utenfor dette kartets utsnitt). Grønn skravur angir en naturtype tidligere kartlagt etter 
DN-håndbok 13. Kart: Sweco.  

Tabell 4-3. Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, kartlagt av Sweco 30. juni 2021. 

Navn / naturtype Lokalitets-

kvalitet 

Beskrivelse  

Svartvasshaugen 
1 
 
D1 Boreal hei 
 

Lav Tilstand: Moderat 
Lokaliteten har lavt beitetrykk, ingen spor etter tunge kjøretøy 
og ingen menneskeskapte objekter. Lokaliteten er i tidlig 
sukssesjonsfase med noe gjengroing av busker og trær, og får 
derfor moderat tilstand. 

Naturmangfold: Lite 
Lokaliteten er liten (ca 5000 kvm) og har bare én 
kartleggingsenhet. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen 
rødlistearter er kjent fra før. Naturmangfoldsskår vurderes på 
bakgrunn av dette til å være liten.  
 
Annen informasjon om lokaliteten: Åpent område med bl.a. 
lyngarter og andre i hovedsak skogtilknytta arter (eks. 
stormarimjelle, tepperot, skrubbær, smyle, bjørneskjegg, 
furumose, etasjemose, torvmoser). Finnskjegg indikerer noe 
beite. Det er noe gjengroing med trær (bjørk, einer, furu, rogn). 
Historiske flyfoto viser at området var åpent på 60-tallet 
(Norge i bilder). For bilde, se figur 4-7. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, Boreal hei (VU) 

Sentral økosystemfunksjon: Ja 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 4 782 

Svartvass-
haugen 2 
 

Høy Tilstand: God 

Svartvasshaugen 1 

Svartvasshaugen 2 

Nysætervatnet 1 

Nysætervatnet 2 

Nysætervatnet 3 

Nysætervatnet 4 

Nysætra nord 
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E10.1 Rik åpen 
sørlig 
jordvannsmyr 
 
 

Det er ikke spor etter grøfting, spor etter tunge kjøretøy, eller 
slitasje og slitasjebetinget erosjon. Det ble ikke registrert 
fremmede arter. Dette gir god tilstand. 

Naturmangfold: Moderat 
Art (engmarihånd) fra lista over kalkindikatorer forekommer 
spredt. 3 arter fra lista over habitatspesifikke arter er registrert 
(bjørnebodd, sveltull og tettegras). Det er ingen tydelig 
myrstruktur i veksling. Ingen rødlistearter ble registrert og 
ingen rødlistearter er kjent fra før. På bakgrunn av dette gis 
moderat naturmangfoldvurdering.  
 
Annen informasjon om lokaliteten: Engmarihånd, 
bjønnbrodd og sveltstarr indikerer at det er relativt kalkrikt. 
Andre arter her er bl.a. heiblåfjær, heisiv, tepperot, duskull, 
bjørneskjegg, torvull, tettegras, flekkmarihånd og sivblom. For 
bilde, se Figur 4-8. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, Rik åpen sørlig jordvannsmyr (EN) 

Sentral økosystemfunksjon: Ja 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 2 123  

Nysætervatnet 1 
 
E12.1 Sørlig 
nedbørsmyr 
 

Høy Tilstand: God 
Lokaliteten har ingen grøfting, torvuttak eller kjørespor. Den 
har ikke spor etter slitasje eller slitasjebetinget erosjon. Den 
får dermed god tilstand. 

Naturmangfold: Moderat 
Lokaliteten har ikke tydelig myrstruktur med høljer og strenger 
i veksling. Lokaliteten får på bakgrunn av størrelse (ca. 13 000 
kvm) moderat natumangfoldsskår. 
 
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten ligger på en 
svak rygg i terrenget. Dominans av ombrotrofe tuer med bl.a. 
røsslyng, dvergbjørk, torvull, krekling, blokkebær, 
bjørnnskjegg, rome (vurderes å gå på nedbørsmyr i regionen), 
lys- og mørk reinlav, kvitkrull, heigråmose. Flekkvis/spredt 
med arter som indikerer noe jordvannspåvirkning, slik som 
duskull og blåtopp. For bilde, se figur 4-9. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, inngår i Nedbørsmyr (NT) 

Sentral økosystemfunksjon: Nei 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 13 076  

Nysætervatnet 2 
 
E12.1 Sørlig 
nedbørsmyr 
 
 

Moderat Tilstand: God 

Lokaliteten har ingen grøfting, torvuttak eller kjørespor. Den 
har ikke spor etter slitasje eller slitasjebetinget erosjon. Den 
får dermed god tilstand. 

Naturmangfold: Lite 

Lokaliteten er liten (drøyt 3000 kvm) og har ikke tydelig 
myrstruktur med høljer og strenger i veksling. Lokaliteten får 
på bakgrunn av dette liten natumangfoldsvurdering. 
 
