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SAMMENDRAG
Multiconsult har på oppdrag fra Langsætrane sameige utført flere utredninger i forbindelse med et planlagt hyttefelt,
H60 i Stordalen. Utredningene er utført for å imøtekomme krav fremsatt av Fylkesmannen og NVE i forbindelse med
en tidligere høring av planen.
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Hyttefelt i Stordalen, H60 - utredninger i forbindelse med byggeplan
Multiconsult har utført flere utredninger i forbindelse med planer om et hyttefelt, H60, i Stordalen.
Følgende tema skal behandles for bruk i endelig plandokument:
1. Vurdering av hydrologiske betraktninger fra NVE.
2. Vurdering av hvordan planlagt omlegging av to bekker vil kunne påvirke myrområdene,
samt kartlegging av biologisk mangfold langs bekkene.
3. Utarbeide en oppdatert beskrivelse av brukerinteresser langs den aktuelle delen av
Storelva.
4. Visualisering og kort beskrivelse av planens virkninger for landskapet i området.
5. Vurdering av planen ift. rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag.
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Vurdering av hydrologiske betraktninger fra NVE
Multiconsult ved Ann Kristin Tuseth har vært i kontakt med NVE angående følgende punkter:


NVE sendte den 20.06.2018 ut en innsigelse til reguleringsplanen, der det blant annet er
nevnt at fremgangsmåten i flomsonekartlegginga for Storelva har så stor usikkerhet at det
må komme klart frem av plandokumentene, og eventuelt fastsettes en sikkerhetsmargin
som tar høyde for usikkerheten. Usikkerheten er knyttet til manglende oppmåling av
tverrprofiler, spesielt med tanke på elvebunnen.



Oppmåling av tverrprofiler ble etterspurt i forbindelse med beregningene, det måtte derfor
gjøres noen antagelser basert på de oppmålingene og kartgrunnlaget som fantes. Laserdata
for området var ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.



Multiconsult mener det allerede er tatt høyde for usikkerheten ved å senke elvebunnen i
modellen 1 meter, i stedet for 2 meter som oppmåling ved bruene indikerer, og at
beregningene derfor antas å være konservative. Flomvurderingen er beskrevet i
Multiconsults notat 418456-RIVass-NOT-001_rev00.



Utbygger kan få klarhet i denne usikkerheten ved å måle opp noen punkter i elvebunnen
langs den modellerte strekningen, slik at man kan sjekke at elvebunnen i modellen ikke er
senket for lavt.

Multiconsult har fått følgende avklaring fra NVE:


NVE presiserer at innsigelsen gjelder manglende bestemmelser i planframlegget, og at det
konservative valget som er tatt i beregningene høres ok ut mtp. sikkerhetsmargin. De
anbefaler imidlertid at det blir gjort kontrollmålinger av elvebunnen for å redusere
usikkerheten.

10212586-RIM-NOT-01

30. september 2019 / Revisjon 00

Side 2 av 16

Hyttefelt i Stordalen H60 - utredninger i forbindelse med
byggeplan

3

multiconsult.no

Vurdering av hvordan en planlagt omlegging av to bekker vil kunne påvirke
myrområdene, samt kartlegging av biologisk mangfold langs bekkene.
Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling
I Naturbase og Artskart foreligger det få registreringer av flora og noen registreringer av naturtyper i
området. Datagrunnlaget før vår befaring var derfor sparsommelig for temaet botanikk og middels
for naturtyper.
Det ble gjennomført befaring juni 2019 med fokus på naturtyper og flora som vil kunne bli berørt av
en omlegging av to bekker. Befaringen ble foretatt av biolog Tor-Amund Røsberg (Multiconsult). Det
var muligens noe tidlig i vekstsesongen for noen karplanter, men forholdene var stort sett gode.
Datagrunnlaget etter befaring anses som godt for de nevnte temaer.
Områdebeskrivelse og naturverdier
I forbindelse med utredning av H60 ble tilgjengelig data for området gjennomgått. Nord for
planområdet er det tidligere registrert en naturbeitemark.
NaturbaseID

Navn

Naturtype

BN00021602

Nørdredalen: Langsetrane: Naturbeitemark
Kvitlen

Areal (daa)
79,9

Verdi
Viktig (B)

Planområdet består i dag av en mosaikk mellom bjørkekratt og myr. Noen typiske karplanter som
røsslyng, klokkelyng, svarttopp, tettegras, kystmyrklegg og molte ble registrert her.
I planområdet finner vi naturtypen terrengdekkende myr. Denne naturtypen er rødlistet som sårbar
(VU). Terrengdekkende myr er myr dominert av ombrotrofe1 partier som dekker terrenget som et
teppe. Naturtypen finnes i større deler av planområdet i mosaikk med partier som er dominert av
dunbjørk (Figur 2). Myrpartiene er av fattig utforming. Myrpartiene verdsettes til lokalt viktig (C) da
de er relativt små, fattig utforming og i mosaikk med bjørkeskog.
Påvirkningsfaktorer er grøfting, torvtekt, nedbygging, oppdyrking, vann- og vindkraftreguleringer og
klimaendringer.

