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Vassdragsrapporten inneholder en beskrivelse av Solnørelva innenfor temaene prosesser og former
skapt av is og vann, biologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturminner. Under hvert
tema er særlig interessante lokaliteter beskrevet, verdivurdert og avgrenset på kart (vedlegg).

Som vedleggsdel til rapporten følger også en database utskriftsrapportsom inneholder mer detaljerte
opplysninger omkring hver enkelt lokalitet.

SUMMARY IN ENGLISH

The watercourse report includes a description of ”Solnørelva” based on the following topics:
processes and landscape formations caused by ice and water, biodiversity, landscape, outdoor
recreation and cultural heritage. For each topic, especially interesting and relevant sites are
described, evaluated and identified on a map (appendix).

A database reportwith more detailed information about each individual site is included in the
report’s appendix.
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FORORD

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i
fellesskap ansvarlig for prosjektet ”Verdier i vernede vassdrag” (VVV-prosj ektet). Hensikten
er å gjøre kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter
vemede vassdrag med nærområder. Etter at Stortinget 1. april 1993vedtok Verneplan IV for
vassdrag, er 341 vassdragsobj ekter vernet mot kraftutbygging. Stortinget har gjentatte ganger
presisert at vemeverdiene i de vemede vassdragene ikke må forringes av andre inngrep.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vemede vassdrag, ble vedtatt 10. november 1994.
Retningslinjene gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter rammer for sin
forvaltning.

VVV-prosj ektet beskriver verdier innen prosesser og former skapt av vann og is, biologisk
mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturmirmer/miljøer og skal ut fra dagens kunnskap
synliggjøre de viktigste verdiene. I tillegg kan det også finnes andre viktige verdier og som har
betydning for vernet. I prosjektet lages vassdragsvise rapporter som gir en oversiktlig
presentasjon av viktige områder i tekst og på kart. Prosjektleder for VVV-prosj ektet er
Elisabet Rosendal. Inforrnasjonen i rapportene vil senere bli tilgjengelig med digitale kartdata.

Solnørelva har siden vedtak i Stortinget 10. november 1994 vært vemet mot
vasskraftutbygging (Vemeplan IV). Vassdragsrapporten for Solnørelva er utarbeidet av
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning ans, Tingvoll ble
engasjert for å forestå datainnsamling og rapportering fra vassdraget.

Naturforvalterkandidat Morten W. Melby og naturforvalterkandidat Geir Gaarder har vært
prosj ektansvarlige. Miljøvemavdelinga sin kontakt under prosjektperioden har vært
vassdragsforvalter Oddvar Moen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle involverte for
innsatsen. Lokale kontaktpersoner, lag og foreninger, kommunal og fylkeskommunal
administrasjon, faginstitusj oner og kontakter innenfor statlige forvaltningsmyndigheter har
bidratt på hver sin måte for å sikre et best mulig utgangspunkt for forvaltning av våre vemede
vassdrag. Konsulentfirmaet BioTj enester ved June Breistein har vært engasjert for å sluttføre
rapporten til trykking og utlegging på Internett.

Molde - Trondheim - Oslo

Direktoratet for naturforvaltning Norges vassdrags- og energidirektorat
naturbruksavdel ingen vassdragsavdel ingen

Reidar Dahl, Are Mobæk,
fung. avdelingsdirektør avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
miljøvernavdelingen

Per Fredrik Brun

avdelingsdirektør
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SAMMENDRAG

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i
fellesskap ansvarlig for prosjektet ”Verdier i vemede vassdrag” (VVV-prosjektet). Hensikten
er å gjøre kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter
vemede vassdrag med nærområder.

Solnørelva ble vernet ved Stortingsvedtak av 1. april 1993, om Verneplan IV for vassdrag.
«Kontaktutvalget peker på store naturfaglíge verdier, områdets betydning for friluftsliv samt
kulturminner og kulturlandskap» (St.prp. nr. 118, 1992-92).

Denne vassdragsrapporten er en presentasjon av vassdragets kvaliteter fordelt på følgende

tema:

I Prosesser og fonner skapt av is og vann
I Biologisk mangfold
I Landskapsbilde
I Friluftsliv
I Kulturminner

Kvalitetene fra hvert tema er beskrevet for vassdraget i sin helhet, og for enkeltlokaliteter
innenfor vassdragets nedbørfelt av lokal eller høyere verdi. Det henvises til kart bak i
rapporten (kap. 10) for lokalisering og avgrensning. Kriterier som er benyttet for utvelgelse og
verdsetting, finnes i beskrivelsen av metode, kapittel 9.

Som en oppsummering presenteres en tabelloversikt på neste side, der verdifulle
enkeltlokaliteter er angitt med forslag til gradering (verdi). Tabellen viser til polygonkode
(NR.) og en detaljert beskrivelse av lokaliteten (SKJEMA).

Tabell 1 Lokalitetsoversikt fordelt på gradering og tema
NR. lNAVNPÅLOKALITET T GRADERING[ TEMA l SKJEMA

NASJONAL VERDI

Bl Solnørvika Nasjonal verdi Biologisk mangf. Side 1
B2 Liajjellet Nasjonal verdi Biologisk mangf. Side 2

REGIONAL VERDI

B3 Engjavatnet-Solnørdalen Regional verdi Biologisk mangf Side 3
B7 Svartløkvatnet: Søndre del Regional verdi Biologisk mangf. Side 7
B8 Nysætervatnet Regional verdi Biologisk mangf. Side 8
L4 Solnør gård Regional verdi Landskapsbilde Side 17
Fl Ørskogtjellet Regional verdi Friluftsliv Side 18
F2 SOlIIØIClVEI,nedre del Regional verdi Friluftsliv Side 19



LOKAL VERDI

B4 Dekkjavatnet: Sør for
B5 Furenakken

B6 Akslevollvatnet
B9 Svartløkvatnet: Vestsida

Bl0 Jostølen
Bll Mevatnet

B12 Svartløkvatnet: Nordre del
BI3 Måslia

Ll Mevatnet

L2 Akslevollvatnet
L3 Akslevollen

IKKE ANGITT VERDI

Kl Plassestølen, Øvste og Nedste
Øvgardsseter

K2 Tomresetra

K3 Bygdasetra
K4 Jostølen
K5 Lillestøl

K6 Svartløken

K7 Lidsetra

K8 Akslevoll

K9 To miner etter kvemhus
KIO Sjøholtsetra
Kl l Strandasetra

K12 Ruin etter kvernhus, Solnørdal

K13 Solnør gård
K14 Funn av jernslagg, Svartløken
Kl 5 Avslag flint og bergkrystall,

Solnør gård
Kl 6 Frostadsætra

Lokal verdi

Lokal verdi

Lokal verdi
Lokal verdi
Lokal verdi
Lokal verdi

Lokal verdi

Lokal verdi

Lokal verdi

Lokal verdi

Lokal verdi

Ikke angitt

Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt
Ikke angitt

Ikke angitt

NR. Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten
GRADERING Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er
gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

Nasjonalt viktig verdi (N)

Regionalt viktig verdi (R)
Lokalt viktig verdi (L)
Ikke angitt verdi (—~)

SKJEMA Angir nummer på registreringsskjema bak i rapporten

Prosesser og form
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Biologisk mangf.
Landskapsbilde
Landskapsbilde
Landskapsbilde

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner
Kulturminner

Kulturminner

Kultunninner

Kulturminner

Kulturminner
Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner

Side 4
Side 5
Side 6
Side 9

Side IO
Side ll

Side l2
Side l3

Side 14
Side 15
Side 16

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Side 24
Side 25

Side 26

Side 27

Side 28
Side 29

Side 30

Side 31

Side 32

Side 33

Side 34

Side 35



1.0 INNLEDNING

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede Vassdrag ble vedtatt av Stortinget 10.11.1994.
Retningslinjene er av politisk karakter og gir uttrykk for hva regjeringen mener bør prioriteres
i forvaltningen av landets 341 vernede vassdrag. Retningslinjene skal derfor legges til grunn
for kommunal og fylkeskommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, slik at
forvaltningen i og langs vassdragene ivaretar hensynet til vassdragets verneverdi.

Stortinget har i forhandlinger 25. februar 1997 enstemmig gått inn for at vassdragsvemet
lovfestes i ny lov om vassdrag og grunnvann, som skal forhindre inngrep som reduserer de
verneverdiene Stortinget har lagt til grunn for sitt vemevedtak.

Et spørsmål som dermed reiser seg, er følgende: Hvilke vemeverdier finnes i vassdraget?

Dette spørsmålet er ikke like enkelt å besvare for alle vassdrag. Det er blant annet to viktige
årsaker til at verdiene i våre vemede vassdrag ikke er godt nok kjent:

0 De vassdragene som har vernestatus i dag, er valgt ut på grunnlag av faglige vurderinger fra
arbeidene med Verneplan I (1973), Vemeplan II (1980), Vemeplan III (1986) og Vemeplan
IV (1993). Den faglige innsatsen i planarbeidet var svak i de to første verneplanene, men
noe sterkere i de to siste. For en del tidlig vemede vassdrag kan det derfor være stor
uklarhet om hva som egentlig er vassdragets verneverdier.

0 Vassdragsvemet er et vern mot kraftutbygging. Mange vemede vassdrag er imidlertid blitt
gjenstand for andre typer inngrep etter at det ble vedtatt vemet. Det som derfor var regnet
som vemeverdier ved vernetidspunktet, kan i dag være forsvunnet, ødelagt eller vesentlig
forringet som følge av disse inngrepene.

1.1 Vernede vassdrag i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har ca. 5 % (9171 GWh) av landets vannkraftressurser. 59 % av dette er
bygd ut, mens ca. 33 % er varig vernet (NOU 1991:12B, Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
Miljøvemavdelinga 1996).

20 vemede vassdrag ligger helt eller delvis innenfor Møre og Romsdal fylke. Det samlede
nedbørfeltet utgjør et areal på 4863,83 kmz, eller omlag 31 % av fylkets landareal. Nedenfor
følger enkelte hydrologiske data for de vemede vassdragene i Møre og Romsdal.
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Tabell 2 Beskrivende data for vemede vassdra i Møre (å Romsdal (Kilde: REGINE, NVE 1998).

0BJ.NR VASSDRAG NEDBØR MIDLERE MIDL.VA. BERØRTE BERØRTE

FELT AVREN N. UTLØPET LANDSKAPSREG. VEGETASJONSSONER

(kmz) (I/s/kmz) (1/s) (Elgersma1996) (Moen1998)

094/1 Sgedalselva 124.12 67.18 8338 22,15 La/Ma/Ha,Sb,Nb
097/1 Bondalselva 87.54 67.71 5927 22 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb

097/2 Norangselva 46.57 63.40 2952 22 La/Ma/Ha,Sb,Nb

098/1 Bygdaelva 93.96 59.79 5617 23,16 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb

098/2 Geirangelva 84.89 57.87 4912 16 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb

099/1 Norddalsvassdraget 104.78 64.92 6802 23 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
100/1 Valldøla 360.08 66.79 24049 23,16 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn

100/2 Stordalselva 203.50 60.24 12258 22,15 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn

101/1 Solnørelva 42.34 54.18 2294 21 Sb,Mb

102/2 Hjelsteinelva 15.30 57.92 886 26 La/Ma/Ha,Sb
103/3 Rauma, Istra 1206.17 36.80 44387 23,22,16,15,11 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn

104/1 Visa 126.30 57.25 7231 22,15 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb

105/ 1 Osvassdraget 138.23 46.48 6425 26 Sb,Mb,Nb

109/2 Driva 151057 25.15 37990 22,16,15 La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb

111/1 Ålvundelva 199.35 53.86 10737 28,26,22 La/Ma/Ha,Sb,Mb

111/2 Toåa 251.85 59.09 14882 26,15 La/Ma/Ha,Sb,Nb

111/3 Søya 154.06 53.55 8250 28,26 La/Ma/Ha,Sb,Mb

113/1 Todalselva 46.62 50.55 2357 26,15 La/Ma/Ha,Sb,Bn

115/1 Fuglevågvassdrage 26.59 35.00 931 25 Sb
t

116/1 Gjelavassdraget 41.01 48.76 2000 25 La/Ma/Ha,Sb

1.2 Solnørelva, generell beskrivelse

Beliggenhet
Solnørelva har sitt utløp mellom Skodje og Sjøholt på nordsiden av Storfjorden. Vassdraget
ligger i ytre fiordstrøk, med et mindre markert relieff enn hva som er vanlig for regionen.
Vassdraget inneholder flere store vann i høydelaget omkring 200 m.o.h., og de høyeste
toppene når opp i 6-700 m.o.h. med Frostadtinden (807 m.o.h.) i nordvest som den høyeste.

Vern

Solnørelva ble vernet ved Stortingsvedtak av 1. april 1993, om Verneplan IV for vassdrag.

«Kontaktutvalget peker på store naturfaglige verdier, områdets betydning for friluftsl iv samt
kulturminner og kulturlandskap» (St.prp. nr. 118, 1992-92).
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1.2. 1 Vannkvalitet

Gjennomgående er Solnørvassdraget et svakt surt og ionefattig vassdrag. Relativt høye TOC-
verdier (totalt organisk karbon) indikerer at vassdraget er en del humuspåvirket fra
omgivelsene. Ellers er det lite næringssalt i vassdraget, noe som også gjenspeiler seg i
groeprøvene (tilstandsklasse I, “god”). Det ble i 1993 tatt to groeprøver i Solnørvassdraget
som gav samme resultat som i 1994 (Lindstrøm og Relling 1994).