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten er hellende, 
med finskala mosaikk/veksling mellom ombrotrofe tuer (utgjør 
over 20%) og minerotrof vegetasjon mellom. Den har ikke 
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noen utpreget torvmarksform. Lokaliteten er utfigurert i 
etterkant av feltarbeidet på bakgrunn av for streng tolking av 
andel nedbørsmyr i mosaikk under feltarbeidet. Nøyaktig 
avgrensning av naturtypen er derfor noe usikker (men bedre 
enn 20 m) og det mangler foto av lokaliteten. Flyfoto i figur 
4-10. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, inngår i Nedbørsmyr (NT) 

Sentral økosystemfunksjon: Nei 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 3 357  

Nysætervatnet 3 
 
E12.1 Sørlig 
nedbørsmyr 
 
 

Høy Tilstand: God 
Lokaliteten har ingen grøfting, torvuttak eller kjørespor. Den 
har ikke spor etter slitasje eller slitasjebetinget erosjon. Den 
får dermed god tilstand. 

Naturmangfold: Moderat 
Lokaliteten har liten størrelse (knapt 3000 kvm), men tydelig 
myrstruktur i veksling gjør at lokaliteten får moderat 
naturmangfoldsvurdering. 
 
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten er relativt 
flat, med forhøyede tuer og torvdybde på rundt 2 til drøyt 3 
meter (undersøkelser med georadar høsten 2020). Den har 
ikke noen utpreget torvmarksform. Den har ombrotrof 
vegetasjon med bl.a. røsslyng, dvergbjørk, multe, torvull, 
bjørnnskjegg, klokkelyng og rome (begge vurderes å gå på 
nedbørsmyr i regionen), reinlav og gråmose. Litt blåtopp. 
Deler av lokaliteten har erosjonsfurer med naken torv. I våte 
høljer vokser noe tettegras, smalsoldogg, bukkeblad, 
flekkmarihånd, duskull, blåtopp og flaskestarr 

(jordvannspåvirkning). For bilde, se figur 4-11. 

 
Rødlistet naturtype: Ja, inngår i Nedbørsmyr (NT) 

Sentral økosystemfunksjon: Nei 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 3 357  

Nysætervatnet 4 
 
E12.1 Sørlig 
nedbørsmyr 
 
 

Moderat Tilstand: God 
Lokaliteten har ingen grøfting, torvuttak eller kjørespor. Den 
har ikke spor etter slitasje eller slitasjebetinget erosjon. Den 
får dermed god tilstand. 

Naturmangfold: Lite 
Lokaliteten er liten (knapt 5000 kvm) og den har ikke tydelig 
myrstruktur med høljer i veksling over store deler av myra. 
Lokaliteten får på bakgrunn av det liten 
naturmangfoldsvurdering. 
 
Annen informasjon om lokaliteten: Lokaliteten er relativt 
flat, med finskala mosaikk/veksling mellom ombrotrofe tuer og 
minerotrof vegetasjon mellom. Den har ikke noen utpreget 
torvmarksform. For bilde, se figur 4-12. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, inngår i Nedbørsmyr (NT) 

Sentral økosystemfunksjon: Nei 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 4 837  
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Nysætra nord 
 
D1 Boreal hei 
 
 

Svært lav Tilstand: Svært redusert 
Boreal hei i gjengroing (sein gjenvekstfase), med tett 
bjørkeskog med større trær. Dette gir svært redusert tilstand. 
Norge i bilder viser at området var åpent rundt 1960. Området 
har i dag noe beitetrykk, det er uten spor av tunge kjøretøy 
eller menneskeskapte objekter. Ingen fremmede arter 
registrert.  

Naturmangfold: Ikke vurdert 
Naturmangfoldvurdering gjøres ikke for lokaliteter med svært 
redusert tilstand.  
 
Annen informasjon om lokaliteten: For bilde, se figur 4-13. 
 
Rødlistet naturtype: Ja, Boreal hei (VU) 

Sentral økosystemfunksjon: Ja 

Utvalgt naturtype: Nei 

Størrelse (m2): 1 818 

 

 
Figur 4-7. Naturtype Svartvasshaugen 1, boreal hei (D1). Foto: Sweco.   
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Figur 4-8. Naturtype Svartvasshaugen 2, rik åpen sørlig jordvannsmyr (E10.1). Foto: Sweco.  

 
Figur 4-9. Naturtype Nysætervatnet 1, Sørlig nedbørsmyr (E12.1). Foto: Sweco.  
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Figur 4-10. Flyfoto over naturtype Nysætervatnet 2 (svart omriss), Sørlig nedbørsmyr (E12.1). Kart: 

skjermbilde fra NiNApp. 

 
Figur 4-11. Naturtype Nysætervatnet 3, Sørlig nedbørsmyr (E12.1). Foto: Sweco. 
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Figur 4-12. Naturtype Nysætervatnet 4, Sørlig nedbørsmyr (E12.1). Foto: Sweco. 

 
Figur 4-13. Naturtype Nysætra nord, boreal hei (D1) med svært lav lokalitetskvalitet på grunn av 

sterk gjengroing med skog. Foto: Sweco. 

 Vegetasjon  

Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor kartleggingsområdet (markert i figur 2-2), og 

slike er heller ikke registrert i Artskart. I Artskart er det registrert en rekke vanlige arter 

(kategori livskraftig – LC) som ikke omtales nærmere i dette notatet. Flere fremmede arter 

er registrert, disse omtales under kap. 4.3.  