1

Ombrotrof = planter får kun tilført mineralnæring via regnvann (ikke fra berggrunnen)
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Figur 1. Blå stjerne markerer skytebane/skytefelt og grønnskravert område markerer naturbeitemark (Kartutsnitt fra
Naturbase). Undersøkelsesområdet merket med blå ring.

Figur 2. Blå stjerne markerer myrflate (terrengdekkende myr), oransje stjerne markerer mosaikk mellom myr og tørrere
partier med bjørk. Myrparti som skulle vurderes opp mot omlegging av to bekker er merket med hvite firkanter.

Rødlistearter
Tidligere registreringer av terrestriske rødlistearter i og ved planområdet er myggblom (NT). Denne
ble ikke gjenfunnet på befaring. Det ble ikke påvist andre rødlistearter i området under befaring.
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Figur 3. Brunt kryss markerer kjent funn av myggblom (NT) (Kartutsnitt fra Naturbase).

Fra Norsk rødliste for arter (2015):
«Myggblom Hammarya paludosa vurderes som nær truet (NT) på grunn av observert tilbakegang.
Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste, på grunn av ny kunnskap. Arten vokser på
flytetorv på meget våte myrpartier, hovedsakelig på ombrotrof og fattig minerotrof myr. Den er
utbredt over store deler av landet nord til Troms, men med spredt forekomst. Funnfrekvensen etter
1995 er låg (8,6 %, mot normalt 18,4 %), noe som kan tyde på en tilbakegang. Observatører (G.
Gaarder, J. I. Johnsen, pers. medd.) opplyser om at de stadig sjeldnere ser arten, og at dens myrer er
mye utsatt for grøfting fortsatt. Myggblom er vidt utbredt i boreale belter (sirkumboreal).»
Oppsummering naturmiljø
Det ble registrert arealer med naturtypen terrengdekkende myr i tiltaksområdet. På generell basis
vil nye utbygginger og fragmenteringer av slike områder medføre at naturtypen innskrenkes og
negative konsekvenser vil øke.
En omlegging av to bekker som beskrevet i planen vil ikke påvirke myrpartiet mellom hyttefeltet og
Storelva slik vi vurderer det. Vannet blir ledet ut i samme nettverk av bekker med kun to korte
kanaliseringer og tilførsel av vann til myrsystemet ned mot Storelva opprettholdes i stor grad som
før. De resterende bekkene i planområdet vil ifølge oppdatert illustrasjonsplan renne som i dag.
Myggblom ble ikke gjenfunnet på befaringen av området, noe som bl.a. kan skyldes at vi var der
utenfor optimal vekstsesong for arten. Ifølge utbyggingsplanen vil arten kunne bli direkte berørt av
veien mellom felt BFF7 og BFF8.
Arten foretrekker flytetorv på meget våte myrpartier. Myrpartier som dette vil i mindre grad bli
berørt, men det kan ikke utelukkes.
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Figur 4. Terrengdekkende myr og bjørkekratt (Foto: Multiconsult).

Figur 5. Terrengdekkende myr, ombrotrof myrflate (Foto: Multiconsult).
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Figur 6. Skytefelt (Foto: Multiconsult).
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Beskrivelse av brukerinteresser i Øvre Stordal
Denne utredningen er basert på følgende kilder:


Offentlige kartdatabaser



Naturbase (statlig sikrede friluftslivsområder)



Muntlig kontakt med Stordal kommune (Martin Hove)



Nettsider for Sunnmøre friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Møre og Romsdal og
Norges jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal



Frode Færøy (www.ovrestordal.no)



Turportalen ut.no



Skiportalen skisporet.no

Beskrivelse av området
Det er tatt utgangspunkt i den kunnskapen som ligger i VVV-rapport 2001-47 (Verdier i Stordalselva,
Stordal, Norddal, Stranda og Rauma kommuner i Møre og Romsdal).
I rapporten som omhandler vassdragsvernet er det for friluftsliv kommentert at vassdraget er godt
egnet til dagsturer sommer og vinter. Videre er vassdraget et viktig turområde både for
lokalbefolkningen og for hele Ålesundregionen. Langsætra trekkes frem som et mye brukt

