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Til: Peter Sonnenberg 

Fra: Ola-Mattis Drageset 

Dato 2020-03-13 

 Eidfjord resort - inngrep i myr og vurdering iht. naturmangfoldloven 

kap II. 

Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente planene for utbygging av Eidf jord resort i vedtak av 

8. april 2019. Planområdet for Eidf jord resort omfatter totalt åtte naturtypelokaliteter, hvorav tre er registrert 

etter metodikk gitt i DN- håndbok 13 og fem er registrert etter NIN- metodikk.  

Fokuset for denne vurderingen er de registrerte naturtypelokalitetene (1) Fetaleitet (naturtype nedbørsmyr,  

KU- verdi svært stor) og (2) Øst for Fetalia (naturtype terrengdekkende myr, KU- verdi stor), som begge vil bli 

direkte berørt av utbyggingen. Det er foretatt en vurdering av hvilken virkning tiltaket har for den samlede 

belastning for aktuelle naturtyper, jf . naturmangfoldloven § 10, og det er også foretatt en vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget jf . § 8.   

Vurdering 

Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) slår fast at  «offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,  

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget  

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». Ved vurdering av § 8 

skal det legges til grunn kunnskap om naturmangfoldet/forekomstene som påvirkes av beslutningen, og hvilke 

ef fekter beslutningen vil ha for naturmangfoldet. Risiko for skade på naturmangfoldet, og de berørte verdienes 

«særegenhet» er blant kriteriene som skal legges til grunn. Kunnskapsgrunnlaget jf . § 8 i denne saken bygger 

på naturtyperegistreringer foretatt i planområdet for Eidf jord resort, samt data f ra artsdatabankens artskart, 

miljødirektoratets naturbase og satveg- data (Miljødirektoratet og NORUT/NORCE).  

Begge de vurderte myrlokalitetene er grundig beskrevet i konsekvensutredningsrapporten for tiltaket. 

Lokaliteten Fetaleitet (0,25 km2) er kartlagt som naturtypen nedbørsmyr, og er gitt  svært stor KU- verdi, mens 

lokaliteten Øst for Fetaleitet (0,44 km2) er karakterisert som naturtypen terrengdekkende myr, med stor KU- 

verdi. Begge lokalitetene er beskrevet å ha høy lokalitetskvalitet jf . NIN- systemet. Lokalitetskvalitet 

bestemmes med utgangspunkt i vurdering av lokalitetens tilstand (dårlig/moderat/god) og 

artsmangfold/naturvariasjon (lite/moderat/stort). Ulikhetene i lokalitetskvalitet mellom de to lokalitetene skyldes 

at Fetaleitet vurderes til høyeste kategori for både tilstand og artsmangfold/naturvariasjon i 

konsekvensutredningen for naturmangfold, mens lokaliteten Øst for Fetaleitet er vurdert å ha moderat tilstand, 

men stort artsmangfold/naturvariasjon. Det foreligger ingen registreringer av truede- eller nær truede arter i de 

aktuelle myrlokalitetene.  

Vurdering og fastsettelse av rødlistekategori gjøres etter kriteriene A- reduksjon i totalareal, B- begrenset  

geografisk utbredelse, C- abiotisk forringelse, D- biotisk forringelse og E- kvantitativ analyse. I henhold til 

def inisjonen i Norsk rødliste for naturtyper 2018, er en naturtype nær truet når «best tilgjengelig informasjon 

indikerer at minst ett av kriteriene A til E for nær truet er oppfylt». I Norsk rødliste for naturtyper 2018 

kategoriseres naturtypen nedbørsmyr som NT- nær truet i henhold til C- og D- kriteriet. Nedbørsmyr er i NIN- 

systemet def inert som «alt areal med ombrotrof vegetasjon på områder som tilfredsstiller definisjonen av myr, 
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og som ikke faller inn under [naturtypen] myr- og sumskogmark». Ombrotro/ombrogen vegetasjon er 

vegetasjon som utelukkende får mineralnæring f ra regnvann. Naturtypen nedbørsmyr er utbredt over hele 

landet opp til lågalpin sone, men dekker lite areal over tregrensa. Artsdatabanken vurderer at anslagsvis 30-

50% av forekomstene av nedbørsmyr har blitt forringet de siste 50 årene, mens 50-80% forventes å bli forringet 

over kommende femtiårsperiode. Drenering, dyrking og nedbygging trekkes f ram som de viktigste 

påvirkningsfaktorene, men naturtypen er også sårbar for nitrogenforurensning og langtransportert  

nitrogennedfall. 