Kartleggingsområdet har mye myr. I hovedsak er det fattig til intermediær jordvannsmyr 

(bakkemyr), figur 4-14. Dette gjelder på begge sider av dagens E39 og Svartløkvegen. 

Typiske arter på myrene er blåtopp, duskull, torvull, bjønnskjegg, tettegras, tepperot, rome, 
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kvitlyng, stormarimjelle, klokkelyng, flekkmarihånd, tranebær, sveltstarr og enkelte 

kystmyrklegg, heiblåfjær og vanlig nattfiol. Innimellom er det litt rikere myrvegetasjon (med 

f.eks. bjønnbrodd og fjelltistel). Foruten i naturtypelokaliteten Svartvasshaugen 2 (se kap. 

4.2.1), gjaldt dette imidlertid kun svært små arealer. Partier med nedbørsmyr og større 

innslag av tuer med arter som røsslyng, krekling, multe, torvull, reinlav og gråmose m.m. 

er vanlig innimellom. De største og mest utpregede av nedbørsmyrene er registrert som 

naturtyper, se kap. 4.2.1, men vanligvis opptrer de over for små arealer, eller i for grov 

veksling med jordvannsmyr og/eller fastmark til at de ble registrert som naturtyper etter 

Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2021).  

Myrene helt øst i dette kartleggingsområdet er tidligere kartlagt som naturtyper etter DN-

håndbok 13. Se Naturbase og Swecos rapport fra 2020 for nærmere beskrivelse av disse 

og Nysætervatnet naturreservat.  

Skogen i området består i hovedsak av bjørk med noe furu, gran og rogn. Gråor er vanlig 

langs bekker. Blåbærbunn dominerer, med arter som blåbær, blokkebær, skrubbær, smyle, 

skogstjerne, tepperot, stormarimjelle, bjørnekam, maiblom, fugletelg og hengeving. Stedvis 

er det kildevannspåvirkning med storbregner og høystauder som skogstorkenebb og 

sumphaukeskjegg.  

 

 
Figur 4-14. Fattig jordvannsmyr på sørsiden av Svartløkvegen, vest i kartleggingsområdet. Foto: 
Sweco.  
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På Svartvasshaugen, rett vest for Fjellstova (hotell/camping), er det et granplantefelt med 

i hovedsak fattig blåbærbunn på sørøstsiden. På nordsiden av haugen, ned mot den 

registrerte naturtypen med rikmyr (Svartvasshaugen 2), er vegetasjonen rikere. Her finnes 

arter som grov nattfiol, liljekonvall, teiebær, sumphaukeskjegg, skogstorkenebb og hassel. 

Det er også noe beitepreg her, med en del gulaks. På haugen finnes enkelte eldre boreale 

løvtrær (osp, selje og gåror) med en del lavarter som indikerer at det er fuktigere forhold 

her (lungenever, filtlav- og vrengearter).  

I bjørkelia øst i kartleggingsområdet, sør for dagens E39, er det i tillegg til blåbærbunn 

flekkvis også ur som drenerer og gir en tørrere bærlyngutforming med arter som røsslyng 

og krekling. Flekkvis er bunnen litt rikere med teiebær og skogstorkenebb. Enkelte åpnere 

og muligens rasprega partier har arter som gulaks, blåtopp, skogstorkenebb, 

småmarimjelle, perikum sp., skogmarihånd og mye bregner (hengeving og smørtelg), se 

figur 4-15. I lia er det også et plantefelt med gran.  

 
Figur 4-15. Åpnere parti med mulig rasmarkspreg i bjørkeli på sørsiden av E39, helt øst i 
kartleggingsområdet. Foto: Sweco.  

 Fugl 

Enkelte fugler ble observert innenfor kartleggingsområdet under feltbefaringen den 

29.06.2021. En småspove ble observert på myr på nordsiden av Svartløkvegen, helt 

nordvest i kartleggingsområdet. Et kull (tre kyllinger) med rugde ble observert i 

naturtypelokaliteten Nysætra nord (se kart i figur 4-6). Strandsnipe holdt til i sørkanten av 

Nysætervatnet.  
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 Fremmede plantearter 

Enkelte fremmede plantearter ble registrert under feltbefaringene på Ørskogfjellet den 29. 

og 30. juni 2021. Hagelupin (svært høy risiko – SE) ble registrert flere steder i vegkanten 

til E39. Her er den også kjent fra før (Vegkart, Artskart), se figur 4-16. Se også vedlegg 2 

for mer nøyaktig plassering. En plante med hagelupin ble også registrert i utkanten av 

fylling ved Fjellstova (figur 4-17 og figur 4-18). På Svartvasshaugen har det tidligere stått 

et hus. Her ble de fremmede artene skogskjegg (SE) og en stor bestand med en spirea-art 

(usikkert hvilken art, men alle er fremmede arter i ulike risikokategorier) registrert. Se 

lokalisering i figur 4-17. I sør er det i Artskart registrert flere fremmede arter: parkslirekne 

(SE) og sitkagran (SE) rett ved Fjellstova, og hagelupin (SE) nordvest for Svartvasshaugen. 

Disse framgår også av figur 4-17 (se Artskart for nærmere beskrivelse). 