10212586-RIM-NOT-01

30. september 2019 / Revisjon 00

Side 7 av 16

Hyttefelt i Stordalen H60 - utredninger i forbindelse med
byggeplan

multiconsult.no

utgangspunkt for turer om sommeren. Alpinanlegget på Overøye er et populært sted vinterstid og
området er vurdert å ha regional verdi. Kvitlestølen, Puskestølen og et kvernhus på Overøye ligger
også inne i planen som utvalgte lokaliteter under kulturminner.
Statlig sikret friluftsområde
På vestsiden av Storelva like ved alpinanlegget Arena Overøye ligger «Overøye/Langesæterområdet
(FS00001808)». Dette er kategorisert som et svært viktig friluftslivsområde som består av en større
parkeringsplass (Forvaltningsplan for statlig sikret friluftslivsområder Stordal kommune 2013 –
2018). Beskrivelse fra Naturbase:
«Et av de mest besøkte utfartsstedene på Sunnmøre. I området er det et godt utbygd/opparbeid
løypenett for tur/langrenn og området er godt egnet for familieutflukter. I nærheten ligger også et
alpinanlegg, samt en rekke andre frilufts- og kulturfasiliteter. Utvidelse av en allerede sikret
parkeringsplass.»
Turmuligheter Øvre Stordal
Ingen fotturer er avmerket i tiltaksområdet på turkart for Øvre Stordal (figur 7).

Figur 7. Utsnitt fra turkart (https://www.ovrestordal.no/turkartet). Tiltaksområdet er merket med blå ring.

Flere turer i Øvre Stordal tar utgangspunkt i parkeringsplasser på Kvitlane og Pusken, men ingen
turforslag er merket inn i området for dette tiltaket (figur 8).
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Figur 8. Kart er hentet fra Sunnmøre friluftsråd sin informasjonsbrosjyre «Øvre Stordal – Langsætrane og Øyna» som
ligger på friluftsrådet sin hjemmeside (https://www.friluftsraadet.no/). Tiltaksområdet er merket med rød ring.

Skiløyper
Det går en skiløype gjennom planområdet. Denne er del av en lengre rundløype.

Figur 9. Kart over skiløype (rundløype). Tiltaksområdet er merket med rød ring. (https://www.ovrestordal.no/skiloype)

Toppturer
Ingen merkede toppturer tar utgangspunkt i det planlagt utbyggingsområdet, men det vil bli innsyn
til hyttefeltet fra topper rundt hele tiltaksområdet.

10212586-RIM-NOT-01

30. september 2019 / Revisjon 00

Side 9 av 16

Hyttefelt i Stordalen H60 - utredninger i forbindelse med
byggeplan

multiconsult.no

Figur 10. Utsnitt over toppturer i nærheten av tiltaksområdet (https://www.ovrestordal.no/topptur). Tiltaksområdet er
merket med blå ring.

