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1. INNLEDNING 

Det er igangsatt planarbeid for utvidelse av Sandneset camping på Midsund i Molde kommune. 

Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av gnr 56 bnr 94 til turistformål. Totalt 

planlegges ca. 10 nye campinghytter, oppstillingsplass for 15-20 campingbiler/-vogner/telt, 

samt tilhørende fasiliteter som sanitærbygg, tekniske anlegg, lekeplass, veger og annen 

infrastruktur. Området skal tilrettelegges med stier og grøntareal. I tillegg planlegges en 

gangadkomst/gangbro over vika.  

 

Planområdet er på ca. 60 daa, inkludert ca. 20 daa sjøareal. Bortsett fra båthavna i østre del er 

Notaholmen tilnærmet uten inngrep og et godt synlig landskapselement i nærområdet. Det er 

potensiale for flere verdifulle naturtyper og sårbare arter på Notaholmen, herunder kystlynghei. 

Det er grunn til å tro at området ikke er fullgodt kartlagt. Det grunne sjøarealet rundt 

Notaholmen utgjør et verdifullt kystøkosystem både for marine organismer og våtmarksfugl. 

Kyrkjeelva munner ut i vika like sørøst for Notaholmen og er eneste elv i Midsund der forskrift 

om laksefiske er gjeldende.  

 

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med reguleringsarbeidet. Rapporten omfatter en 

beskrivelse og vurdering av naturverdier og naturmangfoldet i plan- og influensområdet, samt 

en vurdering av mulig påvirkning på Kyrkjeelva, anadrom fisk og oppgang i elva.  

 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over planområdets beliggenhet på Otrøya i Molde kommune.   
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2. METODE 

2.1 Definisjon av planområde 

Planområdet omfatter i hovedsak arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom 

arealbeslag eller annen fysisk påvirkning. Planområdet som her beskrives og vurderes, samsvarer 

med skissert planavgrensning i figur 2. Planområdet er på ca. 60 daa, hvorav ca. 20 daa utgjør 

areal i sjø.  

 

 

Figur 2. Kart over planområdet med skissert planavgrensning. Kartutsnittet er hentet fra Planinitiativ 

Sandneset Camping – Midsund, pr. 18.9.2019. 

2.2 Datainnsamling og -grunnlag 

Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, supplert 

med informasjon fra befaring av planområdet. Offentlig tilgjengelig informasjon er blant annet 

hentet fra Naturbase, Artskart, Kilden, Norge i bilder og Norges geologiske undersøkelser.  

 

Planområdet ble befart 9. mai 2020, og det ble gjennomført supplerende registreringer av 

naturmangfold. Kartleggingen ble gjennomført i henhold til DN håndbok 13 (Direktoratet for 

naturforvaltning, 2007). Området ble undersøkt for sjeldne og truede naturtyper og arter iht. 

norske rødlister, samt fremmede skadelige arter iht. fremmedartslista. Befaringen ble 

gjennomført av cand. scient. Harriet de Ruiter. Registreringstidspunktet var noe tidlig i forhold 

til å gi et fullgodt bilde av floraen, men tidspunktet er egnet til å gi en naturfaglig karakteristikk 

av området og avgrense eventuelle verdifulle naturtyper. Været var ellers vått og kaldt.  

 

Observerte naturelementer ble registrert med appen ArcGIS Collector installert på iPad med 

innebygget GPS med normal feilmargin på ± 4 meter. Viktige artsfunn registreres i 

Artsobservasjoner (Artsdatabanken) og vil være allment tilgjengelige i Artskart.  
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2.3 Beskrivelse av naturmangfoldet  

I naturmangfoldloven er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning (§ 3). Biologisk mangfold er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og 

genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 

komponentene. Fagrapporten er basert på en vurdering av følgende elementer (listen er ikke 

uttømmende). 

2.3.1 Verdifulle arter, naturtyper og økologiske sammenhenger 

Lokalklima og økosystemtjenester 

• Lokalklima i området; bioklimatisk sone og seksjon, temperatur- og oseanitetsgradient 

• Forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester, og verdien av disse iht. NOU 

2013:10. 