Det presiseres at formål med feltbefaringene den 29. og 30. juni 2021 var kartlegging av 

naturtyper og solblom, og at det ikke ble søkt aktivt etter fremmede arter. Det kan altså 

vokse fremmede plantearter flere steder enn det som er registrert i Artskart eller av Sweco.  

 
Figur 4-16. Registeringer av hagelupin (SE) gjort av Sweco 30.06.2021 langs dagens E39. De fleste 
av dem er tidligere registrert i Artskart. Kart: Sweco.   
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Figur 4-17. Fremmede plantearter registrert i området rundt Fjellstova 29. juni 2021 er markert med 
rødt (rød prikk: to små bestander med skogskjegg og en med hagelupin, rødt omriss: større 
bestand med spirea-art). Registreringer fra Artskart er markert med svart firkant. Kart: Sweco. 

 
Figur 4-18. Hagelupin ved utkanten av fylling ved hotellet/campingplassen Fjellstova. Foto: Sweco. 

Hagelupin 
Skogskjegg 

Spirea sp. 

Hagelupin 

Parkslirekne 

Sitkagran 
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Figur 4-19. Stor bestand med en spirea-art rundt tidligere hus på Svartvasshaugen. Foto: Sweco.  

 Vurdering av kompenserende tiltak  

 Solblom 

Under skisseres to mulige tiltak for å opprettholde to større bestander av rødlistearten 

solblom (VU) i Skorgedalen. Tiltakene vil også legge til rette for å bedre forholdene for 

arten, særlig i området under kraftlinjen. Det anbefales at begge tiltak gjennomføres.  

 Artsrik veikant 

Solblom (VU) vokser flere steder i veikanten litt øst for Shakin Brains MC sine klubblokaler, 

figur 4-3 og figur 5-1. En god, tilpasset skjøtsel av denne veikanten vil være et godt 

utgangspunkt for å bevare, og kanskje også gi mulighet for utvidelse av, en stor bestand 

av solblom i Skorgedalen. Lokaliteten ligger innenfor en naturtype med artsrik veikant (ID: 

BN00010940) registrert i Naturbase. Det anbefales at skjøtsel som beskrevet under utføres 

på hele strekningen for naturtypen, ettersom det er potensiale for arten og ev. ekspansjon 

av bestanden her. Det bør sikres at tilpasset skjøtsel fortsetter etter at europaveien er lagt 

om.  
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Figur 5-1. Lokaliteter hvor det ble funnet solblom i veikant under feltarbeid 30.06.2021. Gule prikker 
markerer to mindre bestander med 7 (vestre) og ca. 20 (østre) bladrosetter i 2021, mens en større 
bestand på >100 bladrosetter (2021) vokste innenfor gult omriss. Grønn skravur markerer naturtype 
artsrik veikant fra Naturbase (ID: BN00010940) Kart: Sweco. 

Anbefaling om tiltak 

Skjøtselen av veikanten må tilpasses solblom:  

- Tidspunkt for kantslått må tilpasses solblommens vekst og blomstring. 
1. slått: Solblom i blomst er en relativt høystrakt plante. Det er bedre å ikke uføre 
1. slått enn å ta denne når stilkene til solblommen har begynt å komme opp. En 
tidlig 1. slått (innen mai) kan imidlertid trolig være fordelaktig for å holde andre 
høytvoksende arter (gras, stauder og busker) nede. 
2. slått: Solblom blomstrer ca. fra månedsskiftet juni/juli og utover i juli. Dette 
betyr at 2. slått ikke må tas før plantene har rukket å sette frø. Altså bør 2. slått 
gjennomføres tidligst i starten av august.  

- Solblom er tilknyttet ugjødslet eng. Organisk avfall etter slått bør derfor samles opp 
og fjernes fra strekningen for å unngå gjødsling. Oppsamling kan gjerne skje et 
par dager etter 2. slått for å la ev. modne frø falle av.  

- Veikantstrekning med spesielt tilpasset skjøtsel bør markeres tydelig ved start og 
slutt (f.eks. med stikker/stolper med farge), for å markere området for de som 
utfører veikantslåtten.  

- Kant-/grøfterensk fjerner all vegetasjon og øvre jordlag, og har slik sett sterk 
negativ innvirkning på solblom. Det bør derfor i utgangspunktet ikke utføres kant-
/grøfterensk. Om dette likevel må gjennomføres, bør det planlegges og 
gjennomføres under oppsyn av noen med naturfaglig kompetanse.  

- Ved ev. rydding av trær/busker bør det gjennomføres skånsomt og for hånd. 
Avkapp må fjernes fra lokaliteten.   

 Lokalitet under kraftlinje 

En stor bestand med solblom, tidligere registrert innenfor naturtype naturbeitemark i 

Naturbase (ID BN00010957), ble 30.06.2021 gjenfunnet med over 200 bladrosetter under 

kraftlinje like nordvest for Ellingsgarden (figur 5-2, figur 5-3 og figur 5-4). Lokaliteten er 

preget av gjengroing med høyt gress (blåtopp) og busker av einer, vier, bjørk, m.m. Flere 
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arter i området indikerer semi-naturlig eng (eks. smalkjempe, svever spp., harerug, 

bleikstarr, blåklokke, gulaks, ryllik og tveskjeggveronika), og området har tidligere trolig 

vært del av beitemark/beiteskog.  

