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Sammendrag:

På oppdrag fra Statens vegvesen Utbyggingsområde midt v/Magnhild Tone Rømyhr har
Kistefos Skogtjenester as gjennomført supplerende viltkartlegging for planlagt ny E39 på
strekningen Ørskogfjellet – Molde (delstrekningene Ørskogfjellet – Vik og Julbøen – Molde).
Oppdraget omfatter oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for hjortevilt, fugl og amfibier.
Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester as er ansvarlig for feltarbeid og rapport.
Utredningsområdet inngår i den lengre vegstrekningen E39/Kyststamvegen mellom Ålesund
og Molde. De aktuelle delområdene Ørskogfjellet – Vik (Vestnes kommune) og Julbøen –
Molde (Molde kommune) er vist med henholdsvis rød og blå skravering på figur 1.
For begge vegstrekningene er det aktuelt med relativt lange tunellstrekninger, henholdsvis
mellom Skorgedalen og Vik samt på delstrekninger mellom Julbøen og Molde.
I forbindelse med planlegging av ny E39 er det utarbeidet kommunedelplan med
konsekvensutredning for strekningen Julbøen – Molde (Sweco 2020). Denne utredningen
tar for seg de ikke-prissatte fagtemaene landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv,
naturmangfold, kulturminner og naturressurser. Dette dokumentet inneholder mye
relevant informasjon om viltinteresser på denne strekningen og danner dermed et viktig
grunnlag for de supplerende undersøkelsene som ble gjennomført i 2021.
Supplerende feltarbeid i utredningsområdet ble utført i perioden 13 – 16.05.2021.
Værforholdene var gode, og feltarbeidet forløp uten spesielle praktiske utfordringer.
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1. Vik (Vestnes)
Samtaler med lokale oppsittere bekrefter at Vik er et attraktivt leveområde for rådyr
(helårsområde). Det beskrives hyppige observasjoner av rådyr i området, noe vi også
erfarte under feltarbeidet. Mosaikk mellom områder med godt skjul (dagleie) og attraktive
beiteområder (bl.a. innmark) gjør området attraktivt for rådyr året rundt. Disse
vurderingene understøttes av at påkjørsel av rådyr forekommer nokså hyppig langs
Furlandsvegen (fv 661), og til alle årstider. På gammelt kart fra Naturbase (figur 6) er det
også vist et hjortetrekk over fv 661 og dette ble også verifisert av lokalkjente vi var i kontakt
med.
Vik vurderes derfor som et viktig helsårsområde for rådyr, og med et regulert hjortetrekk
som krysser fv 661.
Samlet representerer de kartlagte naturtypefigurene (kystmyr og intakt lavlandsmyr) på Vik
rester av et nokså stort myrdominert landskap. Deler av dette området er nå dyrket opp og
har dermed mistet funksjonen som hekkeområde for våtmarksfugl. Under feltarbeidet i
2021 ble arter som enkeltbekkasin, fiskemåke (NT), sivspurv (NT), gulspurv (NT), gjøk (NT)
og blåstrupe (NT) påvist. Fra tidligere er bl.a. vipe (EN), sanglerke (VU) og storspove (VU)
påvist hekkende i området (Artskart).
I ornitologisk sammenheng har myrområdene på Vik redusert verdi, men klassifiserer
likevel til kategorien registrert viltområde (hekkeområde for våtmarksfugl).
Det er ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette
undersøkelsesområdet.
2. Ørskogfjellet (Nysætervatnet – Ellingsgarden) (Vestnes)
På gammelt kart fra Naturbase er det avmerket flere hjortetrekk i lia nord for nåværende
E39 (figur 6). Disse markerte trekkrutene ble ikke verifisert av lokalkjente vi var i kontakt
med, og sportegn i området var heller ikke entydige. Påkjørsel av hjortevilt langs
nåværende E39 på strekningen forekommer, men i langt mindre grad enn lengre ned i
Skorgedalen (Kristisetermyran – Kjelbotn).
Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet og Ellingsgarden vurderes ikke som et viktig viktig
viltområde for hjortevilt, men klassifiserer likevel til kategorien registrert viltområde (del
av leveområde for hjort).
Samlet representerer eksisterende verneområder og kartlagte naturtypefigurer (rikmyr og
kystmyr) på Ørskogfjellet et stort og verdifullt myrdominert landskap. I ornitologisk
sammenheng har dette myrdominerte landskapet stor verdi som hekkeområde og i noen
grad også som trekkområde. Under feltarbeidet i 2021 ble arter som sangsvane (rugende),
krikkand (hekkeadferd), småspove, rødstilk (hekkeadferd), fiskemåke (NT), sivspurv (NT),