Selv om vassdraget i hovedtrekk er lite forurenset, viser de bakteriologiske prøvene at deler
av vassdraget er betydelig påvirket av fersk gjødsel og/eller kloakk.

I Svartløkvatnet og Akslevollvatnet var gullalgene den dominerende algetypen, men i
Svartløkvatnet tok etterhvert rekylal gene over i slutten av sesongen. Totalt sett var volumet av
planteplankton svært små, noe som indikerer oligotrofe tilstander (næringsfattig).
Akslevollvatnet tenderer til og med mot ultraoligotrof tilstand.

Som helhet må vannkvaliteten i Solnørvassdraget regnes som relativt god og lite
forurenset. Vannmassene er derfor godt egnet til de fleste formål, med unntak av råvann til
drikkevannsforsyning der det er nødvendig med rensing/desinfisering (Fylkesmannen i Møre
og Romsdal u.a.).

1.2.2 Klima

Klimaet er oseanisk med relativt små temperaturforskjeller gjennom året og høy årsnedbør.
Månedsmiddeltemperaturen varierer fra +2 til ~2 °C i januar og februar, til 10-14 °C i juli og
august, avhengig av høyde over havet og avstand fra sjøen (Aune & Det norske
meteorologiske institutt 1993a). Årsnedbøren er generelt over 1500 mm, men går over 2000
mm i sentrale, øvre deler av nedbørfeltet (Førland & Det norske meteorologiske institutt
1993a). Mai er mest nedbørfattige måned og oktober den mest nedbørrike (Førland & Det
norske meteorologiske institutt l993b). Det er rundt 220 dager i året med nedbør over 0,1 mm
(Førland & Det norske meteorologiske institutt l993c). Vekstsesongen begynner i nedre deler
av nedbørfeltet i siste halvdel av april og avsluttes i første halvdel av november, mens den er
vesentlig kortere i fjellområdene (Aune & Det norske meteorologiske institutt l993b).

1.2.3 Arealopplysninger

E39 berører østlige deler av nedbørfeltet, og er utgangspunkt for flere private veger inn i
vassdraget østfra. Hotell- og servieeinstitusj oner ligger langs europavegen, og et stort antall
private hytter har enkel tilgjengelighet hele året fra hovedvegen. Ggså fra nord og vest er det
flere private veger som fører inn i nedbørfeltet, men det er ikke anledning til gjennomkjøring.

De mange private vegene leder inn til hovedvassdraget og nærmere 300 hytter som er
lokalisert rundt de store vannene Svartløkvatnet, Mevatnet og Akslevollvatnet. Særlig tette
konsentrasjoner finnes nær de gamle setrene i området (Østlandskonsult A/ S 1991).

I tilknytning til setrene er det dyrket opp mer enn 1000 da i nyere tid. Avrenning fra

dyrkingsfeltene som følge av gjødsling og konsentrasjon av dyr på beite, er et lokalt
forurensningsproblem.

En høyspentlinje skjærer tvers over nedbørfeltet i nordvest-/ sørøstlig retning sør for
Svartløkvatnet. En avgreining i nørdøstlig retning går parallellt med E39, og passerer i vestre
kant av Nysætervatnet.
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Spredt bebyggelse og jordbruksarealer setter sitt preg på de vassdragsnære områdene
nedenfor Akslevollvatnet. Ved Solnør gård har Ålesund golfklubb etablert en bane som legger
beslag på store deler av innmarka sør for elva. Ålesund golfklubb har en leieavtale på 40 år for
bruk av området, og det foreligger planer for en utvidelse.

Irmgrepsfrie naturområder er områder som ligger mer enn én kilometer fra tyngre tekniske

inngrep. Disse områdene er igjen inndelt i soner. Inngrepsfri sone 2 (l-3 km fra tyngre
tekniske inngrep), inngrepsfri sone l (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep) og
villmarkspregede område (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep).

Arealstatistikk fra DN (Direktoratet for naturforvaltning 1998) viser at 12 % av landarealet
er villmarkspregede områder. I Sør-Norge har omfanget av slike områder blitt redusert fra 27

%i 1900 til 5 %i 1994.
En liten del av nedbørfeltets arealer i nordvest og nordøst ligger innenfor inngrepsfri sone

2. Dette er illustrert på eget kart bak i rapporten.

15



2.0 PROSESSER CG FORMER SKAPT AV IS OG VANN

2. 1 Solnørelva

Romsdal er i geologisk forstand sammensatt av tre ulike landskapselementer; et vestlig
lavland, daler og fjorder og et alpint fjell-landskap (Pollestad m.fl. 1994).

Lavlandet er der folk flest bor i dag. Det tilhører strandflaten, en usammenhengende brem
som strekker seg fra Vestlandet til Troms. Sannsynligvis er strandflaten utviklet gjennom flere
perioder med kaldt klima og intens frostforvitring i tidevannssonen i løpet av de siste 2-3 mill.
årene. Etter breavsmeltingen og strandforskyvningen som fulgte, er deler av strandflaten blitt
tørt land.

Dalene og fiordene som strekker seg fra kyst til høyfjell, kan deles i to grupper. De
nordvestrettede sprekkedalene/-fiordene er som regel lange, trange og har markerte tverr- og
lengdeprofiler. De nordøstrettede strøk- og foldedalene/-fjordene er gjerne mindre tydelige og
gjennomskjæres ofte av de førstnevnte.

Det alpine fjellplatået finnes i de indre områder av fylket. De alpine formene er resultatet
av erosjon fra tidlige botnbreer i bratte fjordsider før fjordene ble mer eller mindre fylt av
innlandsis under istidene.

Solnørelva ligger i et stort, skålformet og noe ovalt basseng. Fra sentrum av bassenget fører
lave passoverganger mot øst, sør og vest. Dette er' mest sannsynlig paleiske landforrner. Nedre
del av vassdraget synes å være et yngre løp, da dreneringen tidligere fulgte den vide, åpne
dalen til nabovassdraget Fyllingsdalselva som renner ut i Engesetvatnet.

I de nedre 3-4 km av vassdraget er dalbunnen flat og har hovedsakelig et toppdekke av
elvemateriale. Det vil også være naturlig å finne marine avsetninger. Dårlige
dreneringsforhold og høy grunnvannstand har også gitt mye myr. Det samme gjelder for
området sør for Svartløkvatnet hvor store deler av den nedre dalside og dalbunn er dekket av
torvjord.

Ved Løkelvas utløp er et mindre felt med glasifluviale og fluviale avsetninger. I den vestre
lisida ned mot Løkelva ligger en tungeforrnet morenerygg, antakelig en lokal randrnorene fra
en bre som lå i ornrådet Svartløkfjell-Lebergsfjell.

Det er lite å se av aktive prosesser i landskapet bortsett fra noen spor etter utrasninger av
morene i de bratte lisidene. Solnørelva er et fonnfattig og lite prosessaktivt vassdrag. Det
meste av nedbørfeltet er dekket av forrnløs bunnrnorene av varierende tykkelse.
Fluvialgeomorfologisk er området lite interessant (Rye m.fl. 1991, NOU l99l :l2B).
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2.2 Utvalgte Iokaliteter

Det er ikke registrert lokaliteter innenfor nedbørfeltet med spesielle kvaliteter på tema
”Prosesser og former skapt av is og vann”.
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3.0 BIOLOGISK MANGFOLD

3.1 Solnørelva

Vassdraget ligger i naturgeografisk region 37d, Vestlandets løv- og furuskogsregion (Nordisk
ministerråd 1984). Det ligger samtidig i ytre deler av klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen
1998). Vegetasjonsregionene spenner hovedsaklig fra sørboreal i lavereliggende deler, via
skogkledte partier i mellom og nordboreal og opp til alpin region på snaufjellet (Dahl m.fl.
1986), men enkelte floraelementer indikerer at det er tendenser til boreonemoral sone i nedre
deler av vassdraget.

Vassdraget er stort sett skogkledt under 500 m.o.h., der fjellheia stedvis når ned under
300 m.o.h. Det er relativt store arealer med furuskog i nedbørfeltet, og disse utgjør en del av
det største sammenhengende naturlige barskogsområdet i distriktet (Samlet Plan for vassdrag
1984). Røsslyngfuruskog og blåbærfuruskog er dominerende typer, men det er også noe
fiirumyrskog og lokalt lågurtpreget furuskog. Bjørkeskog dominerer i øvre deler av
nedbørfeltet, opp mot snaufjellet. Blåbærbjørkeskog er antagelig mest utbredt, men det finnes
også frodigere lauvskog, og lokalt i lune lier har de innslag av flere varmekjære arter.
Eksempel på slike er alm, tannrot, skogstarr og barlind. Barlind opptrer med flere
delpopulasjoner i nedbørfeltet, både på nordsiden av Liafjellet, vest for Solnørdalen, på
Furenakken ved Akslevollvatnet og i Storlia på nordsiden av Svartløkvatnet. Sammen med
forekomstene i nedbørfeltene til de små nabovassdragene Furlielva og Fyllingselva, utgjør
disse barlindbestandene kjerneorrirådet for arten i Norge nord for Hordaland. Edellauvtrær
forekommer sparsomt. Alm opptrer enkelte steder, men er ikke skogdannende og ofte sterkt
skadd og på veg til å bli utryddet som følge av hardt hjortebeite. Ved Solnør gard er flere

edellauvtrær plantet og bl.a. står det er en del gammel bøk som forviller seg i nærområdet.
Platanlønna er samtidig på rask frammarsj og vil antagelig komme til å bli et markert innslag i
skogbildet i vassdraget i løpet av noen år. Det er lite flommarksskog tilknyttet vassdraget, men
mellom Solnørdalen og Engjavatnet står enkelte fine bestander, dels som gjengroingsfaser på
tidligere ganske åpen engrnark. Moderne skogbruk med hogstflater og treslagsskifte til gran
preger vesentlige deler av vassdraget, både i nedre og øvre deler. Denne prosessen pågår
fortsatt, med tilhørende bygging av nye skogsveger og grøfting av myr og fuktskog. Et større,
gjenværende naturskogsområde er foreslått vernet i nedre deler av nedbørfeltet (Liafjellet
naturreservat). Husdyrbeitet har tidligere antagelig vært omfattende, men ser nå ut til å
avgrense seg til lokalt litt storfe nedenfor Solnørdalen og noe sau i høyereliggende, østlige
deler.

Det er lite dyrket mark knyttet til vassdraget, og denne begrenser seg hovedsaklig til Solnør
gard (der jordene er lagt ut til golfbane), Solnørdalen og enkelte nydyrkingsfeltet rundt vatnai
øvre deler av nedbørfeltet. Omtrent all innmarka består av artsfattige kulturenger på pløyd og
gjødslet mark.
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Rester av de gamle, artsrike naturbeitemarkene og slåtteengene kan fortsatt observeres
enkelte steder. Dette gjelder i første rekke på de gamle setervollene i øvre deler av
nedbørfeltet, der det feks. ennå vokser litt av den hensynskrevende solblomsten på Jostølen,
og kanskje finnes denne arten også ved Solnørdalen (sist registrert der i 1972 jfr. Jordal &
Gaarder 1998). Disse naturtypene er likevel på veg ut og sannsynligvis vil bare ubetydelige
rester være tilbake om 10-20 år.

Våtmarksmiljøene tilknyttet vassdraget kan deles i tre hovedområder. Nedre deler av
vassdraget inneholder to små vatn (Engjavatnet og Dekkjavatnet), men disse ligger tilknyttet
et stilleflytende, svakt meandrerende parti av elva med tilhørende flommarksmiljøer og litt
myr. For øvrig renner elva ganske raskt og jevnt ned mot sjøen nedenfor Solnørdalen. Midtre
deler av vassdraget domineres av de tre relativt store vatna Askvollvatnet, Mevatnet og
Svartløkvatnet, med tilhørende myrområder. Dette ornrådet er av stor betydning for mange
våtmarksfugler, deriblant flere regionalt sjeldne arter. Helt i øst ligger Nysætervatnet som er
vemet som naturreservat, hovedsaklig på grunn av det rike og verdifulle fuglelivet, og store
myr- og heiområder som strekker seg videre over mot nabovassdragene. Dolmen (1991)
vurderer vassdraget å ha middels varierte ferskvannsbiotoper, med svakt surt vatn, middels

høy ledningsevne og høyt artsmangfold og produktivitet. Vassdraget har i så måte stor
verneverdi og er representativt for midtre/ sørlige fjordvassdrag i fylket (Dolmen 1991). For
fisk har vassdraget derimot nasjonal verdi (Samla Plan for vassdrag 1984).

Fastmarksvegetasjonen på snaufjellet er dårlig kjent, men består trolig hovedsaklig av
fattige vegetasjonstyper uten særlig innslag av kravfillle fjellplanter.