 
Figur 5-2. Større bestand med solblom under kraftlinje nordvest for Ellingsgarden er lokalisert 
innenfor gult omriss. Naturtype fra Naturbase overlapper med denne, og vises med grønn skravur 
(det er sannsynlig at denne er noe unøyaktig inntegnet i 2001, og egentlig skulle dekket hele 
lokaliteten med solblom). En mindre bestand på et fåtall rosetter ligger under kraftlinjen lenger øst 
(gul prikk), rett nord for Ellingsgarden. Kart: Sweco.  

 
Figur 5-3. Oversiktsfoto over lokaliteten med over 200 bladrosetter med solblom, rett under 
kraftlinje nordvest for Ellingsgarden. Mye høyt gress, einer, vier m.m. Foto: Sweco.  
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Figur 5-4. Lokalitet med stor bestand av solblom (anslått >200 bladrosetter) under kraftlinje 
nordvest for Ellingsgarden. Det var en del blomstrende rosetter, mens bladrosetter uten blomst var 
vanskeligere å se i det høye gresset. Foto: Sweco.  

I faktaark for naturtypen som er registrert (ID BN00010957, Naturbase), framgår det at det 

vokste en stor bestand med solblom i området i 2001 (>300 blomstrende rosetter) og 2009. 

Lokaliteten var allerede i 2009 svært gjengrodd sammenlignet med 2001, og det meste av 

naturtypelokaliteten er i 2021 helt gjengrodd med tett kratt, med unntak av akkurat under 

kraftlinjen. Det var kun under kraftlinjen det ble funnet solblom i 2021. Det ble da anslått 

over 200 bladrosetter (under halvparten av disse blomstrende), og altså en nedgang av 

solblom i området sammenlignet med tidligere funn. Solblom vokste da muligens i et større 

område, sør for kraftlinjen. Det vurderes i dag å være lite potensiale for arten lenger sør, 

ettersom historiske flyfoto viser at området i 2006 var oppdyrket og skilt fra arealet under 

kraftlinjen med en dyp gravd grøft (figur 5-5), og dette området har siden vokst til med tett 

kratt.  

En mindre bestand med solblom (7 bladrosetter den 30.6.2021) ble gjenfunnet under 

kraftlinjen ca. 200 m lenger øst, se figur 5-2 og figur 5-6. Her er det lavere vegetasjon og 

noe mindre preg av gjengroing rundt bestanden enn lenger vest.  

 



  

   

 
 

26(36) 
 

NOTAT 

E39 ØRSKOGFJELLET. NATURTYPER OG VEGETASJON - SUPPLERENDE KARTLEGGING 2021 

 

 

 

 

 
Figur 5-5.Historisk flyfoto fra 2006 som viser område hvor det i 2021 ble registrert solblom (innenfor 
gul sirkel). Kilde: utsnitt fra Norge i Bilder.   

  
Figur 5-6. Liten bestand med solblom rett under kraftlinje like nord for Ellingsgarden. Gul sirkel i 

oversiktsbildet til høyre viser hvor plantene vokser. Foto: Sweco. 

Anbefaling om tiltak 

Den store lokaliteten under kraftlinjen er under gjengroing, og bør skjøttes aktivt for å hindre 

at den reduseres ytterligere. Avtale bør inngås med netteier (ettersom lokaliteten er rett 

under kraftlinje) og grunneier for å få til dette på en hensiktsmessig måte. En målrettet 

skjøtsel av området kan bedre forholdene for arten, og vil forhåpentligvis styrke 

populasjonen i området. Ved gjennomføring av skjøtsel i den store lokaliteten anbefales 

det at samme tiltak gjennomføres rundt den lille lokaliteten lenger øst. Ved å utføre dette 

samtidig, bør det ikke medføre alt for mye merarbeid. Dersom restaureringstiltak blir 

aktuelt, anbefales det å planlegge overvåking for å evaluere måloppnåelse av skjøtselen.   

Det bør utarbeides en skjøtselsplan for området. Viktige momenter som bør inngå er bl.a.:   

- Rydding: Busker/kratt bør jevnlig holdes nede med skånsom rydding. Hogstavfall, 
kvist og annet organisk materiale må fjernes ut av området.  

- Slått: Slått bør skje etter at blomstring er ferdig (bør tilpasses lokalt, men trolig er 
blomstring i stor grad over innen utgangen av juli). Etter slått er det viktig at 
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organisk avfall samles opp og fjernes for å unngå gjødsling. Oppsamling kan 
gjerne skje et par dager etter slått for å la ev. modne frø falle av. 

- Beite: Beite bør skje med tilpasset beitetrykk og tidspunkt, slik at solblomplantene 
ikke skades. Det anbefales derfor høstbeite etter gjennomført slått. I tillegg til å 
holde vegetasjonen nede, lager husdyrtråkk små åpne sår i torva som gir nye 
solblomplanter mulighet for å spire.  

 

Lokaliteten bør tas inn nettselskapets kartsystemer og internkontroll, for å unngå utilsiktet 

skade ved vedlikehold på kraftlinja.   

