
                

Oslo, 17. januar 2006

Anmodning om  midlertidig vern av Stordalen i Stryn, Sogn og Fjordane.

Torsdag 12.01.06 ble det oppdaget at vegarbeid og traséhogst var startet opp i forbindelse med 
planlagt veg inn i området Stordalen i Stryn i Sogn og Fjordane. Stordalen er et nasjonalt 
verneverdig skogområde med store naturverdier. Det fins flere partier  med urskogspreg og 
det eldste målte treet er 410 år. Det har blitt gjort funn av flere kravfulle rødlistede arter. Det 
er også et stort potensial for funn av flere slike arter, siden området er relativt lite utforsket 
med tanke på slike forekomster. På tross av noe mangelfull registrering mht rødlistearter, 
regner forskere Stordalen for å være ett av de aller mest verneverdige områdene på 
Vestlandet. 

Vegtraséen for planlagt veg vil gå gjennom et svært viktig område for biologisk mangfold, 
området BN00002013, Storemyrhamrane, Moldrheim i DNs naturtypebase. Om området sier 
professor Tor Tønsberg fra Universitet i Bergen følgende: 

”Lavfloraen på osp var bemerkelsesverdig rik og interessant - absolutt en av de aller beste 
jeg har sett i Norge. Pannaria ignobilis som er på den norske rødlista og som Norge har  
fennoskandisk ansvar for, ble funnet på 2 trær. Av godbiter for øvrig: Rinodina sheardii (en av 
to kjente forekomster på Vestlandet og den nordliste i Europa), Pertusaria coronata (meget  
sjeldent!; av 78 kjente eksemplarer samlet opp til 1992, var kun én fertil!), Strigula 
stigmatella (ikke med sikkerhet tidligere kjent fra Vestlandet), Lauderlindsaya acroglypta 
(over Parmeliella triptophylla; tidligere ikke publisert fra Vestlandet); dessuten oceaniske 
arter som Pannaria rubiginosa og Degelia plumbea.” 

Vegen vil  bli ført videre, inn i området Stordalen  - som er et nasjonalt svært viktig 
skogområde. 

Årsaken til at denne delen av Stordalen ikke var foreslått som en del av barskogvernområdet, 
var at man i samband med barskog-verneplanen  la vekt på barskog. Løvskogsmiljøer ble 
således ikke inkludert. 

Miljøvernministeren og Stortinget har vedtatt at tapet av biologisk mangfold skal være stanset 
innen 2010. For at dette skal bli oppfylt, er det avgjørende at områder med dokumentert store 
naturverdier ikke ødelegges av vegbygging og hogst.
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NINA og SKOGFORSK har i sin rapport ”Evaluering av skogvernet i Norge” fastslått at 
prosenten for vern av skog må opp til minimum 4,6 for at verdifullt og sårbart artsmangfold i 
norske skoger skal sikres for framtida. Det er de mest artsrike områdene av produktiv skog 
med innslag av nøkkelbiotoper som må vernes for at mangfoldet skal bli sikret. I dag lever 
halvparten av truede arter i  Norge i skogen. 

I rapporten konkluderes det med at det bør vernes et vesentlig større skogareal i landet, og det 
understrekes at større sammenhengende skogområder er særlig viktig å sikre. Stordalen er et 
eksempel på et slikt område. Stordalen er nevnt på side 28 der det er referert til Stordalen som 
et typeområde som det ”…ikke finnes noe alternativ til…” og i tabell på side 52 der Stordalen 
er med i en landsomfattende tabell over potensielle verneområder over 10 km2.  