3.2 Utvalgte lokaliteter

Lokalitetsbeskrivelser

B1 Solnørvika
Lokaliteten er en godt skj errnet vågos med gruntvannsområder og strandenger. Strandengene
viser spesielle og interessante overganger mellom ulike vegetasjonsstyper. Lokaliteten er
sjeldent lite påvirket av inngrep. Den har i tillegg verdi som leveområde for våtmarksfugl.
Lokaliteten fortsetter utover i gruntvannsområdene utenfor elveoset.

B2 Liafj ellet
Dette er en forholdsvis stor lokalitet med ganske gammel furuskog som er lite påvirket av
inngrep i nyere tid. Lokaliteten har stor variasjon i høyde over havet og eksposisj on. Flere
fuktighetskrevende og kravfulle lavarter forekommer i lavereliggende, rike partier.

B3 Engjavatnet-Solnørdalen
En av de mest velutviklede meandrerende elvestrekningene i Møre og Romsdal. Leveorriråde
for flere truede arter.

B4 Dekkjavatnet, sør for

Frodig lauvskog med innslag av enkelte kravfxllle arter.
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BS Furenakken
Rik blandingsskog med innslag av en del barlind (D. Holtan pers. medd.).

B6 Akslevollvatnet
Akslevollvatnet er et relativt grunt vann. Vatnet er ganske næringsfattig, men har trolig fått
tilført noe næring fra nydyrkingfelt i nedbørfeltet i de seinere åra. Vatnet er et viktig
næringsområde for andefugl, bl.a. sangsvane, stokkand, kvinand og brunnakke, spesielt i
trekktidene. Også flere sjeldne og kravfiille arter er observert (dvergdykker, stjertand, skjeand
og svartand).

B7 Svartløkvatnet, søndre del

Lokaliteten er et stort myr-, sump- og gnintvannsområde. Myrområdene er stort sett fattige,
men også med innslag av rikere flekker. Enkelte regionalt uvanlige plantearter forekommer.
Området er viktig som hekkeplass og næringsområde for mange våtmarksfugler, hvorav flere
er regionalt sjeldne. Bl.a. var dette en av de siste hekkeplassene for storlom på Sunnmøre,
trane opptrer i hekketida, gluttsnipe har hekket tidligere og brunnakke hekker.

B8 Nysætervatnet
Nysætervatnet er et relativt grunt og næringsrikt vatn omgitt av myr- og heiområder. Det er et
viktig hekkeornråde og rasteplass for våtmarksfugl, deriblant flere regionalt sjeldne arter. I
tillegg har det enkelte botaniske verdier.

B9 Svartløkvatnet, Vestsida
Ei skogkledt liside med mye bjørk og furu, samt innslag av noe osp, rogn og selje. I tillegg
vokser det her spredte klynger med gamle barlinder, og området utgjør en av de nordligste
forekomstene i landet av arten. Det er også sparsomt med alm, selv om mange er døde eller
sterkt skadd av hjortebeite. Enkelte kryptogamer og fuglearter typiske for gammelskog
forekommer.

B10 Jostølen

Gammel setervoll i åpen bjørkeskog med en forekomst av den hensynskrevende arten
solblom.

B11 Mevatnet
Mevatnet utgjør en del av et større våtmarkssystem. Vatnet er ganske næringsfattig, men har
trolig fått tilført noe næring fra nydyrkingfelt i nedbørfeltet i de seinere åra. Vatnet benyttes
noe som næringsområde for andefilgl.

B12 Svartløkvatnet, nordre del

Området er en del av det relativt store våtmarkssystemet på Ørskogfjellet, og brukes til
næringssøk for andefugler.

B13 Måslia
Dette er et stort område dominert av bakkemyrer og flatmyrer (det meste ligger utenfor
nedbørfeltet til Solnørelva). I tillegg forekommer terrengdekkende myr og fukthei. Fattigmyr
dominerer, men det er også ganske vanlig med nedbørsmyr, mens interrnediær myr og rikmyr
bare dekker små areal. Enkelte sjeldne og kravfulle karplanter forekommer, som engmarihand.
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Gradering av verdi

Tabell 3 Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk
BIOLOGISK MANGFOLD GRADE HOVEDKRITERIUM STØTTE

RING KRITERIUM

NR. NAVNPÅLOKALITET H01 H03 H05 H06 sos so4 S05
Bl Solnørvika N x x x x

B2 Liaíjellet N X X x x
B3 Engjavatnet-Solnørdalen R x x x x
B4 Dekkjavatnet: Sør for L x x
B5 Furenakken L x x

B6 Akslevollvatnet L x x

B7 Svartløkvatnet: Søndre del R x x x x x

B8 Nysætervatnet R x x x
B9 Svartløkvatnet: Vestsida L x X

B10 Jostølen L x x x

B1 1 Mevatnet L X X

Bl 2 Svartløkvatnet: Nordre del L X X
B13 Måslia L x x x x

NR. Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten
GRADERING Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er
gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:
I Nasjonalt viktig verdi (N)
I Regionalt viktig verdi (R)
' Lokalt viktig verdi (L)
I Ikke angitt verdi (-)

HOVEDKRITERIER STØTTEKRITERIER
H01 Urørthet S03 Forsknings— og pedagogisk verdi
H03 Variasjon og mangfold S04 Biologisk funksjon
H05 Sjeldenhet, egenverdi S05 Arealstørrelse
H06 Sårbarhet
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4.0 LANDSKAPSBILDE

4. 1 Solnørelva

Solnørelva ligger i grenseområdet mellom region ”Ytrejjordbygder på Vestlandet” (21) og
”Midtre bygder på Vestlandet” (22) (NIJOS 1998). Totalinntrykket av region 21
karakteriseres ved «Forgrenet fiordsystem som åpnes mot vest med store innlandsøyer. Lave
til moderate høydedrag som skillerflordene, men unntak forekommer. Jevnt over en helhetlig
bebyggelse, mange monumentale bygninger. Tiltrekkende og godt drevet jordbrukslandskap».
Region 22 karakteriseres ved «stor variasjonsrikdom og sterke kontraster. Brede jjordløp og
markerte U-daler og alpinformer gir et overveiende storlinjet inntrykk med sterkt aksentuerte
landskapsrom». Regionene karakteriserer godt nedbørfeltet, og vassdraget er i hovedsak å
regne som et lavlandsvassdrag fra ytre fjordstrøk.

Landskapet i vassdraget er generelt mer åpent og har mindre relieff enn det som er vanlig i
regionen. Variasjonen er imidlertid stor. I nord og vest er landskapsforrnene avrundede, mens
landskapet i sør og øst er mer kontrastrikt med høyere fjelltopper og til dels stupbratte
fjellsider. Elveløpet er vekslende, fra stilleflytende, meandrerende strekninger til trange
elvegjel og fossefall. Det er en rekke større og mindre vann langs hovedelva, og i det relativt
åpne landskapet setter de sitt preg på landskapsbildet. Karakteristisk er den store spennvidden
i utforming fra skogstjern og grunne myrvann til større vann (NOU 1991 :12B).

4.2 Utvalgte lokaliteter

Lokalitetsbeskrivelser
Ll Mevatnet
Mevatnet med omgivelser utgjør et særlig idyllisk og godt avgrenset rom. Området er
skogkledt, og har karakter av fort] ell. Mevatnet har en uregelmessig vannlinje, og det dannes
mindre bukter og nes som tilfører ornrådet er spennende variasjon.

L2 Akslevollvatnet
Akslevollvatnet med omgivelser utgjør et særlig idyllisk og godt avgrenset rom. Området er
skogkledt, og har karakter av forfjell. Det grunne profilet og relativt høy trofigrad har skapt et
produktivt leveområde for fugl.

L3 Akslevollen
Akslevollen er et idyllisk småbruk med tilhørende innmark i god hevd. Plassen ligger usjenert
i skogsterreng, og det åpne landskapet som omgir Akslevollen, framhever stedet.

L4 Solnør gård
Solnør hovedgård peker seg ut som sjelden og verdifull. Den gamle embets- og
lensmannsgården har fredet hovedbygning fra 1825, fredet kontorbygning fra 1868, stabbur og
låve fra 1860-åra og dessuten eldhus og smie. Hageanlegget fra 1860-tallet er delvis bevart
med b1.a. et lysthus.
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Gradering av verdi

Tabell 4 Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk
LANDSKAPSBILDE GRAD HOVEDKRITERIUM STØTTEKRITERIUM

NR. NAVNPÅLOKALITET ERING H03 H06 H07 H08 S06 S07 sos sos
Ll Mevatnet L x
L2 Akslevollvatnet L x
L3 Akslevollen L X x
L4 Solnør gård R x x

NR. Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten
GRADERING Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er
gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:
I Nasjonalt viktig verdi (N)
I Regionalt viktig Verdi (R)
I Lokalt viktig verdi (L)
I Ikke angitt Verdi (-)

HOVEDKRITERIER STØTTEKRITERIER
H03 Variasjon og mangfold S06 Urørthet
H06 Sårbarhet S07 Sjeldenhet eller særpreg
H07 l-Ielhet SOS Typiskhet
H08 Inntrykksstyrke S09 Historisk dokument
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5.0 FRILUFTSLIV

5. 1 Solnørelva

Variasjonen i landskap og naturtyper gjør området særlig velegnet som tur- og utfartsoniråde
hele året. Det er fine forhold for turer til fots og på ski, jakt og sportsfiske, bær- og
soppsanking. Ørskogfi ellet er innfallsporten til et større utfartsterreng som er ett av de aller
mest benyttede i fylket, særlig vinterstid. Ørskogfiellet er vurdert som ett av de viktigste
friluftsområdene av regional betydning i fylket. Adkomsten er lett, og det er opparbeidete
parkeringsplasser. Her er også alpinanlegg, hytteutleie og hotell med restaurant og kafeteria.
Området benyttes både av lokalbefolkning og folk fra Ålesund og Molde, dvs. at et
befolkningsgrunnlag på 125.000 personer sokner til Ørskogtjellet som dagsturorriråde (NOU
1991:12B).

Det er et stort antall private hytter innenfor nedbørfeltet (nær 300), og disse ligger stort sett
ned til Svartløkvatnet, Mevatnet eller Akslevollvatnet. Hyttene er utgangspunkt for en intensiv

bruk av området (Østlandskonsult A/S 1991).
De nederste 4,5 km av Solnørelva er laks- og sjøaureførende. Det er organisert

fiskekortsalg for denne strekningen, og Solnørelva er en attraktiv smålakseelv med god
avkastning. Svartløkvatnet, Mevatnet og Akslevollvatnet regnes som relativt gode fiskevann,

og det drives en del med gamfiske blant hytteeieme (Miljøverndepartementet 1984).

Tabell 5 Fangstoversikt for Solnørelva i perioden 1988-2000 (Fylkesmannen i Møre og
Romsdal 1999

tall kg_ e _ LAKS antall kg SlØAURErantall kg.    
260 260 0
770 750 20

’ 1230 1200 30
_ 230 215 15
_ 100 90 10

30 25 5
_ 200 190 10

400 390 10
320 290 30
0 0 0

109 102 8
65 38 27
920 881 39
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5.2 Utvalgte Iokaliteter

Lokalitetsbeskrivelser
Fl Ørskogfjellet
Ørskogíjellet er blant de aller mest benyttede friluftslivsorrirâdene i Møre og Romsdal fylke,
særlig vinterstid. Et befolkningsgrunnlag på 125.000 personer sokner til Ørskogljellet som
dagsturorriråde (NOU 1991 :12B).

F2 Solnørelva, nedre del

Solnørelva har en lakseførende strekning på 4,5 km. Det er laks og sjøaure som forekommer
og laksen dominerer. Det er Vesentlig smålaks på 1-2 kg som blir fanget, og sjøauren er
vanligvis mindre enn l kg.

Gradering av verdi

Tabell 6 Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk
FRILUFTSLIV GRAD HOVEDKRITERIUM STØTTE

ERING KRITER
NR. NAVN PÅ LOKALITET H01 H09 H10 H11 S10 S11

Fl Ørskogfjellet R x x X
F2 Solnørelva, nedre del R x x X

NR. Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten
GRADERING Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er
gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:
I Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
I Lokalt viktig verdi (L)
I Ikke angitt verdi (-)

HOVEDKRITERIER STØTTEKRITERIER
H0l Urørthet S10 Tilgjengelighet
H09 Opplevelse S11 Natur- eller kulturkvaliteter
H10 Egnethet
H11 Dagens bruk
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6.0 KULTURMINNER

6. 1 Solnørelva

Ved utløpet i fjorden er det gjort funn som viser bosetning tilbake til eldre steinalders
fangstkultur, og med jordbruksbosetning allerede fra yngre steinalder. Ved Akslevollvatnet
ligger en mulig gravrøys, og her kan det ha vært bosetning i jernalderen. På Ørskogfjellet er
det jemvinneplasser fra middelalder. Slike er sjeldne så langt vest (NOU 1991 :l2B).

Den gamle ferdselsveien mellom Romsdal og Sjøholt/ Solnør passerer en viktig
kulturgrense mellom Sunnmøre og Romsdal som kan føres langt tilbake i tid. Området peker
seg derfor ut som interessant for å undersøke forhold omkring kommunikasj on,
kulturpåvirkning og kulturgrenser. Solnør gård er et sjeldent og verdifullt kulturminne. Den
gamle embeds- og lensmannsgården har fredet hovedbygning fra 1825 og fredet stabbur.
Hageanlegget fra l860-tallet er delvis bevart. Langs elva ved Solnør er det tufter etter en
oppgangssag og kvemer samt et gårdskraftverk fra 1912.