 Myr 

I forkant av feltarbeidet ble det ut fra flyfoto identifisert to potensielle områder for 

kompenserende tiltak for myr (se område 1 og 2 i oversiktskart i figur 2-3). Begge områdene 

ble besøkt i felt 30. juni 2021, og ble da vurdert som aktuelle for restaureringstiltak. Område 

1 ligger for øvrig i område for tunnelpåhugg for et av veialternativene, og vil delvis bli berørt 

om det alternativet velges.  

Begge områder ligger innenfor tidligere skytefelt. De har tidligere for en stor del vært myr, 

men har tydelige spor etter inngrep. Torv og topplag er i stor grad fjernet, noe som har 

resultert i eksponerte moreneamasser. Det er gjort istandsettingstiltak (trolig av Forsvaret), 

og det er begynnende, men varierende tilvekst med naturlig vegetasjon. I søkk og spesielt 

fuktige steder vokser det flere steder opp fuktighetskrevende vegetasjon med bl.a. moser, 

heistarr, blåtopp, torvull, duskull, stjernestarr og vier. Det ser ut til at torv er tilbakeført noen 

steder, men mange steder er det svært tynt eller manglende torv-/toppjordlag.  Tilførsel av 

overskuddsmyrmasser (torv) fra bygging av ny E39 kan trolig bidra til akselerert 

tilbakeføring mange steder i de berørte områdene i skytefeltet. Samtidig kan nye tiltak i 

partier der revegeteringen er kommet godt i gang medføre at prosessen tar lenger tid. 

Det er usikkerhet rundt resultatet av å «re-etablere» myr på denne måten. Resultatet vil 

bl.a. avhenge av vannhusholdningen i området, hva slags masser som er tilgjengelige, og 

hvordan disse tilføres. De hydrologiske forholdene ser i utgangspunktet ut til å ligge til rette 

for reetablering av myr på deler av arealene (de våteste søkkene), mens andre deler trolig 

er for tørre. Tilførsel av torv med vegetasjon kan likevel være positivt og akselerere 

revegetering og landskapstilpasning, selv om resultatet blir fastmark og ikke myr. I områder 

der det er god vanntilførsel og muligheter for reetablering av myr, bør intakte torvflak med 

myrvegetasjon plasseres tett inntil hverandre for å hindre uttørking og erosjon. Tykkelsen 

på den tilførte torva må tilpasses lokalt, men trolig er noen desimeter nok mange steder. 

Hvordan hydrologien i området ev. kan forbedres bør også vurderes, for å optimalisere 

forholdene for å reetablere myr. En bør f.eks. vurdere om det er mulig å «tette» 

grøfter/bekkesig for å spre og fordrøye vannet.  

Metodikk for restaurering beskrives for øvrig ikke nærmere i dette notatet. Dersom det blir 

aktuelt å gjennomføre myrrestaureringstiltak i områdene, må dette detaljeres og planlegges 

nærmere, blant annet med bruk av prinsippene beskrevet i Statens vegvesens rapport nr. 

423, Når vegen berører myra (Statens vegvesen 2015). Det må vurderes nærmere hvor 

og hvordan det er hensiktsmessig å gjøre tiltak, og det må lages en stedspesifikk detaljert 

plan for hvert område. Det vil innebære nærmere forundersøkelser av hydrologi og biologi. 

Overvåking/etterundersøkelser bør også gjennomføres etter utførelse for å evaluere 
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måloppnåelse. Det bør dessuten tidlig tas kontakt med Forsvaret for å avklare om tiltak er 

aktuelt, få informasjon om hva som er gjort med tanke på tilbakeføring allerede, og 

diskutere hva det kan være hensiktsmessig å gjøre videre. Det må også inngås avtale med 

grunneier.   

Kart over potensielt restaureringsområde 1 vises i figur 5-7, bilder i figur 5-8 og figur 5-9.  

 
Figur 5-7. Mulig område for kompenserende tiltak for myr (område 1). Røde omriss markerer arealer 
som spesielt kan vurderes nærmere for tilførsel av ev. overskuddstorv. Kart: Sweco.   

 
Figur 5-8. Område 1. Bildet er tatt fra sør og nordover utover sørvestre del av rødt omriss i figur 
5-7. I forgrunnen ses tidligere berørt område som har kommet relativt langt i 
tilbakeføringsprosessen allerede. I bakgrunnen nakne områder med lite vegetasjon. Foto: Sweco.  
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Figur 5-9. Område 1 sett fra nordøst. Foto: Sweco.  

Kart over potensielt restaureringsområde 2 vises i figur 5-10, bilder i figur 5-11, figur 5-12 

og figur 5-13.  

 
Figur 5-10. Mulig område for kompenserende tiltak for myr (område 2). De røde omrissene 
markerer arealer som spesielt kan ha godt av tilførsel av ev. overskudds-myrtorv for å få dypere 
torvmasser og framskynde revegetering og tilbakeføringsprosessen mot myr. Oransje strek 
markerer adkomst til området, som i dag er noe tilbakeført. Kart: Sweco.  
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Figur 5-11. Bildet er tatt inne i område 2 fra øst mot vest. I forgrunnen ses vått område som har 
potensiale for innflytting myrtorv. I bakgrunnen sees tørrere naken jord hvor det trolig er for tørt til å 
få etablert myr. Foto: Sweco.  