Vi vil peke på at med en eventuell utvidelse på Moldrheim til også å omfatte edelløvskog i 
liene mot fjorden, vil områdets verdier øke ytterligere. I Rapport fra biologiske undersøkelser 
i skogsområdene ved Stordalen i Gloppen og Stryn 8.-9. juli 2002 utarbeidet av Dag Holtan 
og Karl Johan Grimstad, heter det bl.a. om edelløvskogen i lisidene: ” Fra Moldreim (LP 
602, 588) vest til Geitvika (LP 595, 591) er det et konstant innslag av lind i en høyde opp til  
om lag 50-80 m o.h. Lungeneversamfunnet er lokalt svært godt utviklet, bl.a. med mye 
lungenever Lobaria pulmonaria og skrubbenever L. scrobiculata, med enkeltfunn av 
sølvnever L. amplissima og kystnever L. virens. En annen interessant art var buktporelav 
Sticta sylvatica. Nordiske rødlistearter (alle hensynskrevende, DC) var muslinglav 
Normandina pulchella, grynfiltlav Pannaria conoplea og kystfiltlav P. rubiginosa, som alle  
forekommer lokalt rikelig til spredt i lokaliteten. Øvrige ansvarsarter (ansett som nordiske 
eller europeiske ansvarsarter etter DN 1999a) med varierende lokal rødlistestatus var 
puteglye Collema fasciculare (ansvarsart i Fennoskandia), vanlig blåfiltlav Degelia plumbea 
(ansvarsart i Fennoskandia), sølvnever Lobaria amplissima (ansvarsart i Europa), kystnever 
L. virens (ansvarsart i Europa), kystgrønnever Peltigera britannica (ansvarsart i  
Fennoskandia) og buktporelav Sticta sylvatica (ansvarsart i Fennoskandia).
 Området verdsettes til A (svært viktig, ***) på grunn av at det er en godt utviklet, nordvendt  
edellauvskogsli med flere rødlistearter og regionalt eller nasjonalt sjeldne arter. Dette er 
dessuten trolig den eneste lokaliteten av denne typen i Nordfjord som ikke er berørt av  
tekniske inngrep som veianlegg eller kraftlinjer.”

Stortinget har behandlet St.meld. nr. 25 (2003-2004). I innstilling fra Energi- og 
miljøkomiteen om Regjeringens miljøvernpolitikk og Rikets miljøtilstand ble det gjort 
følgende vedtak:

“ Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og 
Kristelig Folkeparti, viser til at for å dekke faglige mangler, er det en forutsetning at  
vernearbeidet fanger opp de områdene som har høyest verneverdi  (vår understrekning). Hvis  
man ikke fanger opp de områdene som faglig sett har topp prioritet, reduseres verdien av 
vernearbeidet i forhold til de naturfaglige målene.”

DN er pliktige til å følge opp Stortingets og miljøministerens politikk.
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Det heter for øvrig videre i samme Stortingsmelding: ” Regjeringen vil iverksette en faglig 
gjennomgang for å klarlegge hvilke tidligere registrerte verneverdige områder som fortsatt  
har intakte verneverdier som tilsier at vern bør vurderes. Vurdere aktuelle forebyggende tiltak 
for å forhindre at verneverdiene reduseres i påvente av endelig verneavklaring.” 

KONKLUSJON:
Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund ber med dette Direktoratet for 
Naturforvaltning om umiddelbart å innføre midlertidig vern i vegtraséens 
dekningsområde, samt andre deler med naturverdier som eventuelt ikke er en del av 
vegens dekningsareal. 
Vi vil også henstille til direktoratet om  å sette i gang en tradisjonell verneprosess på de 
arealer som har kvaliteter som tilsier at naturvernloven kan benyttes. 
Det er også viktig at de berørte skogeierne får opplysninger om hvilke krav de har på 
vederlagsordning i forbindelse med midlertidig vern, slik at skogeierne ikke får 
økonomiske belastninger i verneprosessen.

Med vennlig hilsen

(sign)
Lars Haltbrekken                                           Bård Lahn
leder i Norges Naturvernforbund                                                   leder i Natur og Ungdom

Gjenpart sendt:
- Miljøverndepartementet
- Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Vedlegg: Kart
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