Kulturrninnene er varierte og dekker et langt tidsrom. De har kunnskapspotensial av
regional betydning. Solnør hovedgård er et spesielt verdifullt kulturminne, og gården med
kulturlandskapet rundt har store opplevelsesverdier (NOU 1991:12B).

I senere tid har Ålesund golfklubb inngått en 40-ârs leieavtale med grunneier på Solnør
gård om innmarka, og arealene sør for elva er i dag utlagt til golfbane.

6.2 Utvalgte Iokaliteter

Lokalitetsbeskrivelser
Kl Plassestølen, Øvste og Nedste Øygardsseter
SEFRAK (1535-010-001,-()02,-O03,-OO4,-005,-006,-OO7)
Sel og sommerfjøs til tre setre. Sommerfjøsene i ruin, og seterbuene i tildels fremskreden
forfall. Usikker datering.

K2 Tomresetra
SEFRAK (1535-010-017,-O18,-019,—020)
To seterfjøs i brukbar stand, et sel i bruk som fritidsbolig i dag og ruin etter et annet sel.

K3 Bygdasetra
SEFRAK (1535-010-021,-O22,-023,-O24,-025)
Tre seterfjøs i fremskreden forfall, et sel i brukbar stand, og et sel i miner. Usikker datering.

K4 Jostølen
SEFRAK (1535—010-OO8,—O09)
To seterbuer i god stand som brukes som fritidsboliger i dag. Byggeår for det ene objektet er
anslått til perioden 1925-49.
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K5 Lillestøl
SEFRAK (1535-O10-O10,-01 1,-012,-013)
Et sommerfjøs fra århundreskiftet i god stand, miner av et annet sommerfjøs og to seterbuer i
bruk som fritidsboliger i dag og i brukbar stand.

K6 Svartløken
SEFRAK (1523-004-165,-166,-l67,-168,-169,-170,-171,-172,-173,-174,-175,-176,-177,-178)
Et stort antall bygninger i varierende tilstand. Enkelte ruiner, men også bygninger i god stand
og i bruk som fritidsboliger i dag. De fleste bygningene er fra før århundreskiftet. "Kallas
løkståvå" beskrives som serveringssted i SEFRAK-registeret, men det er usikkert om dette er
dagens funksjon.

K7 Lidsetra
SEFRAK (1523-004-022,-023,-024)
Et sel fra før 1900 i god stand og to hytter som ble flyttet opp hit under 2. verdenskrig. Disse
er antatt å være bygd før 1900, og er i god stand i dag.

K8 Akslevoll
SEFRAK (1523-004-008,-009,-010)
Våningshus og fjøs/løe i god stand med usikker datering. I bruk som fritidsbolig i dag. Ruin
etter stabbur.

K9 To ruiner etter kvernhus
SEFRAK (1523-004-025,-026)
To ruiner etter kvernhus (Braute og Barlindhaug) bygd på 1800-tallet.

K10 Sjøholtsetra
SEFRAK (1523-O04-133,-134,-135,-136,—137,—138,-139,-140,-141,-142,-143,-144,-145,-146;
147.-148,-149,—150,-151,-152,-153,-154,-155)
Et stort antall bygninger i varierende tilstand. Enkelte ruiner, men også bygninger i god stand
og i bruk som fritidsboliger i dag. De fleste bygningene er fra før århundreskiftet.

K11 Strandasetra
SEFRAK (1523—O04-158,-159,-160,-161,—162,-163)
To sel i brukbar stand brukes som fritidsboliger i dag. Forøvrig kun ruiner/tufter.

K12 Ruin etter kvernhus, Solnørdal

SEFRAK (1523-004-015)
Ruin etter kvernhus. Datering usikker.

K13 Solnør gård
SEFRAK (1529-007-005,-006,-007,-008,-009,-010,-01 1)
Våningshuset er bygd i perioden 1800-1824, i god stand og fredet etter lov. En borgstue fra
perioden 1850-1874 er i god stand. Bygningen ble endret på 1900-tallet. Et stabbur fra samme
periode, også i god stand, er sannsynligvis bygd av tømmer fra gamle Skodje kirke. En låve
fra perioden 1850-1874 inngår i bygningsmiljøet. Låven ble endret/påbygd i første halvdel av
1900-tallet. Et røykeri, ei smie og et lysthus står ennå innenfor gårdsmiljøet, mens det bare
gjenstår rester etter oppgangssag, sirkelsag, egen kraftstasjon fra 1913, kvern m.m.

32



K14 Funn av jernslagg, Svartløken
Funn av jernslagg på Ørskogfjellet.

K15 Avslag flint og bergkrystall, Solnør gård

Steinalderboplass lokalisert nord for Solnør gård. Funnmaterialet indikerer datering til

seinmesolittisk tid, antakelig eldre enn 6000 år før nåtid.

K16 Frostadsætra

Seterrniljø i hytteområde

Gradering av verdi

Tabell 7 Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk

KULTURMINNER GRADE HOVEDKRITERIUM STØTTE
RING KRITER

NR. NAVNPÅLOKALITET H03 H04 H05 H12 s12 s13
Kl Plassestølen, Øvste og Nedste - x

Øygardsseter
K2 Tornresetra - x

K3 Bygdasetra ~ x
K4 Jostølen ~ x

KS Lillestøl ~ x

K6 Svartløken — x

K7 Lidsetra — x

K8 Akslevoll — x
K9 To miner etter kvernhus - x

K10 Sjøholtsetra - x
Kl l Strandasetra - x

K12 Ruin etter kvernhus, Solnørdal — x

Kl 3 Solnør gård — x
K14 Funn av jemslagg, Svartløken - x
K15 Avslag flint og bergkrystall, S. gård ~ x
Kl 6 Frostadsætra — x

NR. Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten
GRADERING Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er

gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:
I Nasjonalt viktig verdi (N)
I Regionalt viktig verdi (R)
I Lokalt viktig verdi (L)
I Ikke angitt verdi (-)

HOVEDKRITERIER STØTTEKRITERIER
H03 Variasjon og mangfold S12 Bruksverdi
H04 Representativitet S13 Symbolverdi, identitetsverdi
H05 Sjeldenhet, egenverdi
H12 Pedagogisk verdi
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7.0 AKTUELLE TRUSLER

Et intensivt skogbruk med flatehogster og treslagsskifte til innførte bartrær, utgjør en reell,
stor trussel mot naturverdiene knyttet til skogsmiljøene i området. Det har vært omfattende
skogsvegbygging i nedbørfeltet i de seinere åra, det pågår fortsatt grøfting av myr og
fuktskoger, og det er bl.a. planlagt storstilte uthogster av gammel lauvskog (på nordsiden av
Svartløkvatnet). Samtidig utgjør den passive naturlige spredningen av innførte treslag, i første
omgang spesielt platanlønna, og et hardt hjortebeite er også en viktig trussel mot de naturlige

og opprinnelige skogsmiljøene.
De få partiene med verdifiillt kulturlandskap som er tilbake trues i første rekke av redusert

og opphørt hevd. Naturverdiene knyttet til våtmarker og myrområder har tidligere vært sterkt
truet av nydyrking og forurensning, men dette har sannsynligvis avtatt en god del nå.
Friluftsliv med tilhørende båtliv og gamfiske utgjør en trussel mot enkelte våtmarksfugl, og er

sannsynligvis årsaken til at storlommen nå ser ut til å ha oppgitt vassdraget som hekkeområde
(dette var et av de siste gjenværende for arten på Sunnmøre).

Av friluftslivshensyn bør det ild<eetableres veger som gjør gjennomkjøring mulig innenfor
nedbørfeltet. Det store antallet hytter vil kunne indusere en betydelig trafikkbelastning i
området sommerstid. Ytterligere hyttebygging vil kunne forringe de samme
friluftslivskvalitetene som er begrunnelsen for bruken av hyttene i dag. Det bør derfor særlig

legges vekt på å unngå ytterligere hyttebygging i strandsonen. Stølsmiljøene innenfor de
forholdsvis massive hytteområdene har liten grad av autensitet i dag, og framstår som lite
iøynefallende innslag. Det er derfor ikke lengre av stor betydning å skjerme disse miljøene

mot videre hyttebygging i de nærmeste omgivelsene.
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9.0 METODE

9.1 Fremgangsmåte

Det er utarbeidet faglige kriterier for hvordan vemeverdiene skal måles og karakteriseres i
arbeidet med å ajourføre oversikten over verneverdiene (Direktoratet for naturforvaltning og

Norges vassdrags- og energiverk 1998). Verdiene er knyttet til følgende tema:

0 prosesser og former skapt av is og vann
0 biologisk mangfold
0 landskapsbilde
0 friluftsliv

0 kulturminner

Datainnsamling
Innsamling av data har vært konsentrert om det som allerede finnes av dokumentasjon. Lokale

kontaktpersoner er benyttet, og det er i tillegg gjennomført enkelte nye registreringer.

Litteratur

Eksisterende dokumentasjon er innhentet fra arkiv, bibliotek og elektroniske databaser hos

forvaltningsmyndigheter og faginstitusjoner.
Enkelte vassdrag i fylket er behandlet i prosjektet «Differensiert forvaltning av verna

vassdrag» (Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- og energiverk 1995). En

stor andel av de vernede vassdragene er dessuten tidligere vurdert for utbygging, og av den
grunn oppfanget i prosjektet «Samlet plan for vassdsrag» (Miljøverndepartementet 1984).

Begge prosjekt dokumenterer verdier i vassdrag.
Lokalt finnes dokumentasjon fra prøvefiske, jakt- og fiskekortsalg, belegg på hytter,

bomavgifter m.m. Lokale historielag, omitologiske, botaniske og entomologiske foreninger og

andre kan ofte sitte inne med dolmmentasjon fra vemelokaliteter, eller forslag til slike.

Møte med kommunen
Det har vært arrangert et møte med vertskommunen for vassdraget. Hensikten med møtet har

dels vært å informere om registreringsarbeidet og dels å innhente informasjon om aktuelle
verdifulle lokaliteter innenfor vassdraget.

Egne registreringer
Prosj ektarbeiderne Geir Gaarder og Morten W. Melby har utført egne registreringer i

vassdraget. Feltinnsatsen har hatt et beskjedent omfang, mellom 2 og 5 dager pr. vassdrag.

Kartfesting
Hver lokalitet er kartfestet. Denne rapporten har et kartvedlegg for hvert fagtema som dekker

hele nedbørfeltet. Lokalitetene er digitalisert etter et manuelt tegnet manuskart i målestokk

1:50.000. Grunnlaget for digitaliseringen er NSO-basen fra Statens Kartverk (lisensnr.
LKS82003-O3647).
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9.2 Kriteriebruk

Kriteriene brukes for å karakterisere og fange opp de delområder som har spesielle kvaliteter i
nedslagsfeltet. Kriteriene er ført opp i tabell 8 etter avsnittet om Graderingsprinsipper,
definisjon av kriteriene finnes i veileder for VVV-prosjektet ”Dokumenterte vemeverdier i
vernede vassdrag”, foreløpig utgave sept. 1997. Denne finnes bla. hos fylkesmannens
miljøvemavdeling.

I tillegg brukes kriteriene til å foreslå en gradering av delområdets betydning til nasjonal,
regional og lokal målestokk. Noen ganger vil den gjennom VVV-prosjektets foreslåtte verdien
for et delområde/obj ekt falle ut som noe ”høyere” sammenlignet med andre verdivurderinger
som har vært gjort. I VVV-prosjektet har denne forskjellen vært begrunnet med at de enkelte
vemede vassdragene har en egenverdi i nasjonal målestokk, ut fra at de enkelte vassdragene i
vemeplan I-IV til sammen utgjør en helhet med betydning for å bevare et bredt spekter av
norsk vassdragsnatur. Hensikten er at denne graderingen skal gi en pekepinn om delområdets
betydning i sammenheng med vemeplan for vassdrag I-IV som helhet. For nye VVV-
prosjekter fra og med 1999, vil graderingsprinsippet eventuelt bli vurdert på nytt.

De arealer som er pekt ut skal fortrinnsvis være områder med tilknytting til vann, bekker og
elver som har betydning for å bevare vassdragsnatur vemet i vemeplan for vassdrag I-IV. l

tillegg kommer delområder med tilknytting til breer. Dersom enkelte kvaliteter som ligger
utenfor de vassdragsnære arealene, var viktige for at vassdraget ble vemet, så vil også disse
kunne tas med i oversikten over verdier.

Graderingsprinsipper
Her er det blitt brukt en standardiseringsmetode som betyr at dersom et delområde
kjennetegnes ved at et eller flere av kriteriene kan sies å være oppfylt/tilstede, ifølge
definisjon, så vil delområdet også gis en verdi. Verdien bestemmes da ut fra antallet hoved-
eller oppfangingskriterier og antallet støttekriteri er som kan brukes for å karakterisere
delområdets frilufts-, naturfaglige eller kulturfaglige kvaliteter.