gjøk (NT) og blåstrupe (NT) påvist. Fra tidligere er bl.a. vipe (EN) og storspove (VU) påvist
hekkende i området (Artskart).
I ornitologisk sammenheng tilfredsstiller Nysætervatnet naturreservat og tilgrensende
myrområder østover langs begge sider av eksisterende E39 kravet til svært viktig
viltområde (hekkeområde for våtmarksfugl).
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Det er ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette
undersøkelsesområdet.
3. Julbøen (Molde).
Samtaler med lokale oppsittere bekrefter at Julbøen er et attraktivt leveområde for rådyr
(helårsområde). Det beskrives svært hyppige observasjoner av rådyr i området, noe vi også
erfarte under feltarbeidet. Mosaikk mellom områder med godt skjul (dagleie) og attraktive
beiteområder (bl.a. innmark) gjør området attraktivt for rådyr året rundt. Leveområdet som
er avgrenset videre østover mot Molde (figur 9) inngår trolig i samme viltområde, og disse
kunne således vært slått sammen. Disse vurderingene understøttes av at påkjørsel av rådyr
forekommer nokså hyppig langs Julsundvegen (fv 662), og til alle årstider. På gammelt kart
fra Naturbase er det også vist et hjortetrekk over fjorden fra Julholmen og videre mot
Nautneset uten at dette ble verifisert av lokalkjente vi var i kontakt med, men dette
kan likevel ikke utelukkes.
Julbøen vurderes som et viktig helsårsområde for rådyr.
Området har kvaliteter som leveområde for spetter, og på Artskart foreligger funn
dvergspett og gråspett i området. Også under feltarbeidet i 2021 ble gråspett hørt i
området, mens sportegn som kan stamme fra hvitryggspett ble sett på gammel gråor
(forvekslingsfare med svartspett).
De steile bergveggene i området kan ha potensiale som hekkeplass for rovfugl, men under
feltarbeidet ble det kun påvist sitteplasser (under to beskyttede overheng). Sportegnene
her indikerer rovfugl, men det er forvekslingsmuligheter med ravn.
Den vestvendte bratte lia på østsida av fv 662 på Julbøen tilfredsstiller kravet til viktig
viltområde (leveområde for spetter).
Det er ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette
undersøkelsesområdet
4. Mordalslia – Haukebøelva (Molde)
På gammelt kart fra Naturbase er det avmerket et hjortetrekk både langs med lia og i
retning nord-sør (figur 9). Disse markerte trekkrutene ble ikke verifisert av lokalkjente vi var
i kontakt med, og oppfatningen var heller at området var del av et større viktig leveområde
for både hjort og rådyr. Spesielt ble rådyr framhevet som svært hyppig påtruffet i området.
Under feltarbeidet registrerte vi sportegn av alle de 3 aktuelle hjortedyrene (hjort, rådyr,
elg), men ingen spesielt markerte dyretråkk/ruter ble påvist.
I Mordalslia har hjort, rådyr og elg tilgang på egnet beite året igjennom, tilgang på gode
skjulmuligheter, og et sammenhengende større leveområde som delvis grenser til
attraktive arealer med innmark.
Mordalslia vurderes som et viktig helårsområde for hjortevilt.
I Mordalslia er det ikke avgrenset naturtypefigurer i direkte tilknytning til eventuell dagsone
langs ny E39, men i nærområdet forekommer likevel betydelige arealer med eldre barskog
med innslag av boreale lauvtrær. Et større leveområde for storfugl dekker store deler av lia
(kilde: Naturbase), og denne avgrensingen er relevant også for andre arealkrevende arter
(spetter, rovfugl mm). Området inngår også i leveområdet for hønsehauk (hekkende i
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området).
Felles for arealkrevende fuglearter er at deres leveområder er vanskelig å avgrense eksakt.
Naturområder som inneholder flere arealkrevende arter har en stor verdi for i
viltsammenheng. Områdene representerer gjerne økosystemer med innslag av både
sjeldne og mer vanlige arter. Innenfor denne regionen er havørn (norsk ansvarsart),
hønsehauk (NT) og hvitryggspett («ansvarsart» i regionen) eksempler på slike arter.
Feltbefaringene i 2021 understøtter verdien av Mordalslia som viktige leveområder for
arealkrevende fuglearter.
Mordalslia tilfredsstiller kravet til viktig viltområde (leveområde for spetter, storfugl og
hønsehauk).
Det er ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette
undersøkelsesområdet
Prioriterte viltområder i undersøkelsesområdet. Verdisetting i henhold til SSV-håndbok 172.
Navn på lokalitet (tema)