Naturtypen terrengdekkende myr er kategorisert som VU- sårbar i Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

Naturtypen er i NIN- systemet def inert som «myr som følger terrengets former og dekker det meste av 

landoverflaten; dannet ved forsumping av marka og dominert av ombrogen overflatetorv; diffuse overganger 

mot minerogen overflatetorv og mot fastmark». Minerogen myr er myr som er påvirket av grunnvann 

(grunnvannsmyr). I henhold til Artsdatabanken opptrer naturtypen terrengdekkende myr i oseaniske områder 

f ra Rogaland til Troms, og hovedsakelig i 1) vintermilde områder i lavlandet i ytre kyststrøk, og 2) i 

mellomboreal og nordboreal sone i nedbørrike områder med langvarig snødekke noe innenfor kysten. Rødlista 

for naturtyper def inerer en naturtype som sårbar når «best tilgjengelig informasjon indikerer at minst ett av 

kriteriene A til E for sårbar er oppfylt». Videre understrekes det at kategorisering som sårbar innebærer at 

«risikoen for at naturtypen skal gå tapt i Norge er høy». Terrengdekkende myr er kategorisert som VU- sårbar 

etter kriteriene A-, og C, men i rødlistevurderingen går det f ram at det mangler gode data for presise 

vurderinger av omfang og alvorlighetsgrad av inngrep i terrengdekkende myr. Rødlistevurderingen er derfor i 

stor grad bygget på generell kunnskap om trusselbilde, påvirkningsfaktorer og arealutvikling. 

Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at «en påvirkning av et økosystem 

skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». Vurderinger etter § 10 

skal ses opp mot forvaltningsmålene for arter og naturtyper i §§ 4 og 5. Foreliggende planer for utbyggingen 

av Eidf jord resort tilsier at både lokaliteten Fetaleitet (0,25 km2, nedbørsmyr, NT- nær truet) og lokaliteten Øst 

for Fetaleitet (0,44 km2 terrengdekkende myr, VU- sårbar) i sin helhet vil falle bort som følge av fysiske inngrep 

(nedbygging og drenering). Det er sannsynlig at små arealer i randsonene av de nåværende 

naturtypelokalitetene vil forbli urørt etter utbyggingen, men sterkt redusert areal og ef fekter av drenering og 

endrede hydrologiske forhold vil medføre at de biologiske/økologiske verdiene knyttet til 

naturtypene/myrområdene faller bort.   

Det er usikkerhet rundt det totale forekomstarealet av de aktuelle naturtypene/myrutformingene både regionalt 

og nasjonalt, og dermed vanskelig å gi helt konkrete vurderinger av hvilken ef fekt utbyggingen av Eidf jord 

resort vil ha for den samlede belastningen på naturtypene nedbørsmyr og terrengdekkende myr. En 

gjennomgang av eksisterende naturtypedata i naturbase (DN- 13 metodikk og NIN- metodikk) for Vestland 

fylke (datasett for tidligere Hordaland fylke og Sogn- og Fjordane fylke) viser at det er registrert totalt 66 

lokaliteter av naturtypen oseanisk nedbørsmyr etter DN 13 – metodikk med et samlet areal på 5,2 km2, og 46 

lokaliteter av naturtypen kystmyr (DN 13- metodikk) med et samlet areal på 32 km2 i fylket (terrengdekkende 