1 Prosesser og former skapt av vann og is
*** Nasjonalt viktig verdi ** Regionalt viktig verdi * Lokalt viktig verdi
f Minimum et hovedkriterium f To hovedkriterier + minimum f Minimum et hovedkriterium

med nasjonalt/intemasjonalt et stgttekriterium

kjente verdier,

f Altemativt minimum tre
hovedkriterier

2 Biologisk mangfold
*** Nasjonalt viktig verdi ** Regionalt viktig verdi * Lokalt viktig verdi
f Et eller flere dokumenterte s/ To hovedkriterier f Minimum et hovedkriterium

nasjonale/intemasjonale
verdier, eller

f Minimum to hovedkriterier +

minimum to støttekriterier
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3 Landskapsbilde
Nasjonalt viktig verdi **

f Minimum et hovedkriterium

***

med nasjonalt/ internasjonalt
kjente verdier,

f Minimum to hovedkriterier +
minimum to støttekriterier

4 Friluftsliv
>l=*>l<

verdier, eller

Nasjonalt viktig verdi **
f Et eller flere dokumenterte

nasjonale/internasjonale

Regionalt viktig verdi *
f Minimum to hovedkriterier f

Regionalt viktig verdi *
f To hovedkriterier, eller f

f Minimum to støttekriterier f

f Minimum 2 hovedkriterier +

minimum et støttekriterium

5 Kulturminner

Lokalt viktig verdi
Minimum et hovedkriterium

Lokalt viktig verdi
Minimum et hovedkriterium

Minimum et støttekriterium

Ikke aktuelt med verdivurdering i VVV-prosjektet, kun registrering.

Tabell 8

INNDELING AV

VERNEVERDIER

PROSESSER OG
FORMER SKAPT AV IS
OG VANN

BIOLOGISK
MAN GFOLD

LANDSKAPSBILDE

FRILUFTSLIV

KULTURMINNER

FAGOMRÅDER
BRUKT I

VERNEPLAN l-IV

Geofag
Hydrologi
Naturvern

Botanikk
Omitolo gi
Ferskvannsbiologi
Vilt
Fisk

Naturvern

Friluftsinteresser

Geofag

Friluftsinteresser

J aktinteresser

Geofag

Kulturverninteresser

HOVEDKRITERIER

H01
H02
H03
H04
H05

H01
H03
H05
H06

H01
H06
H07
H08

H01
H09
H10
H11
H03
H04
H05
H12
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Urørthet
Historisk dokument
Variasjon og mangfold
Representativitet
Sjeldenhet, egenverdi

Urørthet
Variasjon og mangfold
Sjeldenhet, egenverdi
Sårbarhet

Urørthet

Sårbarhet

Helhet

Inntrykksstyrke

Urørthet
Opplevelse
Egnethet
Dagens bruk

Variasjon og mangfold
Representativitet
Sjeldenhet, egenverdi
Pedagogisk verdi

Tabellen viser hvilke tema og kriterier som er brukt i VVV-prosgæktet
STØTTEKRITERIER

S 01 Sårbarhet
S02 Del av system
S 03 Forsknings -og/eller

pedagogisk verdi

S03 Forsknings- og/eller
pedagogisk verdi

S 04 Biologisk funksjon
S 05 Arealstørrelse

S 06 Urørthet

S 07 Sjeldenhet eller
særpreg

S 08 Typiskhet
S 09 Historisk dokument

S 10 Tilgjengelighet
S 11 Natur- og

kulturkvalitet

S 12 Bruksverdi

S 13 Symbolverdi,
identitetsverdi



10.0 KART

Kart over varig verna vassdrag i Møre og Romsdal (målestokk, oa l: 850 000).

Kart nr. 1-6.

Tillatelsesnummer: LKS82003-O3647
Kartene vises i målestokk, ca 1: 71 000

Kart nr. 2 utgår Det er ikke registrert lokaliteter innenfor nedbørfeltet med spesielle kvaliteter
på tema ”Prosesser og former skapt av is og vann".

Kart nr. 1 Inngrepsfri natur

Kart nr. 3

BIOLOGISK MAN GFOLD GRADERING
NR. NAVNPÅ LOKALITET
Bl Solnørvika Nasj onal
B2 Liafjellet Nasjonal
B3 Angjavatnet-Solnørdalen Regional
B4 Dekkjavatnet, Sør for Lokal
B5 Furenakken Lokal

B6 Akslevollvatnet Lokal

B7 Svartløkvatnet, søndre del Regional

B8 Njsaatervatnet Regional
B9 Svartløkvatnet, vestsiden Lokal

B10 Jostølen Lokal

Bl l Mevatnet Lokal

Bl2 Svartløkvatnet, nordre del Lokal

B l 3 Måslia Lokal

Kart nr. 4

LANDSKAPSBILDE GRADERING
NR. NAVNPÅLOKALITET
Ll Mevatnet Lokal
LZ Akslevollvatnet Lokal
L3 Akslevollen Lokal

L4 Solnør gård Regional
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Kart nr. 5

FRILUFTSLIV
NR. NAVNPÅ LOKALITET
Fl Ørskogljellet
F2 Solnørelva, nedre del

Kart nr. 6

KULTURMINN ER
NR. NAVNPÅ LOKALITET
Kl Plassestølen, øvste og nedste Øygardsseter
K2 Tomresetra

K3 Bygdasetra
K4 Jostølen

K5 Lillestøl

K6 Svartløken

K7 Lidsetra

K8 Akslevoll
K9 T0 ruiner etter kvernhus

K10 Sjøholtsetra
Kl l Strandasetra

Kl2 Ruin etter kvernhus, Solnørdal

Kl 3 Solnør gård
K14 Funn aflemslagg, Svartløken
K15 Avslag av flint cg bergkrystall, Solnør gård
Kl 6 Frostadsetra
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vassdrag:SoLNøRELVA
Lokalitet: Solnørvika

Fylke .' Møre og Romsdal

Kommune-‘ Skodje,Vestnesog Ørskog

Vern: Vemeplan lV Vassdragsomr. iREGINE: 101.2A

Utfylt av: Geir Gaarder

”me”Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

(Nasjonal verdi og foreslått som vernet som naturreservat (Oterhals 1995).

Viktige kvaliteter:

OmrådeU Objekt Polygonkode: B 1

Dato: 27.10.1999

Lokaliteten er en godt skjermet vâgos med gruntvannsområder og strandenger. Strandengene viser spesielle og interessante
overganger mellom ulike vegetasjonsstyper. Lokaliteten er sjeldent lite påvirket av inngrep. Den har i tillegg verdi som
leveområde for våtmarksfugl. Lokaliteten fortsetter utover i gruntvannsområdene utenfor elveoset.

lBiologisk funksjon

Forslag til gradering

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Uresrthet lLokaliteten er i all hovedsak inntakt uten større tekniske inngrep.

lSjeldenhet Lokaliteten inneholder særpregede og sjeldent godt utviklede overganger mellom ulike
vegetasjonstyper i strandeng.

lSårbarhet [Lokaliteten er sårbar bl.a. overfor utfylling og masseuttak.

Støttekriteria: Begrunnelser:
lOmrådet har verdi for våtmarksfugl, bl.a. som overvintringsplass.

[D Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt X Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsattverdi

Statusfor dokumentasjon

(Z Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Statusfor dokumentasjonukjent

100m belte?

Innenfor def. 100m belte

Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

lOterhals1995

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: i _? j* __

(Nord:6930600/cast: 382700
Øvre punkt, ved vannstreng:

IÉ'U'U 7 ' U' UUUUUVU"UW 7 'i 7

i Nord;6930500/cast:3§;800

VVV- MøreogRomsdal.Registreringog kartfesting av områderog objekter.Detaljert utskrift.

U RegistrertunderVVV-prosjektet

Digitalisering?

”Nedre Ænktä _ved vannstreng: i

; Nord:6930500/Østz382600

Side 1



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Liafjellet ®0mr2°1deC10bj€kt Polygonkode: B2

Fylker Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.’ Vcémeplan Vassdragsomr. iREGINE: 101.2A

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 27.10.1999

TM Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Nasjonal verdi (***) ble gitt av Korsmo & Svalastog (1997), og vesentlige deler av lokaliteten er midlertidig vernet som
naturreservat.

Viktige kvaliteter:

Dette er en forholdsvis stor lokalitet med ganske gammel furuskog som er lite påvirket av inngrep i nyere tid. Lokaliteten har

stor variasjon i høyde over havet og eksposisjon. Flere fuktighetskrevende og kravfulle lavarter forekommer i
lavereliggende, rike partier.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jUrørthet Lokaliteten er lite påvirket av nyere typer inngrep som skogsveger, hogstflater og

granplantinger.

jSjeldenhet Flere sjeldne og dels truede arter forekommer, som barlind og skorpelaven Pyrenula
haríssii.

jVariasjon Det er stor spennvidde i vegetasjonstyper, høydeforskjeller og eksposisjoner.

Støttekriteria: Begrunnelser:

[Ãrealstørrelse Det er et relativt stort område med furuskog, deriblant høyproduktiv furuskog.

Forslag til graderíng

jU Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt [Z Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

 
Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

2000 (1360 da Utenfor def. 100m belte

Referansehenvisning

Korsmo & Svalastog (1997)

H.fl92<?.f?.1_992. 
Kartkoordinater (UTM):

Jfleifnuftsltt-f.. Øvre.urett,...refilafzattreueä Nedrepunkazzrzeivannstreng:

 l19Nord:gsavspolsgoo/ Øst:3840009 Nera; /Øsu Nord: /Øst W i

VVV-More og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 2



Vassdrag: SOLNØRELVA

L0/calitet.‘ Engjavatnet-Solnardalen Eomrade D Objekt Polygonkode-'

Fylke-' Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.’ Vemeplan Vassdragsomr. iREGINE: l0l.2A

Utfylt .a.v.'.G‘e1;rE}aard.eAr‘ Dato: 27.llO.l999

Tema'Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

'Ikke angitt.

Viktige kvaliteter:
lEn av de mest velutviklede meandrerende elvestrekningene i Møre og Romsdal. Leveområde for flere truede arter.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lSjeldenhet Naturlig meandrerende elvestrekninger forekommer sjeldent på Vestlandet. Flere sjeldne

arter lever her, som kongeøyenstikker, elvemusling og rotnål.

'Urørthet Lokaliteten er bare i liten grad påvirket av forbygninger og tekniske inngrep, og virker
heller ikke særlig påvirket av vannforurensning.

Sårbarhet Lokaliteten er spesielt sårbar for inngrep i og inntil vannstrengen, som utrettinger,
forbyginger og senkninger.

 

Støttekriteria: Begrunnelser:

lBiologisk funksjon lLokaliteten benyttes noe av våtmarksfugl som hekke- og næringsområde.

Forslag til gradering

'ULokalt verdifullt Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Referansehenvisning

lHoltan 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: Qgre jgunkt, ved ifannstrenglj Nedre gunkt,_ved vanr1_.sZ(g{Lg_.j__m_

l Nord;6931500/øoieesssoowll i Nord;6931700/øsu 386300 Nord:6931600/Østz 384900jf

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfestíng av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 3



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Dekkjavatnet: Sør for

F yl ke: Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2A

Utfylt av: Geir Gaarder

Tm“-'Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

[ikkeangitt.

Viktige kvaliteter:

jFrodig lauvskog med innslag av enkelte kravfulle arter.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lsjeldenhet

jSårbarhet
veg inn), men også for hogst og treslagsskifte.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

I Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Utenfor def. 100m belte

Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):
llílidtpunkt:

jixrofd;6931300/0st: 385309 Ema;
Øvre punkt, ved vannstreng:

/Østz

VVV-Mareog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift.

Ornråde U Objekt

Registrert under VVV-prosjektet

Digitalisering ?

g Nedre punkt, ved vannstreng:

j Nord:

Dato: 27.10.1999

/Østz

Polygonkode: B 4

jEt par noe sjeldne og kravfulle arter vokser i denne lia, som skogstarr, alm og sølvnever.

Side

Lokaliteten er i første rekke sårbar for innvandring av gran og platanlønn (begge arter er på

4



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Furenakken Område UObjekt Polygonkodes BS

Fylke." Møre og Romsdal

Kommune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

T .- ° 'em" Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

l1kkeangitt.

Viktige kvaliteter:

lRik blandingsskog med innslag av en del barlind (D. Holtan pers. medd.).

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Sjeldenhet lBarlind er et sjeldent treslag på nordvestlandet og dette er en av de nordligste forekomstene.

[Sårbarhet Barlinda er her som andre steder sårbar for skader som følge av hjortebeite. I tillegg er den
sårbar for treslagsskifte til gran og omfattende hogst.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

I Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

 Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte

Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):
Midtpugnkt: ”ä Øvre gpgunkt,ved vannstreng: i _ Nedre punkt, ved vannstreng:

(Nord: 6934266 Most;ssszoolwE; Nord: gist: Z 1Nord; /Øsu
,,xI j

VV V-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 5



Vassdrag." SOLNØRELVA

Løkaliret: Akslevollvatnet

Fylke r Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Verneplan Vassdragsomr. iREGINE:

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

Tm“-'Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jlkke angitt.