Vik (Vestnes)

Ørskogfjellet, Nysætervatnet –
Ellingsgarden. (Vestnes).

Julbøen (Molde)

Mordalslia (Molde)

Verdibegrunnelse/kommentar
Lokalitets-ID
Arealer
tilknyttet
planlagt E39 i
Vik, mellom
fv 661 og
Viltvekt 2.
utløp tunell
fra
Ørskogfjellet
Arealer
tilknyttet
planlagt E39
på
Ørskogfjellet,
mellom
Viltvekt 4.
Nysætervatnet
naturreservat
og
Ellingsgarden

Verdi SSV-håndbok 172
Liten Middels Stor

▲

Liten Middels Stor

▲

Arealene på
Julbøen,
mellom
Viltvekt 3 (svak)
Skjerskogen
og planlagt
inngang tunell

Liten Middels Stor

Arealer
tilknyttet
Viltvekt 3.
planlagt E39 i
Mordalalia
(dagsone).

Liten Middels Stor
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1. INNLEDNING
På oppdrag fra Statens vegvesen Utbyggingsområde midt v/Magnhild Tone Rømyhr har
Kistefos Skogtjenester as gjennomført supplerende viltkartlegging for planlagt ny E39 på
strekningen Ørskogfjellet – Molde (delstrekningene Ørskogfjellet – Vik og Julbøen – Molde).
Oppdraget omfatter oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for hjortevilt, fugl og amfibier.
Rammen for arbeidet ble gjennomgått med et oppstartsmøte på Teams 10.05.2021 hvor
Magnhild Tone Rømyhr (Statens vegvesen Utbyggingsområde midt), Marie Catrin Kristiansen
(Statens vegvesen Utbyggingsområde midt) og Geir Høitomt (Kistefos Skogtjenester as)
deltok.
Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester as er ansvarlig for feltarbeid og rapport. Astri Marie
Aadnes i Kistefos Skogtjenester as har deltatt i det gjennomførte feltarbeidet.
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2. OM TILTAKET
Utredningsområdet inngår i den lengre vegstrekningen E39/Kyststamvegen mellom Ålesund
og Molde. De aktuelle delområdene Ørskogfjellet – Vik (Vestnes kommune) og Julbøen –
Molde (Molde kommune) er vist med henholdsvis rød og blå skravering på figur 1.
For begge vegstrekningene er det aktuelt med relativt lange tunellstrekninger, henholdsvis
mellom Skorgedalen og Vik samt på delstrekninger mellom Julbøen og Molde.

Figur 1. Oversiktskart for planlagt E39/Kyststamvegen mellom Ålesund og Molde

Influensområdet defineres som det området som kan bli påvirket av tiltakene. For de
temaene som omhandles i dette notatet vil dette omfatte arealer som direkte berøres av
anleggsarbeidet, men også støy og forstyrrelser i anleggsfasen og senere i bruksfasen har
betydning. Forringelse av leveområder og konflikter med sesongmessige trekk og vandringer
er derfor relevant.
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3. KUNNSKAPSGRUNNLAGET.
3.1 Eksisterende kunnskap
I forbindelse med planlegging av ny E39 er det utarbeidet kommunedelplan med
konsekvensutredning for strekningen Julbøen – Molde (Sweco 2020). Denne utredningen tar
for seg de ikke-prissatte fagtemaene landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold,
kulturminner og naturressurser. Dette dokumentet inneholder mye relevant informasjon om
viltinteresser på denne strekningen og danner dermed et viktig grunnlag for de supplerende
undersøkelsene som ble gjennomført i 2021.
Det er avgrenset flere relevante naturtyper innenfor de to utredningsområdene
(Ørskogfjellet – Vik og Julbøen – Molde). Disse naturtypene er kartlagt i henhold til DNhåndbok 13. Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk er ikke utført innenfor gjeldende
utredningsområde, mens flere MiS-registreringer forekommer på strekningen Julbøen –
Molde. Figur 2 viser kartlagte naturtypefigurer etter DN-håndbok 13 (grønn skravur) samt
eksisterende MiS-figurer i utredningsområdet.

Figur 2. Kartutsnitt som viser naturtypefigurer etter DN-håndbok 13 (grønn skravur) og MiS-figurer i
tilknytning til utredningsområdet. Kilde: Naturbase.

På Artskart foreligger en lang rekke observasjoner fra utredningsområdet. Spesielt innen
artsgruppen fugl er dette svært relevant informasjon, som også omfatter noen «historiske»
data av betydning.
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For øvrig må rapporten Viltet i Vestnes (Holtan 2010) framheves som nyttig
bakgrunnsinformasjon både for hjortevilt, fugl og amfibier.

3.2 Ny kunnskapsinnhenting
Supplerende feltarbeid i utredningsområdet ble utført i perioden 13 – 16.05.2021.
Værforholdene var gode, og feltarbeidet forløp uten spesielle praktiske utfordringer.
Fokus ble i henhold til oppdraget lagt på artsgruppene hjortevilt, fugl og amfibier. Sammen
med eksisterende kunnskap vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig til å beskrive
naturmangfoldet i planområdet.