Jakt og fiske
Det aktuelle området er lite benyttet til jakt og fiske ifølge Frode Færøy. Det er populært å fiske i
Storelva, men i hovedsak noe lenger nord, ved Øyna og elvemøtet mellom Storelva og Innfjordelva.
Det er også større aktivitet når det gjelder fiske på vestsiden av elva hvor det ligger en vei som
benyttes av mange og gir en lettere adkomst til elva.
Oppsummering brukerinteresser
Det er mange som bedriver et aktivt friluftsliv i Øvre Stordal. Flere nettsider bekrefter dette med
turforslag og turkart både sommer og vinter. Det ligger et alpinanlegg, Arena Overøye, i dalen, og
det reklameres for toppturer til flere av fjelltoppene rundt tiltaksområdet.
For friluftsinteresser er det sentrale nordlige området aktuelle utfartsområder gjennom hele året,
fra Langhaugen og Seljebotn til Pusken og Fokhaugstua, med ruter til Tresfjorden og Innfjorden. Litt
inn forbi skitrekket er det opparbeidet et stort rekreasjonsområde med badekulper, gapahuker,
grillplasser og lekeareal til allmenn bruk i regi av friluftsrådet.
Det er kun én kjent rute som blir direkte berørt av hyttefeltet. Dette er en skiløype som kjøres opp
som rundløype. Traseen blir berørt av hyttefeltet, men skal omlegges dersom det blir en utbygging.
Store deler av friluftsaktivitetene i dalen skjer på vestsiden av Storelva og nord for tiltaksområdet.
Dette fremgår av informasjon funnet på nett, turkart og muntlig informasjon. Østsiden av Storelva
er lite brukt i dag med unntak av nevnte skiløype. Det går ingen merkede turruter her og bruken
virker å være ganske sporadisk. Området domineres av myr, noe som kanskje kan forklare litt av
den lave bruksfrekvensen, spesielt om sommeren.
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Figur 11. Aktivt friluftsliv i Øvre Stordal (Foto: Multiconsult).
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Visualisering og kort beskrivelse av planens virkninger for landskapet i
området
Hyttefeltet i Stordalen H60 er lokalisert på Overøye ved Storelva og ligger innenfor
landskapsregionen Midtre bygder på Vestlandet, hvor landskapskarakteren preges først og fremst
av stor variasjonsrikdom og sterke kontraster. Brede fjordløp, markerte U-daler og alpine former gir
et overveiende storlinjet inntrykk med sterkt aksentuerte landskapsrom. Dalene i området er
iseroderte U- formete lavlandsdaler oppfylt av løsmasser i bunnen. En rekke botner finnes i
forskjellige nivåer, og det høyeste massivet, Lauparen, når opp i over 1500 m.o.h. Flere sidedaler
leder ned mot hoveddalføret, de tre største fra sørøst. Både sidedalene og hoveddalføret er typiske
lavlandsdaler. Dalene er omgitt av fjell som er relativt sterkt oppskårne. Relieffet er imidlertid noe
rundere enn ellers på indre deler av Sunnmøre. Det finnes enkelte mindre botnbreer i nordøstlige
deler som skaper kontrast og framhever de alpine terrengformene i dette området. Vannene er
små og ligger i den nordlige og nordøstlige delen, over skoggrensa. Bjørka er vanligste
skogdannende treslag, men innslag av mer varmekjære arter sammen med granplantninger skaper
vekslinger.

Figur 12. Bilder fra Lauparenmassivet (Foto: Multiconsult).

Dyrkamarka og relativt store myrflater på elvesletta i dalbunnen er også karakteristiske innslag i
landskapsbildet som skaper brudd og variasjon. Stedvis har seterdriften formet vegetasjonsbildet,
og gjør det delvis enda. Det meste av bebyggelsen er konsentrert i Stordal, nederst i vassdraget. En
del spredt gårdsbebyggelse finnes innover hoveddalføret helt opp til Seljebotn. Setergrender og
hyttefelt finnes konsentrert omkring Rødset samt på strekningen mellom Almås og Pusken.
Stordalselva/Storelva er viktige landskapselement i dalførene, men synligheten kan variere i
landskapet. På strekningen Almås - Pusken har Storelva et forholdsvis stort fall og et variert løp.
Stedvis går elva dypt nedskåret i terrenget og lite synlig fra avstand, men ved Seljebotnen og ved
Overøye er den mer fremtredende. Trollkyrkjegarden er en kort, meandrerende strekning av elva
som omfatter elvemøtet mellom elva fra Litlevatnet og elva fra Storvatnet. Elva og terrenget former
flere idylliske loner mellom rolige stryk. Lyse finsedimenter danner botnsubstratet og fremhever
det klare elvevatnet. Stordalselva er en kjent lakseelv og er et verna vassdrag. Det finnes flere
tilrettelagte badeplasser langs Storelva.
Seljebotsmyrane er et naturreservat med verna myr som ligger på østsiden av Storelva ned mot
Seljebotn. Det ligger også en naturtype med rikmyr like nord for denne. Kvitlen og Pusken er
relative store, åpne seterområder med naturbeitemark. Områdene er i god hevd og flere av
bygningene er i god stand og benyttes som fritidsboliger i dag. Setermiljøet er oppløst i dag, og de
gamle bygningene ligger inne blant nyere fritidsboliger.
Området Stordalselva og omkringliggende områder er representative for regionen. Landskapet har
et tydelig preg av menneskelig påvirkning. Området har gode visuelle kvaliteter som er typiske for
landskapet i regionen.
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Figur 13. Bilde tatt mot nord fra planområdet. Kvitlene, Fokhauglia, Fokhaugtinden og Dyrdalstinden ses i bakgrunnen
(Foto: Multiconsult).

Figur 14. Bilde tatt mot sørvest fra planområdet. Myrområde med skisenteret og Overøye i bakgrunnen (Foto:
Multiconsult).