Viktige kvaliteter:

Akslevollvatnet er et relativt grunt vann. Vatnet er ganske næringsfattig, men har trolig fått tilført noe næring fra

OITII-åde El P0lyg0nk0de_- B 6

nydyrkingfelt i nedbørfeltet i de seinere åra. Vatnet er et viktig næringsområde for andefugl, b1.a. sangsvane, stokkand,
kvinand og brunnakke, spesielt i trekktidene. Også flere sjeldne og kravfulle arter er observert (dvergdykker, stjertand,
skjeand og svartand).

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lSårbarhet

Støttekriteria: Begrunnelser:

'Biologisk funksjon

Forslag til gradering

IE Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Statusfor dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Innenfor def. 100m belte

 
Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

(samlarPlanforvassdrag1984,Loen1991,Froland1999

Kartkoordinater (UTM):
M idtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng:

ENord:6933000/Øsrr 388000 r

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift.

jFuglelivet er sårbart for forstyrrelser og nedbygging av gruntvannsområdene.

[Lokaliteten er en viktig rasteplass for våtrnarksfugl.

U RegistrertunderVVV-prosjektet

Digitalisering?

Nedre punkt, íved vannstreng:

Side

l Nord:6934000/(zistz 387600“ Exxorq:6932700/ Øst:387800

6



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Svartløkvatnet: Søndre del lzomfåde Uøblekf P0l)’80nk0de-' B7

Fyl ke: Møre og Romsdal

Kommune: Skodje,Vestnes og Ørskog

Vern.’ Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: l0l.2B

.Gaardern lbato: il9 .ll.l999

W-' Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

fikkeangitt.

Viktige kvaliteter:

Lokaliteten er et stort myr-, sump- og gruntvannsområde. Myrområdene er stort sett fattige, men også med innslag av rikere
flekker. Enkelte regionalt uvanlige plantearter forekommer. Område er viktig som hekkeplass for næringsområde for mange
våtmarksfugler, hvorav flere er regionalt sjeldne. Bl.a. var dette en av de siste hekkeplassene for storlom på Sunnmøre, trane

opptrer i hekketida, gluttsnipe har hekket tidligere og brunnakke hekker.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jSjeldenhet Lokaliteten utgjør en sentral del av et av de største og viktigste høyereliggende

våtmarksområdene på Sunnmøre, med forekomst av flere regionalt sjeldne arter.

jUrørthet Området er relativt lite påvirket av nyere inngrep, selv om det har foregått noe vegbygging
og myrgrøfting i enkelte kantsoner.

ISårbarhet Naturverdiene er sårbare: for grøfting samt bygging av veg og hytter som medfører økte
forstyrrelser.

Støttekriteria: Begrunnelsen

lBi0l0gisk funksjon jOmrådet er viktig som rasteplass og til næringssøk for våtmarksfugl.

[Arealstørrelse Det store, sammenhengende arealet med myr og sumpområder fører til at området er egnet
som leveområde for arealkrevende 'våtmarksfuglen som trane.

Forslag til gradering

tULokalt verdifullt Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte ? Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Referansehenvisning

[Samlet Plan for vassdrag 1984, Loen 1991, Frøland 1999

Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkr: . _ Q?te,p2tIzk1L_V<:4i_v92n§aeas-'V N9dV9,P'L’R’FL‘£4vannstrsns-'
1;r;;z;6oao@‘¢;;;%{;g9{oaarNord:6935600asp366§o6"§‘Word;6935200/Øst 388300

l i l t

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 7



.l

Lokalitet." Nysætervatnet

'Biologisk funksjon

Vassdrag: SOLNØRELVA

X Område U Objekt Polygonkode: B 8

Fylke: Møre og Romsdal

Kommlme-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2C

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

l

W-' Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Området er vernet som naturreservat og regnes for regionalt verneverdig (Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
miljøvernavdelingen 1998).

Viktige kvaliteter:

Nysætervatnet er et relativt grunt og næringsrikt vatn omgitt av myr- og heiområder. Det er et viktig hekkeområde og
rasteplass for våtmarksfugl, deriblant flere regionalt sjeldne arter. I tillegg har det enkelte botaniske verdier.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Sjeldenhet Dette er en av de beste høyereliggende vâtmarkslokalitetene i regionen, med forekomst av

flere regionalt sjeldne fuglearter.

jSårbarhet Vernet innebærer beskyttelse bl.a. mot oppdyrking og nedbygging, men fuglelivet vil også
være sårbare for forstyrrelser i sommerhalvåret.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Lokaliteten er viktig som rasteplass og for å opprettholde regionale hekkebestander av
sjeldne og kravfulle våtmarksfugler.

l
Forslag til gradering j

‘D Lokalt verdifullt {XIRegionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

X Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

I 00m belte?

llnnenfor def. 100m belte

U Registrert under VVV-prosjektet

Størrelse på arealet (daa) Digitalisering?

Referansehenvisning

Samlet Plan for vassdrag 1984, Loen 1991, Frøland 1999, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1998,
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982 

Kartkoordinater (UTM):

MLUHPlL=sUU ØvrLffleekfl/velfigfaflrefleflsa.
(Nord: 6934500 (Nord: 6934700 /Øst 393500

l

Nedremplttafit, ved vannstreng:

.,...

I

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 8

Nord:6934500/cast: 3924fl 5.



Vassdrag." SOLNØRELVA

Lokalitet." Svartløkvatnet: Vestsida Offlfåde Uobjekl Polygflnkoder B9

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune.‘ Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: 101.2B

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

W-' Bl0l0glSk mangfold .

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

(Ikke angitt.

Viktige kvaliteter:
Ei skogkledt liside med mye bjørk og furu, samt innslag av noe osp, rogn og selje. I tillegg vokser det her spredte klynger
med gamle barlinder, og området utgjør en av de nordligste forekomstene i landet av arten. Det er også sparsomt med alm, selv
om mange er døde eller sterkt skadd av hjortebeite. Enkelte kryptogamer og fuglearter typiske for gammelskog forekommer.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jUrørthet ñmrådet er lite påvirket av nyere inngrep som flatehogst og granplantefelt.

jSårbarhet lOmrådet er sårbart for hogst og treslagsskifte.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

j Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon IX Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent _

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte

Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: [Ølre punkt, ved vcynstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

l Nord:6937000/Østz 389300 j _
l

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 9

Nord: /Østz Nord: /Østz



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Jogtølen Område U Objekt Polygonkode: B

Fylke: Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2B

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

Tema*Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lIkke angitt.

Viktige kvaliteter:
[Gamma] setervoll i åpen bjørkeskog med en forekomst av den hensynskrevende arten solblom.

 
Hovedkriteria: Begrunnelser:

ISjeldenhet Solblom er rødlistet som hensynskrevende i Norge og dette er en av de aller nordligste
lokalitetene som er kjent intakt.

lSârbarhet Forekomsten ligger inneklemt mellom hytter i et landskap der beitetrykket har blitt gradvis
redusert, og trues både av nedbygging, gjengroing og utryddelse som følge av tilfeldigheter.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

j Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

like definert

Referansehenvisning

]Jorda1&Gaarder1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: Øvre punkt. ved vannstreng: Nedre punkt, vegclvmannstreng:

Nord:693749? osu3903o0l èuiswdrd; g _ nerd: /Øsu j

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 10



Vassdrag: SOLNØRELVA _

Lokalitet: Mevatnet Område Dobjekt Polygonkodes

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

iUtfylt av: Geir Gaarder. Data:

Tam“-'Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Ikke angitt. Vestsida av vatnet kommer i kanten av det nasjonalt prioriterte kulturlandskapet tilknyttet Fylling (Beyer &
Jordal 1995).

Viktige kvaliteter:

Mevatnet utgjør en del av et større våtmarkssystem. Vatnet er ganske næringsfattig, men har trolig fått tilført noe næring fra

nydyrkingfelt i nedbørfeltet i de seinere åra. Vatnet benyttes noe som næringsområde for andefugl.

 
Hovedkriteria: Begrunnelser:
Sârbarhet lFuglelivet er sårbart for forstyrrelser og nedbygging av gruntvannsområdene.

Støttekriteria: Begrunnelser:

[Biologisk funksjon lLokaliteten er en viktig rasteplass for våtmarksfugl.

Forslag til gradering

j Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

{Z Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Referansehenvisning

[Samlet Plan for vassdrag 1984, Loen 1991, Frøland 1999, Beyer & Jordal 1995

Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkt: j Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:
l s‘ j ‘»_ l
Bord: 6934500 /Østz 387500 i Nord: 6935200 /Østz 388300 Nord: 6934000 /Østz 387600

VVV-Møreog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 11



Vern: Vemeplan IV

Vassdrag: SOLNØRELVA

Iflkfllifef! Svartløkvalnel: Nordre del Område U Objekt Polygonkode: B 1 2

Fylke-' Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog t

Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2 B

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

Tm“-'Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

mks angitt.

Viktige kvaliteter:

Fómrådet er en del av det relativt store våtmarkssystemet på Ørskogfjellet, og brukes til næringssøk for andefugler.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lSårbarhet Euglelivet er sårbart for forstyrrelser.

Støttekriteria: Begrunnelser:

lBiologisk funksjon lOmrådet er viktig som rasteplass og til næringssøk for våtmarksfugl.

Forslag til graderirzg

IE Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

X Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent v

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering? l

Innenfordef.100mbelte f

U Registrert under VVV-prosjektet

Referansehenvisnin g

(Samlet Plan for vassdrag 1984, Loen 1991, Frøland 1999

Kartkoordinater (UTM):
M idtpunkt:T ,__Wmj FØyrepunkt, yeiígygfinstrergg-'g Nedre_pflkt, ved varmstreng:

ij Nord:6936500/Qst: 390000:j j Nord: /esstf Ward; /em; j

VVV—M¢re og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 12



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: MåSli a {X Område E] Objfikt Polygonkode: B 1 3

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ jVern¢AplanIV Vassdragsomr. i REGINE: 10l.2C

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 19.11.1999

T“'"“~‘Biologisk mangfold

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jOmrådet er gitt nasjonal verdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1998 og av Moen (1984).

Viktige kvaliteter:

Dette er et stort område dominert av bakkemyrer og flatmyrer (det meste ligger utenfor nedbørfeltet til Solnøelva). I tillegg

forekommer terrengdekkende myr og fukthei. Fattigmyr dominerer, men det er også ganske vanlig med nedbørsmyr, mens
intermediær myr og rikmyr bare dekker små areal. Enkelte sjeldne og kravfulle karplanter forekommer, som engmarihand.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Urørthet l6mrådet er lite påvirket av inngrep som veger og grøfting.

[Sjeldenhet Dette er et uvanlig stort myrlandskap for regionen, og det inneholder enkelte regionalt
sjeldne arter.

[Sårbarhet lNaturverdiene er i første rekke sårbare for grøfting og ulike tekniske inngrep.

Støttekriteria: Begrunnelser:

[Arealstørrelse lOmrådet kan være egnet for arealkrevende arter knyttet til slike myrlandskap.

Forslag til gradering

[U Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt E Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Statusfor dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV~prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

srerrezrepå arealet(daa) 100mbelte? Digitalisering?
Utenfordef. 100mbelte Digitalisert

Referansehenvisning

[Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1998, Moen 1984

Kartkoordinater (UTM):

ÆÆIÆFÆEeUU.______ _, _- _] g _
j Nord:6934506»/¢st;H3945 (§0Tj Nord:

0_VI:é3_]ZLfl’lkt,<£e_q'"}:1fl'l§££cfi1(§_i Nedre pur_1fl,_ved vannstreng:

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrifi. Side 13
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Lokalitetr Mevatnet

vassdrag: SOLNØRELVA

Område U Objekt Polygonkode:

Fylke.‘ Møre og Romsdal

K0mmune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Verneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: l01.2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 14.10.1999

W-' Landskapsbilde

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jIkke angitt

Viktige kvaliteter:

Mevatnet med omgivelser utgjør et særlig idyllisk og godt avgrenset rom. Området er skogkledt, og har karakter av forfjell.

Mevatnet har en uregelmessig vannlinje, og det dannes mindre bukter og nes som tilfører området er spennende variasjon.

Hovedkriteria: Begrunnelsen
lHelhet Lokaliteten utgjør et sluttet landskapsrom med Mevatnets vannspeil som hovedingrediens.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

j Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Innenfor def. 100m belte

U Registrert under VVV-prosjektet

Digitalisering?

Digitalisert
Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):
M idtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng:

[norm 6934700/Øse 0387600 j Nordz6935300/Østz 0388400 LNord:6934000/Øst 0387700l
Nedre punkt, ved vannstreng:

VVV-Møreog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 14



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Akslevollvatnet Område U Objekt Polygonkode: L2 V

Fylke." Møre og Romsdal

Kommune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 14.10.1999

”m” Landskapsbilde

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

[Ikkeangitt

Viktige kvaliteter:

Akslevollvatnet med omgivelser utgjør et særlig idyllisk og godt avgrenset rom. Området er skogkledt, og har karakter av
forfjell. Det grunne profilet og relativt høy trofigrad har skapt et produktivt leveområde for fugl.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lHelhet Lokaliteten utgjør et sluttet landskapsrom med Akslevollvatnets vannspeil som

hovedingrediens.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

(El Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon CK]Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfordef. 100mbelte Digitalisert
Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):

Midépwzktj-;T._ ,@,vreptmkt-Nedvannstreng-1 __/Yfdrfeuektfgäeflyeflvftrffflgf

l l

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av området' og objekter. .Detaljert utskrzft. Side 15
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Lokalitet:

Vern.‘ Verneplan IV

fNord:693290676§:;038765o

vassdrag: SOLNØRELVA

Akslevollen

Fyl ke-' Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2 A

Utfylt av: Morten W. Melby

W-' Landskapsbilde

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

(ikke angitt

Viktige kvaliteter:

Offlfåde D Objekt Polygonkode: i

l

Dato: 14.10.1999

Akslevollen er et idyllisk småbruk med tilhørende innmark i god hevd. Plassen ligger usjenert i skogsterreng, og det åpne
landskapet som omgir Akslevollen framhever stedet.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jHelhet íruket med tilhørende innmark utgjør et samlet hele uforstyrret av inngrep.