Figur 3. Buttsnutefrosk på Ørskogfjellet 14.05.2021. Foto: GH.
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4. REGISTRERINGER.
4.1 Ørskogfjellet – Vik (Vestnes kommune)
4.1.1. Hjortevilt
Hjortebestanden i Norge har hatt en sterk vekst de siste 50 årene, med en særlig kraftig
vekst etter 1990 (Langevatn 1997, Hjorteviltregisteret). Hoveddelen av bestanden befinner
seg på Vestlandet, og hjorten er Vestlandets største viltressurs målt både i kjøttmengde og
økonomisk verdi. Hjort forkommer tallrikt også i Vestnes kommunene, og utgjør en viktig
jaktressurs. I perioden 2010 – 2020 ble det felt totalt 4608 hjort i kommunen (tabell 1).
Tabell 1. Antall felt hjort i Vestnes kommune i perioden 2010 – 2020.
Kilde: Hjorteviltregisteret.

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sum perioden 2010 - 2020

Sum felt hjort
442
309
310
391
349
357
422
481
498
554
495
4608

Rådyr har også en livskraftig bestand i undersøkelsesområdet og totalt er det i perioden 2010 –
2020 felt 452 rådyr i Vestnes kommune (kilde. Hjorteviltregisteret).
Elgbestanden er liten, og det er i perioden 2010 til 2020 ikke åpnet for jakt på elg i kommunen
(kilde: Hjorteviltregisteret).
Generelt benytter hjorteviltet tradisjonelle trekkveier med bakgrunn i at terrengformasjoner, vann
og vassdrag bidrar til å lede dyrene langs de samme rutene. I undersøkelsesområdet har
hjorteviltet delvis sesongbestemte trekk, og delvis trekk innenfor gode beiteområder i landskapet
gjennom hele året. Påkjørsel av hjortevilt skjer jevnlig på vegene i undersøkelsesområdet. Slike
kollisjoner skjer i forbindelse med de mer eller mindre regulære sesongtrekkene (mellom sommerog vinterområder), eller ved forflytning f.eks. mellom dagleie og attraktive beiteplasser (f.eks.
innmark).
I fallviltstatistikken for Vestnes kommune er det for perioden 2010 – 2021 rapportert inn
henholdsvis 156, 257 og 2 hjort, rådyr og elg. Hoveddelen av dette er dyr påkjørt av
motorkjøretøy.
Figur 4 viser registrert påkjørsler av hjortevilt (hjort, rådyr og elg) på strekningene Vik (øverst) og
Ørskogfjellet (nederst) i perioden 2010 – 2020 (kilde: Hjorteviltregisteret). Merk at flere av
punktene representerer mer enn 1 påkjørsel.
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Figur 4. Tilfeller av påkjørt hjortevilt på strekningen Vik (øverst) og Ørskogfjellet (nederst) i perioden
2010 – 2020. Merk at flere av punktene representerer mer enn 1 påkjørsel.
Kilde: Hjorteviltregisteret.

Figur 5. Strekningen langs Furlandsvegen (fv 661) ved Vik er utsatt for påkjørsler av hjortevilt (hjort
og rådyr). Varselskilt om hjortevilttrekk er satt opp på strekningen. Foto: GH 14.05.2021

Data om trekkveger og viktige arealer for hjortevilt er nå tatt ut av Naturbasen (p.g.a.
varierende kvalitet), men de avmerkede trekkvegene/leveområdene har likevel en viss
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informasjonsverdi. Figur 6 viser trekkveger for hjort (brune linjer), samt noen viktige
leveområder for rådyr (polygoner avgrenset med brune linjer) slik dette tidligere lå inne i
Naturbase.

Figur 6. Området Ørskogfjellet - Vik. Trekkveger for hjort (brune linjer), samt viktige leveområder for
rådyr (avgrenset med brune linjer) slik dette tidligere lå inne i Naturbase. Kilde: Gislink.