Geologiske forekomster 

• Sjeldne eller viktige bergarter samt kalkholdige bergarter 

• Løsmasser som påvirker områdets karakter, f.eks. mht. tykkelse, kalkinnhold eller 

erosjon 

Vannforekomster 

• Vannforekomster i influensområdet som er av betydning for biologisk mangfold. 

• Miljøtilstanden – økologisk og kjemisk tilstand, og eventuell differanse til nasjonale 

miljømål 

Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 

• Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og fisk, 

f. eks. iht. DN håndbok 11 om viltkartlegging 

• Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, hiområde, 

oppvekstområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, spill- eller parringsområde, 

yngleområde, overvintringsområde og leveområde (naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 

• Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

• Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13, 15 og 19 om hhv. Kartlegging av 

naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold, Kartlegging av ferskvannslokaliteter og 

Kartlegging av marint biologisk mangfold 

• Viktige naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for utvalgskartlegging etter Natur i 

Norge (NiN) systemet, veileder M-1102 

• Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 

• Viktige livsmiljøer i skog iht. Miljøregistrering i Skog (MiS) 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

• Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk rødliste 

for arter 

• Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av europeisk bestand 

• Fredede og prioriterte arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller gjennom 

internasjonale konvensjoner, og arter utnevnt og sikret etter naturmangfoldloven fra 

2009 samt egne forskrifter 

• Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis spesiell 

oppmerksomhet og som ikke fanges opp av øvrige kriterier. 
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2.3.2 Fremmede skadelige arter 

Fremmede arter er arter som ikke forekommer naturlig i Norge. Med dette menes arter som kom 

til Norge etter år 1800, og har vært sammenhengende reproduserende uten menneskelig hjelp i 

mer enn 10 år. De fremmede artene er risikovurdert på Artsdatabankens Fremmedartsliste 

(2018), der risikokategorien er bestemt av artens økologiske effekt og potensiale for spredning 

og etablering. Inkludert i rapporten er arter med høy (HI) og svært høy risiko (SE) for stedegent 

naturmangfold (Artsdatabanken, 2018b). Kravene til aktsomhet i forbindelse med virksomheter 

og tiltak som kan medføre spredning av fremmedarter er lovfestet i Forskrift om fremmede 

organismer.  

Den som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning skal opptre aktsomt for å hindre 

at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, herunder å ha kunnskap om 

risikoen for uheldige følger, om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger, og å 

treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger (§ 18).  

I tillegg til aktsomhetskravet har den ansvarlige en tiltaks- og varslingsplikt samt en plikt til å 

informere berørte parter. Den som er ansvarlig er i tillegg underlagt krav om tiltak rettet mot 

mulige vektorer og spredningsveier for fremmede organismer (§ 24). Før flytting av løsmasser 

eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige undersøke om 

massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det 

biologiske mangfoldet dersom de spres, samt treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, f.eks. 

tildekking, nedgraving eller levering til lovlig avfallsanlegg.  

2.4 Avbøtende tiltak 

Det er vurdert hvordan eventuelle negative virkninger av planen kan motvirkes ved å 

implementere tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige 

skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.  

2.5 Vurdering iht. naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden (§ 1). 

Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder ved forvaltning av fast eiendom (§ 7). Vurderingen tar blant annet utgangspunkt i 

forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter samt den generelle aktsomhetsplikten i 

§§ 4-6. 

2.6 Forbehold 

Resultatene i rapporten er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold. Den delen av 

planområdet som ble kartlagt er begrenset til Notaholmen. I tillegg ble det gjennomført en 

befaring langs nedre del av Kyrkjeelva. Rapportens vurderinger er kun gjeldende for det gitte 

planområdet. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av plan- og influensområdet må ny 

vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at det kan finnes uoppdagede 

naturelementer av verdi, men som ikke er fanget opp i offentlig tilgjengelige databaser eller ved 

den prosjektspesifikke befaringen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for kartleggingen, 

ettersom de forskjellige arter og artsgrupper har ulike vekstmønstre gjennom sesongen. For 

eksempel er noen arter mest fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før til høsten. 