 
Figur 5-12. Østre del av område 2. Her kan det være for tørt til at man får reetablert myr. Foto: 
Sweco. 
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Figur 5-13. Adkomsten til område 2 er delvis tilbakeført. Tilførsel av mer vekstmasser kan være 
positivt. Dersom det skal gjøres tiltak i området, må det vurderes hvordan transport inn kan gjøres 
mest mulig skånsomt. Foto: Sweco.  
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Vedlegg 1 Faktaark naturtyper etter DN-håndbok 13, kartlagt av 
Sweco 
 

- Kapteinbua, Skorgedalen: Slåttemark 

- Fremstedalen: Slåttemark 

- Bakkesetra: Naturbeitemark  

  



 

 

FAKTAARK Naturtype Kapteinbua, Skorgedalen: Slåttemark 
 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med naturundersøkelser utført av Sweco for ny E39 

på strekningen Ørskogfjellet – Vik (feltarbeid Solveig Angell-Petersen og Kjersti Misfjord 30.6.2021). 

Vurderingen er gjort etter DN-håndbok 13 og utkast til faktaark fra 2015 (NiN og Miljødirektoratets 

instruks ble ikke brukt som kartleggingsmetodikk på grunn av at dette var supplerende undersøkelser 

til kartlegging etter DN-håndbok 13, utført i 2020). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger ca. 200 m over havet øverst i Skorgedalen, i Vestnes 

kommune. Området ligger i sørboreal (mot mellomboreal) vegetasjonssone og i klart (mot sterkt) 

oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998, Artskart).  

Naturtyper, utforming og vegetasjonstyper: Naturtype: slåttemark (D01). Delnaturtype: rik 

slåttefukteng (D0129). Lokaliteten domineres av fuktig utforming, men det er også tørre partier.   

Artsmangfold: Lokaliteten har ikke veldig stort artsmangfold, men en god del arter med tyngdepunkt i 

seminaturlig eng og arter som tyder på at det er intermediært rikt forekommer. En del 

sumphaukeskjegg gjør at den vurderes til å være opp mot svakt kalkrik. Det er også innslag av 

skogsarter og våtmarksarter. Arter som ble registrert er bl.a. hanekam, smalkjempe, gulaks, bleikstarr, 

hvitbladtistel, mjødurt, svever spp., marikåper spp., blåknapp, myrfiol, gullris, tepperot, sølvbunke, 

skogstjerne, hvitveis, flekkmarihånd, engsoleie, skogstorkenebb, duskull og blåbær. Lokaliteten er 

avgrenset mot tørrere og mer artsfattig eng med større dominans av skogsarter i sør.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Flyfoto fra 1964 viser at lokaliteten er en liten gjenstående, åpen del av 
et tidligere større kulturmarksareal (mye av det trolig slåttemark) som nå er gjengrodd av trær. 
Lokaliteten har antagelig blitt beita i senere tid, men det var ingen beitespor på befaringstidspunkt.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten.   

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør slås, ev. beites.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et område med flere semi-naturlige naturtyper og 

erstatningsbiotoper (artsrike veikanter) innen 1 km. Det er relativt god mulighet for artsspredning 

mellom disse lokalitetene langs veikanter, kraftlinjer og åkerkanter.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten skårer middels vekt på typevariasjon (også tørrere grunntype til 

stede), tilstand (relativt lite gjengroingspreg) og landskapsøkologi. Lokaliteten er også fukteng med et 

visst restaureringspotensiale. Dette gir lokaliteten verdi B – viktig. Lokaliteten skårer for øvrig lav vekt 

på størrelse (ca. 0,2 daa), artsmangfold (15-20 tyngdepunktarter) og påvirkning (opphør av bruk for 

mer enn 40 år siden).  

 



 

 

 
Bilde fra lokaliteten. Foto: Sweco.  
 

  



 

 

FAKTAARK Naturtype Fremstedalen: Slåttemark  
 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med naturundersøkelser utført av Sweco for ny E39 

på strekningen Ørskogfjellet – Vik (feltarbeid Solveig Angell-Petersen og Kjersti Misfjord 30.6.2021). 

Vurderingen er gjort etter DN-håndbok 13 og utkast til faktaark fra 2015 (NiN og Miljødirektoratets 

instruks ble ikke brukt som kartleggingsmetodikk på grunn av at dette var supplerende undersøkelser 

til kartlegging utført i 2020).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger ca. 200 m over havet øverst i Skorgedalen, i Vestnes 

kommune. Naturtypen er avgrenset mot eng i sterk gjengroing med bringebær i øst og ellers skog. 

Området ligger i sørboreal (mot mellomboreal) vegetasjonssone og i klart (mot sterkt) oseanisk 

vegetasjonsseksjon (Moen 1998, Artskart).  

Naturtyper, utforming og vegetasjonstyper: Naturtype: slåttemark (D01). Delnaturtype: rik slåtteeng 

(D0127).  