Ilnntrykkstyrke [Akslevollen har et sterkt uttrykk i sin autensitet i mindre skala.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

I Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

U Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Utenfor def. 100m belte

Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):

Mjdtpunkt: Øvre punkt, ve_dvannstreng:
)3’

l
il

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift.

Registrert under VVV-prosjektet

Digitalisering ?

HDigitaIisert

Nedre punkt, ved vannstreng:

` No?‘ U/øst fittlfíkmw /øst l

Side 16



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Sglnør gård U Område UObjCkt Polygonkode:

Fylkef Møre og Romsdal

K0mmIm€-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melby H Datoi ljll4.l0.ll9l99

Tm“-'Landskapsbilde

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lIkkeangitt

Viktige kvaliteter:

Solnør hovedgård peker seg ut som sjelden og verdifull. Den gamle embets- og lensmannsgården har fredet hovedbygning fra
1825, fredet kontorbygning fra 1868, stabbur og låve fra l860-åra og dessuten eldhus og smie. Hageanlegget fra 1860-tallet
er delvis bevart med bl.a. et lysthus.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Inntrykkstyrke Solnør gård har en arkitektur og et hageanlegg som skiller seg sterkt ut fra omkringliggende

bebyggelse.

Støttekriteria: Begrunnelser:

jSjeldenhet [gm et kulturminne av nyere tid er Solnør gård en sjelden lokalitet for fylket.

Forslag til gradering

'U Lokalt verdifullt Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Statusfor dokumentasjon i

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet 5
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent ;

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering? .

Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning

lMøre og Romsdal fylkeskommune 1990

Kartkoordinater (UTM):
Aíidtpunktl' _ m Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng: -

W WWW WUUWU' n' Zi W 'W Uñ El j' 'i m' UUVU" fw` 7- V» N" z Ti' lUU""'”_UWW` } 3
Nord: 6930600 /Østz 0383000 ‘ Nord: /Østz 1 Nord: /Østz j'

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 17



vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Ørgkggfjellet ‘X Område Cl Objekt Polygonkode; F 1 _

F ylke: Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: l0l.2A, .2B, .2C

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 14.10.1999

Friluftsliv

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

[Regional bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999a)

Viktige kvaliteter:

Ørskogfjellet er blant de aller mest benyttede friluftslivsområdene i Møre og Romsdal fylke, særlig vinterstid. Et

befolkningsgrunnlag på 125.000 personer sokner til Ørskogfjellet som dagsturområde (NOU 1991:12B).
Ørskogfjellet er lett tilgjengelig hele året og tilrettelagt for en variert bruk. E39 er helårsveg gjennom de høyereliggende
partiene og viktig som utgangspunkt for bruk. Hotell, hytteutleie, kafeteria, skiheis og offentlige parkeringsplasser ligger i
tilknytning til vegen. Et svært stort antall hytter langs vassdraget (nær 300) er særlig sommerstid et vesentlig utgangspunkt

for den intense bruken av området.

Hovedkriteria: Begrunnelsen
jEgnethet Området er svært lett tilgjengelig via flere skogsbilveger inn mot de største vannene. E39

er helårsveg og viktig utgangspunkt for turer også vinterstid.

Nærmere 300 hytter innenfor lokaliteten er utgangspunkt for en omfattende bruk. Folk frajDagens bruk
både Ålesund og Molde sokner til området for dagsturer vinterstid

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til graderíng

‘D Lokalt verdifullt Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

 Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Både innenfor og utenfor Digitalisert

Referansehenvisning

Fylkesmannen i Møre og Romsdal l999a

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: WI Qlfggunkf, ved Vafifigtffli/g; Nedre punkt, ved vannstreng:

(T? U* Aèñíí” ' " “-7 Vi

Bord: 6936000 /Østz (Nord: /Østz p MAT j Nord: /Øsu ii
l

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av ornråder og objekter. Detaljert utskrift. Side 13



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Solnørelva, nedre del OmrådeD Objekt Polygonkode: F2

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Skodje,Vestnesog Ørskog

Vern.‘ Verneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: lO1.2A

Utfylt av: Morten W.Melby Dato: 14.10.1999

W-' Friluftsliv

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lIkke angitt

Viktige kvaliteter:
Solnørelva har en lakseførende strekning på 4,5 km. Det er laks og sjøaure som forekommer og laksen dominerer. Det er
vesentlig smålaks på 1-2 kg som blir fanget, og sjøauren er vanligvis mindre enn 1 kg.

Hovedkriteria: Begrunnelser:

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

‘Cl Lokalt verdifullt Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Statusfor dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Statusfor dokumentasjonukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100mbelte Digitaliseft
Referansehenvisning

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:Ki y I
j Nord: /Østz j* Nord: /Øst l Nord: /Østz

VVV-M øre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side



IV

l

vassdrag.-SOLNØRELVA

Lokalitets Plassestølen, Øvste og Nedste Øygardsseter D Offlfåde E Objekt Polygonkode: Kl

Fylke .' Møre og Romsdal

Kommtme-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: 10l.2B

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

’"*""“'Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1535-010-001,-002,-003,—0O4,—005,~006,-O07)
Sel og sommerfjøs til tre setre. Sommerfjøsene i ruin, og seterbuene i tildels fremskreden forfall. Usikker datering.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Representativitet 'Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

IC] Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt [I Nasjonalt verdifullt K] Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert C] Manglende dokumentasjon
[:1 Godt nok dokumentert E] Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte?

[Utenfordef.100mbelte

C] Registrert under VVV-prosjektet

Digitalisering?

{Eigitalisert

Referansehenvisning

j [Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

f Midtpunkt:

l j Nordz6938400/øsu 0391800 Nord:
Nedre punkt, ved vannstreng:

/Østz‘ Nord:

Øvre punkt, ved vannstreng:

/Østi

VVV-Møre og Rontsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 20



vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Tomresetra U Qmråde lg Objekt Polygonkode:

Fylke-' Møre og Romsdal

Kommunei Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.’ VemeplanilV Vassdragsomr. iREGINE: 101.2B

W, av..A4A;.;;;;%;g;v.);;;;;yA54.-’;§V;%1A%1§[1§99J[

"W" Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1535-010-Ol7,-018,-019,-020)
To seterfjøs i brukbar stand, et sel i bruk som fritidsbolig i dag og ruin etter et annet sel. Usikker datering.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lRepresentativitet llâygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

NC!Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt E Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

[Z Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfordef.100mbelte [Digitalisert
Referansehenvisning

[Mme og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: fl 'Øvre punkt, ved vannstreng: g Nedre punkt, ved vannstreng:

l Nord:6937900/øsu 0392200

VVV-Møreog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 21
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Lokalitet: Bygdasetra

vassdrag:SOLNØRELVA
D

Fylke -‘ Møre og Romsdal

Kvmmuflef Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ VcmeflplanwIV Vassdragsomr. iREGINE: 101.2B

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

l
t'Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):
jSEFRAK—registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1535-010-021,-022,~O23,-024,-025)
Tre seterfjøs i fremskreden forfall, et sel i brukbar stand, og et sel i ruiner. Usikker datering.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jRepresentativitet jBygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

'U Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt lX]Ikke fastsatt verdi g

Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning

jMøre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: g Øvre punkt, ved vannstreng: fl Nedre punkt, ved vannstreng:

j Nord: 6937000 /Østz 0391000 LNOrd: /Qst: j Nord: /Østt

Side 22VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfestirzg av ornråder og objekter. Detaljert utskrift.



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Jggtøle n U Ornriide Objekt Polygonkode: K 4

Fylke: Møre og Romsdal

Kommunei Skodje,Vestnesog Ørskog

Vern.‘ Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2B

Urfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

W-' Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

EEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (l535-010-O08,~0O9)
To seterbuer i god stand som brukes som fritidsboliger i dag. Byggeår for det ene objektet er anslått til perioden 1925-49.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lRepresentativitet [Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

FULokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E] Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Utenfor def. 100m belte

U Registrert under VVV-prosjektet

Størrelse på arealet (daa) Di8ifflliSf-'fí"8?
lDigitalisert

Referansehenvisníng

[Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt:

z‘ I

I Nord: 6937400 /ØSR 0390200 H 1 Nord:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: /Østz

Øvre punkt, ved vannstreng:

/Østz j i

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 23



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Lillestøl UOmrådfi Objekt Polygonkode:

Fylke-' Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan Vassdragsomr. i REGINE: 101.2B

Utfylt av: Morten W. Melby Data: 29.11.1999

fame' Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jäåFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1535—010—O10,—011,—012,-013)

Et sommerfjøs fra århundreskiftet i god stand, ruiner av et annet sommerfjøs og to seterbuer er i bruk som fritidsboliger i dag

og i brukbar stand.

Hovedkriteria: Begrunnelsen
[Representativitet (Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til gradering

‘D Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt {Z Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning

[Maire og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

Mjz'd_tp_unkt.'_ifi7TTr_§__,_; QyggyLk{.£cQgrm_s{m;ng.;,_iL_ _fl¢dg:flpfg;ggyannstreng:
(Nord: 6938000 /Østz 0390000 Il Nord: /Østz 1 Nord: /Østç

VVV-Møreog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalítet: Svartløkgn U Område Objekt Polygonkode:

Fylke-' Møre og Romsdal

Kommune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2C

Utfylt av’: Mortert W. Melby Dato: 29.11.1999

W“-' Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1523-004-16S,-166,-167,-l68,-l69,-170,-l7l,-172,-173,-l74,-175,-176,-177,-178)
Et stort antall bygninger i varierende tilstand. Enkelte ruiner, men også bygninger i god stand finnes og er i bruk som
fritidsboliger i dag. De fleste bygningene er fra før århundreskiftet. "Kallas løkståvå" beskrives som serveringssted i
SEFRAK-registeret, men det er usikkert om dette er dagens funksjon.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jRepresentativitet “Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

‘Cl Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt E] Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

K] Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100mbelte Digitalisert

Referansehenvisning

jMøre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

Médtpunkt-1-__U,iw" _ m, Øvre punkt, ved xazgnstrengg Nedre pun/<t. ved vannstrengr
If i* ""*Nord:5935500 år; (Bgossiojj i NorafM etter f Nord: /Øst j

l

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av ornråder og objekter. Detaljert utskrift. Side 25



Lokaliteti L id 5(3tr a

Vassdrag: SOLNØRELVA

U Område Objekt Polygonkode:

Fylke! Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: 10l.2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

“"“‘“ Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

fSEFRAK~registrert

Viktige kvaliteter:
SEFRAK (1523—0O4-022,—023,—024)
Et sel fra før 1900 i god stand og to hytter som ble flyttet opp hit under 2. verdenskrig. Disse er antatt å være bygd før 1900,
og er i god stand i dag.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
jRepresentativitet (Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til gradering

[Cl Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

 Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfordef. 100mbelte lDigitflliSert
Referansehenvisning

líløre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

Midrpunkt: ¢Lre_z?w'£U,ed_y4nns,r@8;JUUU !X€éI:Pg:'1l<Lv:<LE@"Str621g-'
lTxi{)}176’9§§§66*‘7'c5§:7d§és7i<5fl[Noun g W/em; p t)ILNW1; / Øst: jr

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 26



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet; Akslevou U Område Objekt Polygonkode: K8

Fylke." Møre og Romsdal

Kommune: Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

T""'“~'Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRA K-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1523-0O4-008,-O09,-010)
Våningshus og fjøs/løe i god stand med usikker datering. I bruk som fritidsbolig i dag. Ruin etter stabbur.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lRepresentativitet lBygningene representerer en samlet driftsenhet i god stand.

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til gradering

'ULokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte Digitaliscrt

Referansehenvisning

lM¢re og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

L»
l Nord:6933000/Øst 0387700 [filflgrdz g /øse j Nord: /Østz 7]

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: To ruiner etter kvernhus Uomfådc Objekt Polygonkode: K9

Fylke! Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern! Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melbyi Dato: 29.11.1999”

Te” Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1523-004-025,—026)
To miner etter kvemhus (Braute og Barlindhaug) bygd på 1800-tallet.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
‘Pedagogisk verdi lEksempler på lokal bruk av elvekraft i landbruket

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til gradering

‘D Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte lDigitaliSCrt

Referansehenvisning

lMøre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

M idtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord:6932250/Øse 0387650l LNord: g /øsu mrd; /øse
l 

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 28



Vassdrag: SOLNØRELVA

Lokalitet: Sjaholtsetra U Område g Objekt Polygonkode:

F ylke: Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ VemeplangIV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

“ma-' Kulturm1nner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

ISEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1523-O04-l33,-l34,-l35,-136,-137,-138,-l39,-l40,-14l,-142,-143,-l44,-145,-146,-147.-148,
-149,-150,-15l,-152,-153,-l54,-l55)

Et stort antall bygninger i varierende tilstand. Enkelte ruiner, men også bygninger i god stand og i bruk som fritidsboliger i
dag. De fleste bygningene er fra før århundreskiftet.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lRepresentativitet Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

íULokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

‘E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Både innenfor og utenfor fifigitalisert

Referansehenvisning

[Mme og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM): _
Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

logge;“gsgzrótí/gçógegeggóí,ierl*e“§;;.*lo“ eoo eoe“ r*75; "l teggogferer“jag;f“otetorieerori
il] I".