myr ble ved siste revisjon av DN- håndbok 13 inkludert i naturtypen kystmyr). Det understrekes at det ikke 

foreligger kunnskap om dekningsgraden av kartlegginger etter DN- metodikk i fylket, men erfaringsvis har 

fokusområdene for disse kartleggingene vært i tettstedsnære områder og pressområder for utbygging. Videre 

foreligger det registreringer av totalt 106 naturtypelokaliteter knyttet til myr etter NIN- systemet i fylket. Det 

f remgår ikke av naturtypekodene i NIN- datasettet hvorvidt noen av de 106 lokalitetene i datasettet er av 

naturtypene terrengdekkende myr (naturtypekode 3TO-TE) eller nedbørsmyr (naturtypekode V3), men 55 

lokaliteter er registrert som naturtypen åpen myrflate i boreonemoral til nordboreal sone, og det er grunn til å 

tro at noe av dette arealet kan omfatte de aktuelle naturtypene nedbørsmyr og terrengdekkende myr. Disse 

lokalitetene har imidlertid et totalareal på ca. 1 km2, og det understrekes at en svært liten andel av totalarealet 

i Vestland fylke er dekket av NIN- kartlegginger. 
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For å illustrere usikkerhetene i vurderingen av samlet belastning på de aktuelle naturtypene på regionalt nivå, 

er det foretatt en analyse av forekomsten av totalt myrareal i Vestland fylke. Analysene er foretatt i datasettet 

satveg, som er et nasjonalt arealdekkende vegetasjonsdatasett utviklet i 2009, som klassif iserer alt landareal 

i Norge i 25 klasser, fordelt på hovedgruppene skog, myr, f jell, åpen fastmark i lavlandet , samt en samlegruppe 

for andre arealtyper (vann, bebygd mv.). Myr er videre delt inn i d e tre klassene tuemyr- og lågvokst 

fastmattemyr, høgvokst mattemyr (høgstarrmyr) og blautmyr- og åpen sumpvegetasjon. Datasettet gir ikke 

grunnlag for å analysere utbredelsen av naturtypene nedbørsmyr og terrengdekkende my r, men er egnet til å 

illustrere potensialet for forekomster av ulike naturtyper knyttet til myr regionalt. Analysen i satveg- datasettet 

viser at det totale arealet klassif isert som myr i Vestland fylke er på ca. 547 km2, og at hovedtyngden av 

myrarealene bef inner seg i kystnære strøk. Som tidligere nevnt foreligger registreringer av totalt 5,2 km2 

oseanisk nedbørsmyr, (DN13- metodikk), 32 km2 kystmyr (DN13- metodikk) og ca. 1 km2 av naturtypen åpen 

myrf late i boreonemoral til nordboreal sone (NIN). I henhold til satveg- data er det forholdvis mye myrareal i 

Sysendalen og tilgrensende områder, og innenfor en radius på 3000 meter f ra myrlokalitetene som blir berørt 

av utbyggingen er det et samlet myrreal på noe under 5 km2.  

Konklusjon 

Det er sannsynlig at små arealer i randsonene av de nåværende naturtypelokalitetene Fetaleitet (VU- sårbar) 

og Øst for Fetaleitet (NT- nær truet) vil forbli urørt etter utbyggingen, men sterkt redusert areal og ef fekter av 

drenering og endrede hydrologiske forhold vil medføre at de biologiske/økologiske verdiene knyttet til 

naturtypene/myrområdene vurderes å falle bort. Gitt kunnskapen om den negative utviklingen for naturtyper 

knyttet til myr- og våtmark i Norge de siste tiårene, og artsdatabankens prognoser for fortsatt negativ utvikling, 

vil dette være uheldig. På bakgrunn av gjennomgangen av tilgjengelige data om myrarealene i Vestland fylke 

vurderes det imidlertid som sannsynlig at det f innes uregistrerte forekomster av de aktuelle naturtypene 

regionalt, men kanskje også lokalt i nærområdene til Eidf jord resort i Sysendalen.  
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