I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert i løpet av 

befaringens begrensede tidsrom. 
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3. NATURMANGFOLD I PLANOMRÅDET 

3.1 Klima, landskapsøkologi og økosystemtjenester 

3.1.1 Lokalklima 

Lokalklimaet i Midsund er oseanisk (kystpreget) og kjennetegnes med liten temperaturforskjell 

mellom sommer og vinter. Det er relativt mye nedbør og fuktig luft. Naturgeografisk ligger 

planområdet i sørboreal vegetasjonssone (SB) og dessuten i sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, 

humid underseksjon (O3h) (Moen 1998). 

3.1.2 Landskap 

Planområdet tilhører landskapsregion 20 Kystbygdene på Vestlandet (NIJOS rapport 2005). 

Landskapet preges av mange øyer og sund med nakne svaberg og fjellknauser. Næringsrik 

grunn gir enkelte steder frodig vegetasjon, men det regionale preget er snaut og karrig. 

Lyngheier, fukthei og myr dominerer, men det treløse landskapet er nå i gjengroing.  

3.1.3 Landskapsøkologi 

Planområdet omfatter både sjø- og landareal i kystsonen. Tidligere var det et større og 

sammenhengende system av kystlyngheier langs kysten. Det er fortsatt en del kystlyngheier 

igjen i kommunen (2012), men det meste er i gjengroing. Det er registrert to kystlyngheier på 

Otrøya; Raknes-Korveneset (BN00085012) rett nord for planområdet, og Juvika-Årneset 

(BN00084991) sørvest på øya. Det er i tillegg flere registrerte kystlyngheier på Midøya. 

Notaholmen har ennå kvaliteter som kystlynghei, selv om den er i gjengroingsfase. 

De grunne sjøområdene sør og øst for Notaholmen er verdifulle både for våtmarksfugl og 

marine organismer. Kombinasjonen av grunner og forholdsvis urørte holmer og øyer gjør at 

området er attraktivt som matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl.   

3.1.4 Økosystemtjenester  

Variasjonen i mangfoldet av levende organismer i disse sjønære arealene er viktig for å sikre 

stabilitet over tid og for å opprettholde/styrke kystøkosystemets evne til å møte ulike 

påvirkninger. Velfungerende økosystemer har generelt større potensial for å kunne levere 

økosystemtjenester samtidig (NOU 2013:10). Av viktige økosystemtjenester området leverer 

kan nevnes matproduksjon og råstoffer fra jord (beiteareal) og sjø, rekreasjonsverdier og ikke-

bruksverdier knyttet til bevaring av naturmangfold. I tillegg er naturen leverandør av 

regulerende økosystemtjenester som klimaregulering, herunder karbonlagring, vannrensing, 

pollinering og beskyttelse mot ekstremvær.  

3.2 Geologiske forekomster 

3.2.1 Berggrunn 

Berggrunnen i planområdet (Notaholmen) består av hornblenderik migmatittgneis, mørk, rik på 

amfibolittlag og linser. Dette er en nokså hard bergart som forvitrer seint og gir et sparsomt og 

litt surt jordsmonn. Berggrunnen øst for Ugelvikhamna består av granatperidotitt, 

granatpyroksenitt og serpentinitt. Et felt med olivin og tilhørende interessant flora grenser til 

planområdet i øst.  

3.2.2 Løsmasser 

Løsmassene i lavlandet er i stor grad marine strandavsetninger som har kommet på land som 

følge av landhevinga etter istida. På øyene er det mye bart fjell, stedvis tynt dekke av 

løsmasser. Området innerst i Ugelvika består av noe tykkere lag av marine strandavsetninger. 
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3.3 Vannforekomster 

Planområdet inngår i vannforekomsten Midsund, vannområde Romsdal, vannkategori kystvann. 

God økologisk tilstand, men mangelfull informasjon (Vann-nett.no). 

3.4 Økologiske funksjonsområder 

Feltet med olivin er økologisk funksjonsområde for bregnearten brunburkne. I denne lokaliteten 

finnes verdens nordligste forekomster av brunburkne, som har status som sårbar (VU) på 

rødlista. Arten vokser bare på ultrabasisk berggrunn, som serpentin og olivin. Planten står også 

på en global rødliste. 

3.5 Naturtyper 

Gjennom feltarbeid og søk i eksisterende databaser er det identifisert flere viktige naturtyper, 

jf. de norske kartleggingstandardene (DN-håndbok 13 og NiN). Lokalitetene beskrives i de 

påfølgende underkapitlene, NaturbaseID er oppgitt for lokaliteter som er registrert i naturbase. 