Det er innenfor rammen for dette prosjektet ikke gjort forsøk på en totalkartlegging av
hjorteviltets vandringsmønster og habitatbruk i området. Gjennom feltarbeidet og samtaler
med lokalkjente har vi i imidlertid foretatt en vurdering av de tidligere innlagte data i
Naturbase som omhandlet trekkveger og viktige leveområder for hjortevilt (hjort og rådyr):
1. Vik.
Samtaler med lokale oppsittere bekrefter at Vik er et attraktivt leveområde for rådyr
(helårsområde). Det beskrives hyppige observasjoner av rådyr i området, noe vi også erfarte
under feltarbeidet. Mosaikk mellom områder med godt skjul (dagleie) og attraktive
beiteområder (bl.a. innmark) gjør området attraktivt for rådyr året rundt. Disse vurderingene
understøttes av at påkjørsel av rådyr forekommer nokså hyppig langs Furlandsvegen (fv
661), og til alle årstider. På gammelt kart fra Naturbase (figur 6) er det også vist et
hjortetrekk over fv 661 og dette ble også verifisert av lokalkjente vi var i kontakt med.
Vik vurderes derfor som et viktig helsårsområde for rådyr, og med et regulert hjortetrekk
som krysser fv 661.
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2. Ørskogfjellet (Nysætervatnet – Ellingsgarden).
På gammelt kart fra Naturbase er det avmerket flere hjortetrekk i lia nord for nåværende
E39 (figur 6). Disse markerte trekkrutene ble ikke verifisert av lokalkjente vi var i kontakt
med, og sportegn i området var heller ikke entydige. Påkjørsel av hjortevilt langs nåværende
E39 på strekningen forekommer, men i langt mindre grad enn lengre ned i Skorgedalen
(Kristisetermyran – Kjelbotn).
Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet og Ellingsgarden vurderes ikke som et viktig viktig
viltområde for hjortevilt, men klassifiserer likevel til kategorien registrert viltområde (del
av leveområde for hjort). Det er likevel viktig å påpeke at tilgjengelige data og informasjon
viser at hjort er regelmessig innenfor hele undersøkelsesområdet. Dette innebærer at all
trafikkutbygging i større eller mindre grad vil komme i kontakt med hjort, og arealer som
hjorten benytter i deler av året.
4.1.2. Fugl
På Ørskogfjellet ligger Nysætervatnet naturreservat. Verneformålet er å ta vare på et viktig
våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv (Forskrift om
Nysætervatnet naturreservat, 1988). Dette er et grunt og vegetasjonsrikt fjellvatn omgitt av
åpne myrer og heiområder. Verneområdet er hekkeområde og rasteområde for fugl under
trekk. Nysætervatnet naturreservat ble NiN-kartlagt i 2008.
En naturtypefigur dekker myrområdene øst i reservatet og tilgrensende myr videre mot
nordøst (kystmyr, Fremstedal- Nysætervatnet BN00067551). På motsatt side av E39 ligger
også en avgrenset kystmyr (randsone mot Måslia naturreservat, BN00122506). Måslia
naturreservat fortsetter videre i lia sør for eksisterende E39. Også dette verneområdet
inneholder store arealer myr, hvorav flere er vurdert å være tidligere slåttemyr. Videre mot
Kvernaelva i NØ ligger flere kartlagte rikmyrlokaliteter langs eksisterende veg (BN00010919,
BN00102507, BN00122508, BN00122509, BN00122510, BN00010967, BN00122511,
BN00122512, BN00122513).
Samlet representerer eksisterende verneområder og kartlagte naturtypefigurer (rikmyr og
kystmyr) et stort og verdifullt myrdominert landskap. I ornitologisk sammenheng har dette
myrdominerte landskapet stor verdi som hekkeområde og i noen grad også som
trekkområde. Under feltarbeidet i 2021 ble arter som sangsvane (rugende), krikkand
(hekkeadferd), småspove, rødstilk (hekkeadferd), fiskemåke (NT), sivspurv (NT), gjøk (NT) og
blåstrupe (NT) påvist. Fra tidligere er bl.a. vipe (EN) og storspove (VU) påvist hekkende i
området (Artskart).
I ornitologisk sammenheng tilfredsstiller Nysætervatnet naturreservat og tilgrensende
myrområder østover langs begge sider av eksisterende E39 kravet til svært viktig
viltområde (hekkeområde for våtmarksfugl).
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Figur 7. Deler av myrlandskapet på Ørskogfjellet. Foto: GH 15.05.2021

På Vik er det også avgrenset naturtypefigurer knyttet til kystmyr og intakt lavlandsmyr
(Uramyre BN 00122516, ved Elvestad BN00010923, Øveråslia BN00010941, ved Øverbø
BN00010924). Gjennomgående er disse myrene imidlertid sterkere påvirket av grøfting og
inngrep sammenlignet med situasjonen på Ørskogfjellet.
Samlet representerer de kartlagte naturtypefigurene (kystmyr og intakt lavlandsmyr) rester
av et nokså stort myrdominert landskap. Deler av dette området er nå dyrket opp og har
dermed mistet funksjonen som hekkeområde for våtmarksfugl. Under feltarbeidet i 2021 ble
arter som enkeltbekkasin, fiskemåke (NT), sivspurv (NT), gulspurv (NT), gjøk (NT) og
blåstrupe (NT) påvist. Fra tidligere er bl.a. vipe (EN), sanglerke (VU) og storspove (VU) påvist
hekkende i området (Artskart).
I ornitologisk sammenheng har myrområdene på Vik redusert verdi, men klassifiserer
likevel til kategorien registrert viltområde (hekkeområde for våtmarksfugl).