Artsmangfold: Lokaliteten har ikke veldig stort artsmangfold, men en god del arter med tyngdepunkt i 

seminaturlig eng, og arter som tyder på at det er intermediært til svakt kalkrikt. Det er spredt med 

slåttefavoriserende arter, slik som grov nattfiol. Det er en del skogsarter og gjengroing fra sidene. Arter 

som ble registrert er bl.a. grov nattfiol, gulaks, blåklokke, ryllik, nyseryllik, perikum sp., fiol sp., 

engsyre, engrapp, kornstarr, hvitbladtistel, sveve sp., marikåpe sp., stormarimjelle, gullris, tepperot, 

sølvbunke, hvitveis, engsoleie, skogstorkenebb og geitrams.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Flyfoto fra 1964 viser at lokaliteten og nærområdet rundt (nå gjenvokst 
med skog) da var i drift, trolig som slåtteareal. Et gammelt steingjerde skiller dette området fra dyrket 
mark i vest. Lokaliteten har antagelig blitt beita i senere tid, men det var ingen beitespor på 
befaringstidspunkt.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten.   

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør slås, ev. beites.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et område med flere semi-naturlige naturtyper og 

erstatningsbiotoper (artsrike veikanter) innen 1 km. Det er relativt god mulighet for artsspredning 

mellom disse lokalitetene langs veikanter, kraftlinjer og åkerkanter.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten skårer lav vekt på størrelse (ca. 0,3 daa), typevariasjon (kun én 

grunntype til stede), artsmangfold (15-20 tyngdepunktarter), tilstand (noe gjengroingspreg) og 

påvirkning (opphør av bruk for mer enn 40 år siden, spredte forekomster av slåttefavoriserte arter og 

et visst restaureringspotensiale). Den skårer middels vekt på landskapsøkologi. Dette gir lokaliteten 

verdi C – lokalt viktig.  

 



 

 

 
Bilde fra lokaliteten. Foto: Sweco.  
 

 

  



 

 

FAKTAARK Naturtype Bakkesetra: Naturbeitemark  
 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med naturundersøkelser utført av Sweco for ny E39 

på strekningen Ørskogfjellet – Vik (feltarbeid Solveig Angell-Petersen og Kjersti Misfjord 30.6.2021). 

Vurderingen er gjort etter DN-håndbok 13 og utkast til faktaark fra 2015 (NiN og Miljødirektoratets 

instruks ble ikke brukt som kartleggingsmetodikk på grunn av at dette var supplerende undersøkelser 

til kartlegging utført i 2020).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Bakkesetra ligger ca. 250 m over havet øverst i Skorgedalen, i 

Vestnes kommune. Området ligger i sørboreal (mot mellomboreal) vegetasjonssone og i klart (mot 

sterkt) oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998, Artskart).  

Naturtyper, utforming og vegetasjonstyper: Naturtype: naturbeitemark (D04). Delnaturtype: fattig 

beiteeng (D0430). Det kan ha vært slått i området da setervollen var i drift, men utformingen bærer 

preg av beite, og lokaliteten registreres derfor som naturbeitemark.  

Artsmangfold: Lokaliteten er relativt artsfattig, med enkelte ensformige områder med f.eks. mye 

rødsvingel eller sølvbunke. Samlet har lokaliteten likevel en god del arter med tyngdepunkt i 

seminaturlig eng. Det er stedvis mye gjengroing, med einer og skogsarter som blåbær. Arter som ble 

registrert er bl.a. gulaks, engrapp, slåttestarr, tveskjeggveronika, legeveronika, grasstjerneblom, 

engsyre, blåklokke, ryllik, smalkjempe, svever spp., marikåpe sp., markfrytle, blåtopp, tepperot, 

engsoleie, trådsiv, myrtistel, skogstjerne, hvitveis, flekkmarihånd, blåbær og bringebær. I utkanten av 

vollen i vest vokser flere tidligere styva rognetrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Flyfoto fra 1964 viser at hele vollen da var helt åpen. En del 
gjødseltolerante arter tyder på at i hvert fall deler av vollen har vært gjødsla tidligere. Lokaliteten er 
under gjengroing, og det har trolig ikke vært betydelig med beitedyr her på flere tiår (muligens 
sporadisk sauebeite, og hjort har antagelig beita en del her). De mest ensformige eller gjengrodde 
arealene av setervollen er ikke inkludert i naturtypeavgrensningen.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten.   

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes og beites.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et område med flere semi-naturlige naturtyper og 

erstatningsbiotoper (artsrike veikanter) innen 1 km. Det er relativt god mulighet for artsspredning 

mellom disse langs veikanter, kraftlinjer og åkerkanter.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten skårer høy vekt på størrelse (knapt 10 daa), men lav vekt på alle 

andre parametere (artsmangfold:15-20 tyngdepunktarter, tilstand: noe gjengroingspreg og spor etter 

gjødsling, påvirkning: opphørt bruk. Ingen rødlistearter er heller registrert. Dette gir lokaliteten verdi C 

– lokalt viktig.  

 



 

 

 
 

 
Bilde fra vestre del av lokaliteten. Foto: Sweco.  
 

 
Tidligere styva rognetrær på grensen av vollen i vest. Foto: Sweco.  
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Vedlegg 2 Lokalisering hagelupin  langs dagens E39 

I kartene under vises nærmere lokalisering av hagelupin registrert av Sweco langs E39 

over Ørskogfjellet 30.6.2021.  
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Utsnitt 3 
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