Figur 3 gir en oversikt over registrerte naturtyper. 

 

 
Figur 3. Oversikt over registrerte naturtyper i planområdet. Data er hentet fra Naturbase (grønne felt) og 

supplert med data fra kartleggingen (gult felt).  

 

3.5.1 Otrøya: Uglvika (BN00020687) 

Naturtype: Strandeng og strandsump 

Verdi: B – viktig 

Areal: 114 daa 

Beskrivelse: Lokaliteten består av en mudder- og leirfjæresone med strandenger ved Uglvika, 

og grenser til Notaholmen i sør og øst. Den er definert som en havstrandtype og har også 

funksjon som matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl. Lokaliteten ble kartlagt i 2003 i 

forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen.  
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Figur 4. Mudder- og leirfjæresonen i Uglvika. 

 

3.5.2 Otrøya: Uglvikhamna (BN00084998) 

Naturtype: Strandeng og strandsump 

Verdi: B – viktig 

Areal: 6,2 daa  

Beskrivelse: Lokaliteten består av relativt små, men velutvikla strandenger og mudderflater 

som tidligere har vært en del av større strandenger i nærheten. Den avgrenses av 

småbåtanlegget i nord, Notaholmen i vest, veien i sør og naturtypen med olivin i øst. 

Vegetasjonen er dominert av saltsivenger. Lokaliteten ble kartlagt i 2012 i forbindelse med 

supplerende kartlegging av naturtyper i kommunen. 

 

3.5.3 Otrøya: Uglvika sør (BN00084975) 

Naturtype: Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet 

Verdi: A – svært viktig 

Areal: 13,8 daa 

Beskrivelse: Lokaliteten grenser til planområdet i nordøst, men er såpass spesiell og viktig at 

den må nevnes. Olivinknauser med funn av brunburkne (VU). Naturtypen er hovedsakelig 

ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet i mosaikk med kysthei i gjengroing. Kartlagt i 

2012 i forbindelse med supplerende kartlegging av naturtyper i kommunen. 

 

3.5.4 Notaholmen kystlynghei (ny) 

Naturtype: Kystlynghei 

Verdi: C 

Areal: 16 daa 

Beskrivelse: Lokaliteten er hovedsakelig kystlynghei, men det forekommer også litt myr. 

Vegetasjonen er dominert av fuktig lynghei, med innslag av tørrhei på knausene og myr i søkk.  

Mye blåbær, tyttebær, en del dvergbjørk, og i fuktige områder arter som pors og rome. Av tre- 

og buskslag ble det blant annet registrert bjørk, einer, rogn og gråor, i tillegg til forekomster av 

fremmedartene bergfuru og rynkerose.  Området bærer preg av gjengroing med bergfuru og 

bjørk og får derfor C-verdi. Det foreligger ikke opplysninger om beitehistorikk. 
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Lokaliteten er en verdifull rest av et større og sammenhengende system av kystlyngheier langs 

hele kysten. Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturmarkstyper som er formet av beiting, 

brenning og slått. Kystlynghei karakteriseres av lyngvekster og domineres av røsslyng. 

Naturtypen er avhengig av gjentatt lyngbrenning og kan deles inn i ulike strukturelle faser etter 

antall år siden brann. I degenereringsfase (25-50 år etter brenning) består lyngheia av 

gammel, sterkt forvedet lyng der røsslyngplantene er høye og åpne. Hvis det ikke brennes, vil 

arter som einer, bjørk og furu etablere seg raskt, og landskapet blir kledd med skog. Mye av 

kystlyngheia på Notaholmen er i degenereringsfase, det er ikke kjent når lyngen siste ble 

brent. Husdyrbeiting forsinker gjengroingen. På grunn av at mye av den opprinnelige 

kystlyngheia er forsvunnet, regnes kystlynghei i dag som en sterkt truet naturtype. 

 

 
Figur 5. Kystlynghei på Notaholmen.  

3.6 Utvalgte naturtyper 

Det er ikke registrert noen utvalgte naturtyper i planområdet. Dersom det gjennomføres 

skjøtselstiltak for å restaurere kystlyngheia på Notaholmen, vil denne etter få år kunne få 

status som utvalgt naturtype (A- eller B-verdi).  