Hyttefeltet H60 er lokalisert på Overøye, ca. 600 meter i luftlinje nordøst for skisenteret Arena
Overøye. Innenfor hyttefeltet heller terrenget mot vest, med lokale terrengvariasjoner med mer
kupert terreng. I østlige del av planområdet stiger terrenget bratt mot øst. I området er det
registrert åpen fastmark, skog med middels og høy bonitet, samt myr og noe barskog vest for elva.
Deler av området er i bruk som turveg/skiløype i dag. I tillegg finnes eksisterende skytebane
innenfor planområdet, denne er planlagt flyttet. Turveg/skiløype er planlagt videreført i
reguleringsplanen.
Hyttefeltet er omgitt av flere karakteristiske fjelltopper som Fokhaugtinden, Dyrdalstinden,
Ådalstinden, Stolen og Auskjeret som skaper et idyllisk landskapsrom i dalbunnen med utsikt over
fjellandskapet. Det ligger flere hyttefelt i nærområdet. I nord finnes det hyttefelt på Langsætrane
og Fokhauglia. Lenger vest på andre siden av Storelva ligger det flere hyttefelt ved Overøye.
Hyttefeltet ligger tett på Kvitlestølen med naturtypen naturbeitemark. Det er ikke planlagt
utbygging i området, men gjeldene plan og arealplan har pr. i dag regulert offentlig parkeringsplass
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samt tilkoblingspunkt for internveg i utkanten av naturtypeområdet. Hoveddelen av
naturbeitemarken vil forbli urørt, men deler av den vil forsvinne.
Adkomsten til området er tenkt i nord via Langsætervegen og videre fra Kvitlevegen. Videre veg
trasé strekker seg i hovedsak sørover med stikkveier retning øst-vest, gjennom de tørreste
områdene for å bevare våtmarker og dyreliv urørt i størst mulig grad. Internvegen vil stort sett ligge
greit i landskapet og følger terrenget.
Fritidsboligene er plassert i åtte områder for frittliggende bebyggelse, hovedsakelig langs vegen på
de tørreste arealene. Innenfor et området vil det sannsynligvis bli åpnet for To-manns fritidsboliger.
Alle bygninger skal ha saltak og taktekke skal være torv. Det skal kun bygges i èn etasje, men
oppstugu og hems er tillat. Hovedfarge på bygninger skal være i mørke naturfarger.
Hyttefeltet vil bli godt synlig fra omkringliggende områder, spesielt fra skisenteret og hyttefeltene
ved Overøye. Det legges hovedsakelig til rette for etablering av terrengtilpassede fritidsboliger med
utforming i tråd med overordnet plan. Alle bygninger skal utformes og plasseres slik at minst mulig
bearbeiding av terrenget er nødvendig. Mest mulig av den naturlige og stedegne vegetasjonen skal
tas vare på, slik at tomter har naturpreg. Visualiseringene bekrefter at hyttefeltet ligger godt
integrert i landskapet og bebyggelsen vil ha en naturlig terrengrygg i bakkant. Bygningene med
mørke naturfarger glir godt inn i landskapet. Eksisterende hyttefeltet i nord, Fokhauglia, ligger mer
eksponert oppe i dalsiden og tar noe av fokuset bort fra hyttefeltet H60.
Hyttefeltet vil ligge langs Storelva, men vil ikke påvirke elva vesentlig siden det ikke er planlagt tiltak
i en buffersone på minst 50 meter. Det er tatt hensyn til forutsetning om grøntkorridor i øst/vestlig
retning, og det er lagt inn en grønn buffersone på omtrent 20 meter her på hver side av bekken
som går gjennom området. Øvrige bekker i området er overvannsbekker som blir håndtert i
overvannsplan.
Landskapet i området vil ikke bli betydelig forringet som følge av utbyggingen. Hyttefeltet ligger
godt integrert i landskapet, men det tydelig preget av menneskelig påvirkning vil bli forsterket i
området.

Figur 15. Visualisering av hyttefelt H60 sett fra sørvest (Visualisering: proESS).
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Figur 16. Visualisering av hyttefelt H60 sett fra nordvest (Visualisering: proESS).