4.1.3. Amfibier
Foreliggende observasjoner på Artskart viser at nordpadde og buttsnutefrosk kan være
aktuelle amfibier i disse kyststrøkene. Det ble derfor utført målrettet søk etter disse artene
både på Ørskogfjellet og ved Vik, bl.a. ved leting etter potensielle yngleplasser. På begge
steder ble buttsnutefrosk påvist (figur 3), men ingen yngleplasser ble funnet. Det er dermed
ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette undersøkelsesområdet.
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4.2 Julbøen - Molde
4.2.1. Hjortevilt
Hjortebestanden i Norge har hatt en sterk vekst de siste 50 årene, med en særlig kraftig
vekst etter 1990 (Langevatn 1997, Hjorteviltregisteret). Hoveddelen av bestanden befinner
seg på Vestlandet, og hjorten er Vestlandets største viltressurs målt både i kjøttmengde og
økonomisk verdi. Hjort forkommer tallrikt også i Molde kommunene, og utgjør en viktig
jaktressurs. I perioden 2010 – 2020 ble det felt totalt 2968 hjort i kommunen (tabell 2).
Tabell 2. Antall felt hjort i Molde kommune i perioden 2010 – 2020.
Kilde: Hjorteviltregisteret.
År
Sum felt hjort
2010
140
2011
103
2012
97
2013
163
2014
95
2015
129
2016
123
2017
140
2018
223
2019
624
2020
1131
Sum perioden 2010 - 2020
2968
Rådyr har også en livskraftig bestand i undersøkelsesområdet og totalt er det i perioden 2010 –
2020 felt 2415 rådyr i Molde kommune (kilde. Hjorteviltregisteret).
Elgbestanden er økende og fellingstallet har økt fra 14 dyr i 2010 til 50 dyr i 2020 (totalt 224 dyr i
perioden) (kilde: Hjorteviltregisteret).
Generelt benytter hjorteviltet tradisjonelle trekkveier med bakgrunn i at terrengformasjoner, vann
og vassdrag bidrar til å lede dyrene langs de samme rutene. I undersøkelsesområdet har
hjorteviltet delvis sesongbestemte trekk, og delvis trekk innenfor gode beiteområder i landskapet
gjennom hele året. Påkjørsel av hjortevilt skjer jevnlig på vegene i undersøkelsesområdet. Slike
kollisjoner skjer i forbindelse med de mer eller mindre regulære sesongtrekkene (mellom sommerog vinterområder), eller ved forflytning f.eks. mellom dagleie og attraktive beiteplasser (f.eks.
innmark).
I fallviltstatistikken for Molde kommune er det for perioden 2010 – 2021 rapportert inn
henholdsvis 337, 1027 og 68 hjort, rådyr og elg. Hoveddelen av dette er dyr påkjørt av
motorkjøretøy.
Figur 8 viser registrert påkjørsler av hjortevilt (hjort, rådyr og elg) på strekningen Julbøen –
Molde i perioden 2010 – 2020 (kilde. Hjorteviltregisteret). Merk at flere av punktene
representerer mer enn 1 påkjørsel.
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Figur 8. Tilfeller av påkjørt hjortevilt på strekningen Julbøen – Molde i perioden 2010 – 2020. Merk at
flere av punktene representerer mer enn 1 påkjørsel. Kilde: Hjorteviltregisteret.

Data om trekkveger og viktige arealer for hjortevilt er nå tatt ut av Naturbasen (p.g.a.
varierende kvalitet), men de avmerkede trekkvegene/leveområdene har likevel en viss
informasjonsverdi. Figur 9 viser trekkveger for hjort (brune linjer), samt noen viktige
leveområder for rådyr (avgrenset med brune linjer) slik dette tidligere lå inne i Naturbase.

Figur 9. Området Julbøen – Molde. Trekkveger for hjort (brune linjer), samt viktige leveområder for
rådyr (avgrenset med brune linjer) slik dette tidligere lå inne i Naturbase. Kilde: Gislink.