3.7 MiS-livsmiljøer 

Det er ikke tilgjengelige MiS-registreringer i planområdet. 

3.8 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Innenfor planområdet er det registrert flere arter som er av nasjonal forvaltningsinteresse, se 

tabell 1.  

 

Tabell 1 viser registreringer av arter av nasjonal forvaltningsinteresse i planområdet og umiddelbar nærhet. 

Kilde: Naturbase.no. 

Art Status i Norsk 

rødliste for arter 

Lokalitet, funksjon Institusjon 

Brunburkne VU Øst for småbåthavna I 

Ugelvika, på olivinknaus 

J. B. Jordal, 2003 

Strandkjeks LC Samme som over J. B. Jordal, 2012 

Taresaltgras LC  J. B. Jordal, 2012 
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Det er sannsynlighet for at det er arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ikke er registrert i 

planområdet. Kunnskapen om marint biologisk mangfold er mangelfull. 

 

Av rødlistearter som er registrert i området i tillegg til artene i tabell 1 kan nevnes ærfugl (NT), 

siland (LC), havbendel (LC) og pigghjerteskjell (LC).  

3.9 Fremmede skadelige arter 

I Artskart er det registrert flere forekomster av rynkerose (Svært høy risiko, SE) i planområdet 

Parkslirekne og platanlønn er registrert i nærheten av planområdet, og det er fare for at de kan 

spres videre. Disse artene ble ikke observert i planområdet under kartleggingen. Sitkagran og 

bergfuru ble observert i Raknes-Korveneset kystlynghei rett nord for planområdet i 2012.  

 

Under befaringen ble det observert store forekomster av bergfuru på Notaholmen. Det ble også 

registrert en ny forekomst av rynkerose sørvest på Notaholmen. Figur 6 viser registrerte 

forekomster av rynkerose og et felt med mye bergfuru. For øvrig var det spredte forekomster 

av bergfuru i hele lokaliteten.   

 

 
Figur 6. Oversikt over registrerte fremmede arter i risikokategorien Svært høy risiko (SE). Kilde: Artskart og 

registreringer fra supplerende kartlegging.  
 

Rynkerose har status svært stor risiko (SE) på fremmedartslista, med stort potensiale for 

spredning og stor negativ økologisk effekt. Det er utarbeidet en handlingsplan mot rynkerose 

(DN-rapport 1-2013) hvor det overordnede målet er at rynkerose ikke skal true artsmangfold, 

verneverdier eller redusere tilgjengeligheten i viktige friluftslivsområder. Dette krever både 

forebyggende tiltak i verdifulle områder, bekjemping i områder hvor arten er etablert og 

kontroll med spredningskilder og spredningsveier.  

 

Bergfuru er en underart av buskfuru og trives på skrinn mark og sterkt vindutsatte steder. 

Arten er et nøysomt og hardført treslag som ble mye benyttet i skogplantingens tidlige fase, 

spesielt i kystlyngheiene på Vestlandet. Arten sprer seg lett i kystnære områder preget av 

gjengroing og fortrenger lyskrevende og stedegne arter. Bergfuru har status svært høy risiko 

(SE) på fremmedartslista.  
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Figur 7. Stor og tett bestand av rynkerose sørvest i planområdet.  
 

 

 
Figur 8. Bergfuru er i spredning i store deler av kystlyngheia.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANLAGTE TILTAK 

Formålet med planarbeidet er å utvide Sandneset camping ved å omregulere deler av gnr 56 

bnr 94 på Midsund til turistformål.  

 

Planlagte tiltak:  

• ca. 10 nye campinghytter 

• oppstillingsplass for 15-20 campingbiler/-vogner/telt 

• tilhørende fasiliteter som sanitærbygg og tekniske anlegg  

• lekeplass  

• veger og annen infrastruktur  

• stier og grøntareal  

• gangadkomst/gangbro over vika.  

 

Planområdet er på ca. 60 daa, inkludert ca. 20 daa sjøareal. Figur 9 viser en skisse av de 

planlagte tiltakene. 