6

Vurdering av planen ift. rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag
Stordalsvassdraget ble varig vernet mot kraftutbygging i verneplan III ved stortingsvedtak av 19.
juni 1986. Det ble vedtatt rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag 10. november 1994.
Retningslinjene sier at kommuner og fylkeskommuner som har verna vassdrag skal legge disse til
grunn for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Ifølge Stordal kommune v/ Martin Hove
eksisterer det ingen vassdragsplan for Stordalsvassdraget per i dag.
RPR anbefaler at man differensierer forvaltningen av de vernede vassdragene ut ifra en
soneinndelingen av vassdraget. Soneinndelingen skal si noe om grad av menneskelig påvirkning i
landskapet. I RPR er det angitt 3. klasser:


Klasse 1: Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor betydning for
friluftsliv.



Klasse 2: Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor
nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt
bebyggelse.



Klasse 3: Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne menneskelig aktivitet, og som
derfor har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.
Virkeområdet til retningslinjene som stortingsvedtaket omfatter er:


vassdragsbeltet, det vil si hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område
på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse.



Andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumenter har påvirkning på verneverdiene
i vassdraget.
For å vurderer tiltaket opp mot de forskjellige klassene har vi sett på en plan som er utarbeidet for
et annet vernet vassdrag. Dette er Hornindalsvassdraget og kommunedelplanen «Differensiert
forvaltning av Hornindalsvassdraget».
Her opererer de med fire forvaltingskategorier:

Forvaltningskategoriene plasseres så i de forskjellige klassene innenfor forskjellige typer
inngrep/tiltak.
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Vi bruker dette som et underlag for våre vurderinger i forbindelse med Stordalsvassdraget og
hyttebygging.
Faglig grunnlag for vern av Stordalsvassdraget (VVV-rapport 2001-47):
Ifølge NVEs nettsider er vernegrunnlaget urørthet. Videre står det at vassdragets vann, elver og
myrer er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med korte avstander fra alpine fjell dalfører og
utløp i fjorden. Elveløpsformer og avsetninger med tilhørende prosesser, isavsmeltingsformer,
botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Området har store
kulturminneverdier og er viktig for friluftslivet. En detaljert vurdering kan leses i VVV-rapport 200147.
Området som nå vurderes for utbygging ligger sør for Kvitlene langs østsiden av Storelva. Det er
flere viktige naturområder på denne siden av elva, blant annet Seljebotsmyrane naturreservat. Det
ligger også et statlig sikret friluftsområde i form av en større parkeringsplass på vestsiden av elva
like nedenfor et skitrekk. Flere hyttefelt ligger spredt i dalen.
I forvaltningsplanen for Hornindalsvannet er hyttebygging plassert i klasse / sone 3 og vurdert som
et kategori 3 tiltak. Når man ser hvor mye hyttebygging og annen aktivitet det har vært i det
aktuelle området i Stordalen i senere tid, så mener vi det ligger i grenselandet mot klasse 2
(Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av
utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse). I denne sonen er
hyttebygging klassifisert som et kategori 2 tiltak i forvaltningsplanen for Hornindalsvassdraget noe
vi mener kan overføres til Stordalsvassdraget.
Et kategori 2 tiltak er et tiltak som normalt ikke er i konflikt med vernegrunnlaget, men der
søknaden må vurderes opp mot verneverdiene.
Vår vurdering
Tiltaket som omsøkes her berører ikke hovedelva og ligger 50-100 m unna vassdraget. Noen mindre
sidebekker/flombekker blir berørt. Deler av hyttefeltet vil ligge i eller nært en etablert skiløype og
feltet vil berøre deler av et større myrkompleks. Det vil også være innsyn til hyttefeltet fra flere
topper i nærområdet og fra alpinanlegget Arena Overøye.
Hyttefeltet vil ikke skille seg ut fra andre tilsvarende hyttefelt i dalen og slik sett ikke medføre store
endringer for brukere på sikt. I en byggefase vil arealet fremstå med tydelige sår i terrenget, men
dette vil gro til over tid. Traseen til skiløypen må eventuelt flyttes noe dersom denne hindres av
tomter og veier. Naturtypene i hyttefeltet vil bli negativt påvirket av en utbygging.
Hyttefeltet ligger lite eksponert på et relativt flatt område, og det planlegges mindre enheter for å
dempe inntrykket i landskapet.
Vi vurderer at planene ikke berører vassdragsvernet i vesentlig grad. Det berører ikke hovedelva og
heller ikke naturmangfold, kulturminner og friluftsliv/brukerinteresser i vesentlig grad. Samtidig vil
en utbygging medføre en økt belastningen på urørt natur på et lokalt nivå slik vi vurderer det.

10212586-RIM-NOT-01

30. september 2019 / Revisjon 00

Side 16 av 16