Det er innenfor rammen for dette prosjektet ikke gjort forsøk på en totalkartlegging av
hjorteviltets vandringsmønster og habitatbruk i området. Gjennom feltarbeidet og samtaler
med lokalkjente har vi i imidlertid foretatt en vurdering av de tidligere innlagte data i
Naturbase som omhandlet trekkveger og viktige leveområder for hjortevilt (hjort og rådyr):
1. Julbøen.
Samtaler med lokale oppsittere bekrefter at Julbøen er et attraktivt leveområde for rådyr
(helårsområde). Det beskrives svært hyppige observasjoner av rådyr i området, noe vi også
erfarte under feltarbeidet. Mosaikk mellom områder med godt skjul (dagleie) og attraktive
beiteområder (bl.a. innmark) gjør området attraktivt for rådyr året rundt. Leveområdet som
er avgrenset videre østover mot Molde (figur 9) inngår trolig i samme viltområde, og disse
kunne således vært slått sammen. Disse vurderingene understøttes av at påkjørsel av rådyr
forekommer nokså hyppig langs Julsundvegen (fv 662), og til alle årstider. På gammelt kart
fra Naturbase er det også vist et hjortetrekk over fjorden fra Julholmen og videre mot
Nautneset uten at dette ble verifisert av lokalkjente vi var i kontakt med, men dette
kan likevel ikke utelukkes.
Julbøen vurderes som et viktig helsårsområde for rådyr.
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2. Mordalslia – Haukebøelva.
På gammelt kart fra Naturbase er det avmerket et hjortetrekk både langs med lia og i retning
nord-sør (figur 9). Disse markerte trekkrutene ble ikke verifisert av lokalkjente vi var i
kontakt med, og oppfatningen var heller at området var del av et større viktig leveområde
for både hjort og rådyr. Spesielt ble rådyr framhevet som svært hyppig påtruffet i området.
Under feltarbeidet registrerte vi sportegn av alle de 3 aktuelle hjortedyrene (hjort, rådyr,
elg), men ingen spesielt markerte dyretråkk/ruter ble påvist.
I Mordalslia har hjort, rådyr og elg tilgang på egnet beite året igjennom, tilgang på gode
skjulmuligheter, og et sammenhengende større leveområde som delvis grenser til attraktive
arealer med innmark.
Mordalslia vurderes som et viktig helårsområde for hjortevilt.
4.2.2. Fugl
På Julbøen er det avgrenset en naturtypefigur med rik sump- og kildeskog (Julbøen,
BN00020764) på østsida av fv.662. Lokaliteten er noe redusert av tekniske inngrep. I denne
lia er det innslag av krevende plantearter (bl.a alm, sanikel, breiflangre) og innslag av rik
edelløvskog med gamle trær. Området har kvaliteter som leveområde for spetter, og på
Artskart foreligger funn dvergspett og gråspett i området. Også under feltarbeidet i 2021 ble
gråspett hørt i området, mens sportegn som kan stamme fra hvitryggspett ble sett på
gammel gråor (forvekslingsfare med svartspett).
De steile bergveggene i området kan ha potensiale som hekkeplass for rovfugl, men under
feltarbeidet ble det kun påvist sitteplasser (under to beskyttede overheng). Sportegnene her
indikerer rovfugl, men det er forvekslingsmuligheter med ravn.
Den vestvendte bratte lia på østsida av fv 662 på Julbøen tilfredsstiller kravet til viktig
viltområde (leveområde for spetter).
I Mordalslia er det ikke avgrenset naturtypefigurer i direkte tilknytning til eventuell dagsone
langs ny E39, men i nærområdet forekommer likevel betydelige arealer med eldre barskog
med innslag av boreale lauvtrær. Et større leveområde for storfugl dekker store deler av lia
(kilde: Naturbase), og denne avgrensingen er relevant også for andre arealkrevende arter
(spetter, rovfugl mm). Dette området er vist med grønn skravur på figur 9. Under
feltarbeidet ble svartspett sett i Mordalslia, og området inngår også i leveområdet for
hønsehauk (hekkende i området).
Søk etter eventuell alternativ reirplass for hønsehauk ble gjennomført i Mordalslia 14.05.
Det ble foretatt systematisk søk i terrenget, og aktiv bruk av lyd. Arten ble imidlertid ikke
påvist i influensområdet for ny veg.
Felles for arealkrevende fuglearter er at deres leveområder er vanskelig å avgrense eksakt.
Naturområder som inneholder flere arealkrevende arter har en stor verdi for i
viltsammenheng. Områdene representerer gjerne økosystemer med innslag av både sjeldne
og mer vanlige arter. Innenfor denne regionen er havørn (norsk ansvarsart), hønsehauk (NT)
og hvitryggspett («ansvarsart» i regionen) eksempler på slike arter. Feltbefaringene i 2021
understøtter verdien av Mordalslia som viktige leveområder for arealkrevende fuglearter.
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Begrunnelsen bygger på naturkvalitetene i området (innslag av eldre naturskog (figur 10)),
variasjonsbredden (innslag av myr, gamle trær, forekomst av død ved), dokumenterte
viltverdier (kommunal viltkartlegging, Artskart), samt egne observasjoner
(synsobservasjoner, sportegn).
Mordalslia tilfredsstiller kravet til viktig viltområde (leveområde for spetter, storfugl og
hønsehauk).

Figur 10. Skogbilde fra Mordalslia. Foto: GH 13.05.2021

4.2.3. Amfibier
Foreliggende observasjoner på Artskart viser at nordpadde og buttsnutefrosk kan være
aktuelle amfibier i disse kyststrøkene. Det ble derfor utført målrettet søk etter disse artene
både på Julbøen og i Mordalslia, bl.a. ved leting etter potensielle yngleplasser.
Buttsnutefrosk ble observert i Mordalslia, men ingen yngleplasser ble funnet. Det er dermed
ikke grunnlag for å skille ut viktige områder for amfibier i dette undersøkelsesområdet.
.
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5. OPPSUMMERING
5.1 Prioriterte viltområder, oppsummert (DN-håndbok 11)
Tabell 3. Prioriterte viltområder i undersøkelsesområdet. Verdisetting i henhold til DN-håndbok 11.
Viltvekt
Navn på lokalitet

Vik (Vestnes)

Beliggenhet

Arealer tilknyttet
planlagt E39 i Vik,
mellom fv 661 og
utløp tunell fra
Ørskogfjellet

Verdibegrunnelse/kommentar

DN-håndbok
11

Vik vurderes som et viktig helsårsområde for rådyr,
og med et regulert hjortetrekk. Risikostrekninger
med hensyn til viltpåkjørsel.
I ornitologisk sammenheng har myrområdene på Vik
redusert verdi, men klassifiserer likevel til
kategorien registrert viltområde (hekkeområde for
våtmarksfugl).