 

 

Figur 9. Skisse av planlagte tiltak, jf. Planinitiativ Sandneset Camping – Midsund, pr. 18.9.2019. 

 

Ifølge planinitiativet vil planlagte tiltak «føre til noe økt trafikk ut på Notaholmen. Mest trafikk 

forventes sommerhalvåret. I tillegg vil en gangbro fra eksisterende campingplass over til 

Notaholmen føre til tiltak i vika mellom fastlandet og Notaholmen. Planlagte tiltak vil føre til 

bedre adkomstmuligheter til og økt bruk av det sjønære området.»  

 

Ifølge tiltakshaver er det aktuelt starte med å bygge gangbroa fra Notaholmen og over til 

eksisterende campingplass. De andre tiltakene på Notaholmen kommer så etter hvert. Det er 

ikke aktuelt å gjøre andre tiltak i sjø innenfor planområdet.  
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5. VURDERING AV NATURVERDIER OG NATURMANGFOLD 

PÅ NOTAHOLMEN 

Den følgende vurderingen bygger på informasjon hentet fra planinitiativet datert 18.9.2019 

samt informasjon fra tiltakshaver i forbindelse med befaringen.  

5.1 Landskapsverdier 

Ifølge planinitiativet skal de karakteristiske småkollene i området søkes bevart, noe som er 

positivt. Den naturlige topografien har avgjørende betydning for å ivareta områdets 

landskapskvaliteter. For ytterligere å ivareta naturlandskapet anbefales det å minimere inngrep 

på hyttetomtene og søke å få en terrengtilpasset plassering av hytter og infrastruktur.   

5.2 Verdifulle naturtyper 

Generelt bør det ikke gjøres inngrep i områder med viktige naturtyper, utrydningstruede arter 

eller verdifull vegetasjon. Bevaring av slike naturområder bør vektes høyere enn eksempelvis 

etablering av nye lekeplasser og offentlige oppholdsarealer.  

 

Ifølge planinitiativet skal det ikke gjennomføres tiltak i den svært verdifulle olivinforekomsten 

med brunburkne (BN00084975) og heller ikke i naturtypen strandeng og strandsump i 

Ugelvikhamna (BN00084998).  

 

Tiltak på land som kan medføre negativ virkning på naturtypen strandeng og strandsump med 

tilhørende fauna bør unngås. Ved etablering av bobilparkering bør det være en tilstrekkelig 

naturlig buffer/sikringssone mot sjøen for å hindre uheldig avrenning og utslipp av forurensning 

til sjø. Fyllinger i sjø vil påvirke naturtypen negativt. Tiltak i tilknytning til bygging av gangbro 

vurderes i kapittel 6. 

 

Kystlyngheia på Notaholmen er i gjengroing, men har ennå potensiale til å restaureres. Den er 

vurdert som lokalt viktig, C-verdi, og omfattes derfor ikke av forskrift om utvalgte naturtyper. 

En kystlynghei i god hevd vil være positivt for det biologiske mangfoldet, landskapsverdien og 

også for besøkende på Notaholmen. Dersom alternativet er et framtidig tett og 

ugjennomtrengelig kratt av bergfuru og rynkerose, kan det være en god investering å ta vare 

på deler av kystlyngheia gjennom enkle skjøtselstiltak. Naturtypelokaliteten kystlynghei vil 

imidlertid gå tapt som følge av den planlagte utbyggingen, noe som er uheldig for 

naturmangfoldet. Som avbøtende tiltak anbefales det å spare større sammenhengende 

grøntområder/-korridorer med kystlynghei i planområdet, og unngå å spre hytter og veier jevnt 

utover. Resterende felt med kystlynghei bør restaureres.  