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av ornråder og objekter. Detaljert utskrift. Side 29



Lokalitet-' Strandasetra

vassdrag: SOLNØRELVA
D Område P0lyg0nk0de_- 1

Fylke! Møre og Romsdal

Kommune-' Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ iVerneplan IV Vassdragsomr. iREGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

W’-‘ Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:
SEFRAK (1523—O04-158,-159,—160,—161,-162,-163)
To sel i brukbar stand brukes som fritidsboliger i dag. Forøvrig kun ruiner/tufter.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lRepresentativitet Bygningene representerer en historisk driftsform i landbruket.

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til graderíng

E Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt U Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning

[Mme og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng: l

. uzáímr l  l f

i Nord:5932750/øsu 0388400l l Nord: /cast-. g l Nora; g /øso Wj
l l

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 30



Vern.‘ Verneplan IV

vassdrag.-SOLNØRELVA
Lokalitet-' Ruin etter kvernhus, Solnørdal

Fylke: Møre og Romsdal

Skodje, Vestnes og ØrskogKommune:

Vassdragsomr. i REGINE: 1()1 .2A

Tema'Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1523-004-015)
Ruin etter kvernhus. Datering usikker.

Begrunnelser:Hovedkriteria:
lEksempler på lokal bruk av elvekraft i landbruketlPedagogisk verdi

Begrunnelser:Støttekriteria:

Forslag til gradering

U Område Objekt

Utfylt av: Morten W. Melby

Polygonkode: K 1 2

Dato: 29.11.1999

iULokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt X Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Innenfor def. 100m belte

Størrelse på arealet (daa)

Referansehenvisning

lMøre og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):
M idtpunkt:

l Nord:6931750/®st:0386550 l
Øvre punkt, ved vannstreng:_

Nord: /Østr _

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift.

U Registrert under VVV-prosjektet

Digitalisering?

Digitalisert

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: /Øst

Side

I
I
l

31



Lokalitet: Solnør gård

Vassdrag: SOLNØRELVA

U Område Objekt pozygonkode; K13

Fylker Møre og Romsdal

Kommunes Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern.‘ Vemeplan IV Vassdragsomr. iREGINE: 101 .2A

Utfylt av: Morten W. Melby Data: 29.11.1999

W-' Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jSEFRAK-registrert. Enkelte bygninger er vernet i henhold til lov om kulturminner.

Viktige kvaliteter:

SEFRAK (1529-O07~0O5,—O06,—O07,-008,-O09,-010,-011)
Våningshuset er bygd i perioden 1800-1824, i god stand og fredet etter lov. En borgstue fra perioden 1850-1874 er i god
stand. Bygningen ble endret på l900~ta1let. Et stabbur fra samme periode, også i god stand er sannsynligvis bygd av tømmer
fra gamle Skodje kirke. En låve fra perioden 1850-1874 inngår i bygningsmiljøet. Låven ble endret/påbygd i første halvdel av
1900-tal1et. Et røykeri, ei smie og et lysthus står ennå innenfor gårdsmiljøet, mens det bare gjenstår rester etter oppgangssag,
sirkelsag, egen kraftstasjon fra 1913, kvern m.m.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
lSjeldenhet Solnør gård representerer et uvanlig godseiermiljø med spesielle og til dels vernede

bygninger.

Støttekriteria: Begrunnelsen

Forslag til gradering

‘Cl Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

E Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehen visning

[Mme og Romsdal fylkeskommune 1999

Kartkoordinater (UTM):

 
M idtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng.' i

'íwèfäíl I_¢"'—;W' v J’ ' 1
Nord;6930550/Østz osssioogj j, Nord; /Øse Nord: /Øse j å

VVV-Møreog Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 32



vassdrag:SOLNØRELVA
Lokalitetr Funn av jernslagg, Svartløken D Område Objekt POIygOn/wder K14

Fylker Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: gyerneplan IV. Vassdragsomr. iREGINE: 1()1.2C

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

Tema: Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

jAutomatisk fredet

Viktige kvaliteter:

(Funn av jernslagg på Ørskogfjellet.

Begrunnelser:
lFunnet dokumenterer tidlig bosetting

Hovedkriteria:
jPedagogisk verdi

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

[U Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt [Z Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

Dokumentert U Manglende dokumentasjon

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

100m belte?

Utenfor def. 100m belte

U Registrert under VVV-prosjektet

Størrelse på arealet (daa) Digitalisering?

Digitalisert

Referansehenvisning

lMøre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelingas arkiv 1999

Kartkoordinater (UTM):
M idtpunkt:

[Nerds6935450/Øsu 0391350 Nord:
Nedre£L_¢_n_kt,ved vannstreng:

 l l /
Øvre _pa@ied vannstreng:

/Østz

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side

l
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Lokalitetr Avslag flint og bergkrystall, Solnør gård

Vassdrag: SOLNØRELVA

U OIHTådC ig] Objekt Polygonkode:

Fylke! Møre og Romsdal

Kommuner Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern: Verneplan IV Vassdragsomr. i REGINE: 101.2A

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 29.11.1999

W“-' Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Automatisk fredet

Viktige kvaliteter:

Steinalderboplass lokalisert nord for Solnør gård. Funnmaterialet indikerer datering til seinmesolittisk tid, antakelig eldre
enn 6000år før nåtid.

Hovedkriteria: Begrunnelser:
(Pedagogisk verdi ilTunnet dokumenterer tidlig bosetting

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

FU]Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

‘EX!Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet

U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) I 00m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100mbelte Digitalisert

Referansehenvisning

iMøre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelingas arkiv 1999

Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

l Nord:6930900/Øst 0383150Tiga; gm: Nord: / Øst:

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 34



vassdrag:SOLNØRELVA
Lokalitet: Frostadsætra D Område Objekt Polygonkode:

Fylker Møre og Romsdal

Kommunei Skodje, Vestnes og Ørskog

Vern-‘ Vemeplan IV Vassdragsomr. i REGI E: 101 .2B

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 5.6.2000

Te” Kulturminner

Tidligere verneverdi (karakteristikk):

lSEFRAK-registrert

Viktige kvaliteter:

lSetermiljø i hytteområde

Hovedkriteria: Begrunnelser:
[Representativitet lMiljøet representerer en historisk driftsform i landbruket

Støttekriteria: Begrunnelser:

Forslag til gradering

jU Lokalt verdifullt U Regionalt verdifullt U Nasjonalt verdifullt U Internasjonalt verdifullt Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

IZ Dokumentert U Manglende dokumentasjon U Registrert under VVV-prosjektet
U Godt nok dokumentert U Status for dokumentasjonukjent
Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning

[Styringsgruppa for arealbruksplan for Solnørvassdraget 1991

Kartkoordinater (UTM):
Midtpunkt: rØivre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:

i Nord: 6937500 /0st: 0389650 /Øst Nord: /Øst
t

VVV-Møre og Romsdal. Registrering og kartfesting av områder og objekter. Detaljert utskrift. Side 35



Oversikter over rapporter
"Verdier i Vernede Vassdrag"

1998 - 1 Verdier i Norddalselva, Åfjord kommune i Sør-Trøndelag

1999 - 1 Verdier i Opo m/Låtefoss, Odda kommune i Hordaland

1999 —2 Verdiar i Stryne—og Loenvassdraget, Stryn kommune

i Sogn og Fjordane

1999 - 3 Verdiar i Oldenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane

2000- 1 Verdier i Gautefallvassdraget, Drangedal og Nissedal
kommuner i Telemark

2000_2 Verdier i Unsetåa, Rendalen,Tynset og Tolga kommuner

2000- 3 Verdiar i Hamrabøvassdraget, Suldal kommune i Rogaland

2000- 4 Verdiar i Høievassdraget, Tysvær kommune i Rogaland

2000 —5 Vemeverdier i Nitelva, Nittedal, Skedsmo og Rælingen
kommuner iAkershus fylke

2000- 6 Verdiar i Norddalsvassdraget, Suldal kommune i Rogaland

2000- 7 Verdiar i Hålandsvassdraget, Suldal kommune i Rogaland

2000_ 8 Verdiar i Vikedalsvassdraget, Vindafjord kommune i Rogaland

2000_9 Verdier i Gvetaåi, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

2000- 10 Verdier i Skrimfjellomrâdet, Kongsberg kommune i Buskerud,

Sauherad og Skien kommuner i Telemark

2000- 11 Verdier i Vergja, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

kommuner i Buskerud

2000- 12 Verdier i Ogna, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag

2000- 13 Verdier i Rolv, Nore og Uvdal, kommune i Buskerud

2000- 14 Verdier i Sørkjeåi, Rollag kommune i Buskerud

og Tinn kommune i Telemark

2000- 15 Verdier i Vannsjø-Hobølvassdraget,
Moss, Sarpsborg, Spydeberg, Skiptvedt, Råde, Rygge

Våler og Hobøl kommuner i Østfold og Akershus fylker

2000- 16 Verdier i Austbygdåi, Tinn kommune i Telemark

2000_ 17 Verdier i Hornesbekken, Gol kommune i Buskerud



2000- 18

2000 —19

2000- 20

2000 —21

2000—22

2000- 23

2000- 24

2000- 25

2001- l

2001-2

2001- 3
2001 —4

2001-5

2001- 6

2001- 7

2001- 8

2001 —9

2001- 10

2001- 11

2001- 12

2001~13

2001-14

2001-15

Verdier i Skogshomornrådet, Gol kommune i Buskerud

Verdier i Grønndøla, Gol kommune i Buskerud

Verdier i Mørkedøla, Gol kommune i Buskerud

Verdier i Fuglevågsvassdraget,

Smøla kommune i Møre og Romsdal

Verdieri Ãrgårdsvassdraget,

Namdalseid og Verran kommuner i Nord-Trøndelag

Verdier i Hjelsteinselva,

Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Gjela, Aure kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Toåa, Surnadal kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Salsvassdraget, Fosnes, Høylandet og Overhalla

kommuner, Nord-Trøndelag

Verdier i Norddalsvassdraget, Norddal kommune,

Møre og Romsdal

Verdier i Søya, Sumadal kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Ãlvundelva, Sunndal kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Solnørelva, Vestnes, Skodje og Ørskog kommuner

i Møre og Romsdal

Verdier i Bygdaelva, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Stigedalselva, Volda kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Visa, Nesset kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Bondalselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Norangselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Todalselva, Aure kommune i Møre og Romsdal

Verdier i Bjotveitelvi, Ullensvang og Eidfjord

kommuner i Hordaland

Verdier i Døgro, Ulvik kommune i Hordaland

Verdier i Elvegârdselva, Narvik kommune i Nordland

Verdier i Snøfjordvassdraget, Måsøy kommune i Finnmark



2001 _ 15 Verdier i Dyrdalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 - 17 Verdier i Undredalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 - 18 Verdier i Kolarselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 - 19 Verdier i Flåmsvassdraget, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 _20 Verdier i Nisedalselvi, Aurland kommune i Sogn og Fjordane

2001 —21 Verdier i Gaulavassdraget, Melhus kommune i Sør-Trøndelag

2001 - 22 Verdier i Gaulavassdraget, Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag

2001 - 23 Verdier i Taumevassdraget, Sirdal kommune i Vest-Agder

2001 - 24 Verdier i Erdalsvassdraget, Eidfjord og Ullensvang kommune, Hordaland

2001 - 25 Verdier i Hattebergsvassdraget, Æneselvi og Furebergsvassdraget

i Kvinnherad kommune

2001 - 26 Verdier i Manndalselva, Kåfjord kommune i Troms

Se også:
Forvaltning av vernede vassdrag 1995. Informasjonsperm utgitt av Direktoratet for
naturforvaltning og Norges vassdrag-og energidirektorat, mars 1995.

Norges vassdrag~ og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no

Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside: http://www.naturforvaltning.no

Utgitt i samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrag- og energidirektorat
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Direktoratet tor

Fylkesmannen naturforvaltnin

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NvE I  
Verdier i vernede vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Di-
rektoratet for naturforvaltning (DN) har i fellesskap

arbeidet med et prosjekt for ågjøre kunnskapen om ver-
nede vassdrag lettere tilgjengelig for kommuner og an-
dre som forvalter vassdragsnære områder. "VVV-
prosjektet" skal dokumentere og gjøre verdiene i
vassdraget mer synlige. Målet er at alle som plan-
legger arealbruk eller inngrep i et vemet vassdrag,
først skal vite hvilke vemeverdier som finnes der. På
denne måten regner DN og NVE med at skadelige
inngrep i større grad blir unngått.
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