2

Ikke påvist viktige lokaliteter for amfibier.

Ørskogfjellet,
Nysætervatnet –
Ellingsgarden.
(Vestnes).

Arealer tilknyttet
planlagt E39 på
Ørskogfjellet,
mellom
Nysætervatnet
naturreservat og
Ellingsgarden

Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet og
Ellingsgarden vurderes ikke som et viktig viktig
viltområde for hjortevilt, men klassifiserer likevel til
kategorien registrert viltområde (del av leveområde
for hjort).
I ornitologisk sammenheng tilfredsstiller
Nysætervatnet naturreservat og tilgrensende
myrområder østover langs begge sider av
eksisterende E39 kravet til svært viktig viltområde
(hekkeområde for våtmarksfugl).

4

Ikke påvist viktige lokaliteter for amfibier.

Julbøen vurderes som et viktig helsårsområde for
rådyr. Risikostrekninger med hensyn til
viltpåkjørsel.
Julbøen (Molde)

Arealene på Julbøen,
mellom Skjerskogen Den vestvendte bratte lia på østsida av fv 662 på
og planlagt inngang Julbøen tilfredsstiller kravet til viktig viltområde
(leveområde for spetter).
tunell

3 (svak)

Ikke påvist viktige lokaliteter for amfibier.

Mordalslia vurderes som et viktig helårsområde for
hjortevilt.

Mordalslia (Molde)

Arealer tilknyttet
planlagt E39 i
Mordalalia
(dagsone).

Mordalslia tilfredsstiller kravet til viktig viltområde
(leveområde for spetter, storfugl og hønsehauk).
Ikke påvist viktige lokaliteter for amfibier.
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3

5.2 Prioriterte viltområder, oppsummert (SSV-håndbok V172)
Verdien etter SVV håndbok 172 blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til
stor verdi.
Tabell 4. Prioriterte viltområder i undersøkelsesområdet. Verdisetting i henhold til SSV-håndbok 172.
Navn på lokalitet (tema)

Vik (Vestnes)

Lokalitets-ID

Arealer
tilknyttet
planlagt E39 i
Vik, mellom
fv 661 og
utløp tunell
fra
Ørskogfjellet

Verdibegrunnelse/kommentar

Vik vurderes som et viktig
helsårsområde for rådyr, og med et
regulert hjortetrekk. Risikostrekninger
med hensyn til viltpåkjørsel.
I ornitologisk sammenheng har
myrområdene på Vik redusert verdi,
men klassifiserer likevel til kategorien
registrert viltområde (hekkeområde
for våtmarksfugl).

Verdi SSV-håndbok 172

Liten Middels Stor

▲

Viltvekt 2.

Ørskogfjellet, Nysætervatnet –
Ellingsgarden. (Vestnes).

Arealer
tilknyttet
planlagt E39
på
Ørskogfjellet,
mellom
Nysætervatnet
naturreservat
og
Ellingsgarden

Ørskogfjellet mellom Nysætervatnet
og Ellingsgarden vurderes ikke som et
viktig viktig viltområde for hjortevilt,
men klassifiserer likevel til kategorien
registrert viltområde (del av
leveområde for hjort).

Liten Middels Stor

▲

I ornitologisk sammenheng
tilfredsstiller Nysætervatnet
naturreservat og tilgrensende
myrområder østover langs begge sider
av eksisterende E39 kravet til svært
viktig viltområde (hekkeområde for
våtmarksfugl).
Viltvekt 4.

Julbøen (Molde)

Arealene på
Julbøen,
mellom
Skjerskogen
og planlagt
inngang tunell

Julbøen vurderes som et viktig
helsårsområde for rådyr.
Risikostrekninger med hensyn til
viltpåkjørsel.
Den vestvendte bratte lia på østsida
av fv 662 på Julbøen tilfredsstiller
kravet til viktig viltområde
(leveområde for spetter).
Viltvekt 3 (svak)
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Liten Middels Stor

▲

Mordalslia vurderes som et viktig
helårsområde for hjortevilt.

Mordalslia (Molde)

Arealer
Mordalslia tilfredsstiller kravet til
tilknyttet
viktig viltområde (leveområde for
planlagt E39 i
spetter, storfugl og hønsehauk).
Mordalalia
(dagsone).
Viltvekt 3.
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Liten Middels Stor

▲

6. KILDER
Artsdatabanken 2018. Fremmedartslista 2018. Hentet 15.09.2021
fra https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
Artsdatabanken 2020. Artskart. Hentet 15.10.2020 fra http://artskart.artsdatabanken.no/
Direktoratet for naturforvaltning 2000. Viltkartlegging. DN-håndbok 11.
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