5.3 Fremmede arter 

Fremmede arter som rynkerose og bergfuru er en trussel mot det stedegne mangfoldet på 

Notaholmen og mot naturtypen kystlynghei. En ivaretakelse av naturmangfoldet forutsetter at 

det gjøres tiltak for å hindre videre spredning. Et avbøtende tiltak med hensyn til 

terrenginngrepene er å fjerne mest mulig av bergfuru og rynkerose i området. Dersom det er 

behov/ønske om å beholde trær, kan stedegne treslag spares. Biomasse og jordmasser som 

inneholder plantedeler av rynkerose (også røtter) må ikke gjenbrukes som fyllmasse. Disse 

massene må leveres til godkjent deponi. Før anleggsvirksomheten starter bør det utarbeides en 

plan for massehåndtering og tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Vi viser i 

den forbindelse også til kapittel V i forskrift om fremmede organismer om krav til aktsomhet og 

til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. 
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6. VURDERING AV MULIG PÅVIRKNING PÅ KYRKJEELVA 

MED UTLØPSOMRÅDE, ANADROM FISK OG OPPGANGEN 

I ELVA 

6.1 Status 

Utløpsområdet av Kyrkjeelva har status som munningsfredningssone etter forskrift om fiske 

etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og 

Romsdal. Området som er fredet framgår av figur 10. Innenfor dette området er det forbudt å 

fiske etter sjøørret og laks fra båt.  

 

Utløpsområder til anadrome vassdrag er viktige beiteområder for sjøørret, samtidig som 

sjøørreten i slike områder ikke trenger å bruke mye energi på å regulere den fysiologiske 

saltbalansen (osmoseregulering). Dette er spesielt viktig for mindre sjøørret ved lave 

vanntemperaturer om vinteren og tidlig på våren. Sjøørret beiter i nærområdet til vassdraget 

der den ble klekket. Ungfisken holder seg nær elvemunningen og i gruntvannsområder, mens 

den store sjøørreten søker mot den ytre skjærgården på jakt etter mat.   

 

 

Figur 10. Oversikt over munningsfredningssonen i Uglvika, jf. forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, 

fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal.   

 

Det er ikke registrert vannkvalitetsdata og/eller informasjon om anadrom fisk i Vann-Nett eller 

Vannmiljø. Etter søk på nett er det heller ikke funnet dokumentasjon om tidligere 

undersøkelser av sjøørretbestanden i elva. Det ble kun funnet en rapport vedrørende 

undersøkelser av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal (Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, 1993). I denne rapporten beskrives elva som et lite og flompreget 
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lavlandsvassdrag uten vann i nevneverdig størrelse i nedbørsfeltet. Ifølge rapporten kan elva 

føre sjøørret eller laks, men kun under gunstige forhold (nok vannføring). Eier av 

campingplassen er ikke kjent med at det foregår gyting av sjøørret i elva, og har registrert 

flyndre, men ikke sjøørret i utløpsområdet. 

 

Det ble gjennomført en befaring av nederste elvestrekning samt utløpsområdet i Uglvika 9. 

mai. Befaringen viste at de nederste 300 meter av elva har potensiale til å være 

laksefiskførende. Etter 300 meter går elva i to rør som vurderes å utgjøre et absolutt 

fiskevandringshinder.  Elva har en bredde på 1-2 meter, dybde på cirka 0,3 meter, og med 

stedvis godt utviklet kantvegetasjon med svartor og bjørk. Ved fiskevandringshinderet er det 

en lokalitet med sitkagran.  

 

Elva har et lite nedbørsfelt og mangler dypere kulper. I tørre perioder kan vannføringen 

(vanndybde) muligens være begrensede for elvas funksjon som oppvekstområde for sjøørret. 

En stor del av nedbørsfeltet består av myr, slik at en likevel kan forvente en stabil vannføring 

gjennom året. Substratet består både av stedvis middels store-store stein og mindre stein på 

5-10 cm med sand og grus innimellom. I hele den lakseførende strekningen ble det observert 

jernutfelling, noe som har sammenheng med tilførsel av toverdig jern fra myrområder. 

Jernutfelling kan medføre at elva er mindre egnet som gytebekk for sjøørret. Den negative 

biologiske effekten av jernutfelling kan være både i form av nedslamming av 

vassdragshabitatet og gjennom en direkte gifteffekt av jern på akvatiske (vannlevende) 

organismer. I en oksideringsfase med kjemisk ustabilitet kan jernet felles ut på fiskens eller 

andre vannorganismers gjeller, og gi såkalt "okerkvelning» (Bergan et al., 2016). 

 

På grunn av de nevnte forhold vurderes forholdene å ligge til rette for at det kan foregå gyting 

av sjøørret i de nederste 300 meterne av Kyrkjeelva. Det er usikkert om det er tilstrekkelig 

vannføring i elva gjennom hele året og i tillegg kan jernutfellinger gjøre elva mindre egnet for 

gyting. Elva er ellers liten i størrelse og har på grunn av fiskevandringshinderet en kort 

anadrom strekning. En samlet vurdering tilsier at Kyrkjeelva og utløpsområdet har mindre verdi 

for sjøørret. Verdien kan økes ved å fjerne fiskevandringshinderet og ved etablering av kulper 

for å oppnå nok vanndybde i tørre perioder. 

 

   

Figur 11 (t.v.) Området der elva munner ut i Uglvika. Figur 12. (t.h.) Bekken har stedvis god utviklet 

kantvegetasjon.   



Rambøll - Sandneset camping, Molde kommune 

 

18/21 

   

Figur 13. (t.v.) Bekken har ett strykparti. Figur 14. (t.h.) Etter 300 meter går bekken i 2 rør, som utgjør et 

absolutt fiskevandringshinder. 

 

I Naturbase omtales Uglvika som et viktig matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl. I 

Artsdatabanken er det registrert fiskemåke (NT), rødnebbterne, svartbak, gråmåke og siland. 

Under kartleggingen ble det observert rødstilk, storspove (VU), siland, svartbak og fiskemåke 

(NT). Det er indikasjoner på at grågås hekker i området. Ved fjære er store deler av 

utløpsområdet tørrlagt. Det ble observert mange ekskrementer fra børstemark, noe som tyder 

på en næringsrik bløtbunn og at området har stort verdi som matletingsområde for fugl, særlig 

under høst- og vårtrekket. Under befaringen ble det ikke observert hekking i området der 

gangbroa planlegges. 

6.2 Planlagte tiltak 

Den planlagte gangbroa over Uglvika etableres for å gi campinggjester bedre tilgang til 

området på nordsiden av utløpsområdet. Gangbroa skal etter planen bygges på 3 påler, hvorav 

den midterste pålen monteres på en liten holme, se figur 15. De to andre pålene monteres i 

sjø.  

 

 

Figur 15. Den planlagt gangbrua vises med rød strek, planlagte påler vises med røde prikker. 
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6.3 Vurdering av tiltakets virkning på biologisk mangfold i elv og sjø 

Gangbroa skal støttes opp av 3 påler. Pålen som er planlagt i den sørlige del av området skal 

monteres i sjøen der det er størst dybde og i området som er viktig for oppgang av sjøørret. 

Etablering av påler kan påvirke oppgangen av sjøørreten ved å framstå som vandringshindre 

og/eller å endre strømforhold. I dette tilfellet er pålene begrenset i antall og størrelse, og det 

vurderes at de ikke vil påvirke oppgangen av sjøørret i nevneverdig grad, etter at 

anleggsarbeidet er ferdig. I anleggsfasen kan montering av påler påvirke oppgang av sjøørret 

gjennom partikkelspredning og forstyrrelse. Ørret unngår områder med høyt partikkelinnhold, 

og i tillegg kan skarpe partikler fra boreaktiviteter i fjell være skadelig for fisk. Det er i kapittel 

6.4 foreslått avbøtende tiltak for å redusere de negative effektene tiltaket kan ha på fisk.  

 

I forhold til fugl kan etablering av gangbro og utvidelse av campingplassen medføre noe økt 

forstyrrelse. 

6.4 Forslag til avbøtende tiltak 

På grunnlag av vurderingen foreslås følgende avbøtende tiltak: 

• Gangbroa skal planlegges slik at den ikke danner et fiskevandringshinder eller gir 

vesentlige endringer i strømforhold. Ved behov for montering av flere enn tre påler i 

grunnen bør hengebro vurderes som et alternativ.  

• I anleggsfasen skal partikkelspredning unngås, særlig spredning av skarpe partikler fra 

boreaktivitet.  

• Anleggsaktivitet skal fortrinnsvis gjennomføres ved fjære sjø og i perioden fra september til 

og med mars. Dette for å unngå forstyrrelse av fuglelivet i hekkesesongen og perioden for 

vår- og høsttrekk. 

• Informasjonstiltak rettet mot besøkende for å informere om naturverdier og hensynsfull 

ferdsel.  
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