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FNF Møre og Romsdal er eit samarbeidsforum for natur- og friluftslivsinteresserte
organisasjonar i Møre og Romsdal. FNF skal engasjere seg i saker som påvirker
natur og friluftslivet i fylket. I dag er Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og
Romsdal, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal, Friluftsrådet Ålesund og Omland, fylkets tre turistforeiningar, fylkets 4
speidargrupper og Møre og Romsdal 4H tilslutta forumet. Totalt representerer desse
organisasjonane mange medlemmer med ei stor interesse for å ta vare på naturen for
dagens - og komande generasjonar.

Fjerning av en gammel kraftlinje i Moldemarka
Etter det vi kjenner til, kommer hovedforsyningen av strøm til byen fra øst
og fordeles så videre fra trafostasjonen i Langmyrvegen.
Fra denne går det også en linje mot vest. Den går gjennom sentrale deler
av Moldemarka før den krysser kommunegrensen mellom Molde og
Fræna. Etter kart går den videre til Aukra kommune.
Etter vår mening har den en rekke negative konsekvenser for både
friluftsliv, landskap og naturverdier i Moldemarka. Ut fra dagens
fritidsbruk av marka og kunnskap om naturen, må det kunne stilles
spørsmål til om en slik linjetrase ville ha blitt valgt i dette århundret.
Etter at linja ble bygd, har det skjedd en omfattende utbygging av
strømnettet i regionen. Gossen har blant annet fått en ny kraftlinje fra
øst. Fra sør er det aktuelt med en ny storlinje. Vi ønsker at i den videre
planleggingen av det regionale kraftlinjenettet, bør også sanering av
gamle linjer utredes.
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På den første strekningen fra trafostasjonen, går den gamle linja nær den
mye brukte turvegen mellom Høgnakken og Fjellbrudammen.
Kryssingen av Fjellbrudammen er et skjemmende landskapsmessig
inngrep. Fjellbrudammen har utviklet seg fra å være et stengt område til
et allment tilgjengelig friluftsområde for alle aldersgrupper. Gjennom
Moldemarkas Venner sitt tilretteleggingsarbeid har området blitt ett av de
mest attraktive aktivitetsområdene i marka.
Linja krysser både turvegen til Skihytta og stien mellom Skihytta og
Varden på en landskapsmessig sett uheldig måte. Spesielt på det høgeste
punktet er den veldig dominerende i landskapet.
Mellom denne delen av Moldemarka og kommunegrensa til Fræna krysser
linja Arsdalen. Dalen er ikke av de mest brukte i marka, men har
vesentlige villmarkskvaliteter. Det er sjelden at en finner slike
opplevelsesrike naturområder like ved en by.
På 90-tallet ble Arsdalsområdet undersøkt av biologer gjennom et prosjekt
som gjaldt kartlegging av nøkkelbiotoper i Moldemarka. Etter
markaplanen ble Arsdalen vurdert til å være et spesielt verdifullt
naturområde. Både på grunn av den gamle furuskogen og viltinteressene.
Vi vurderer kraftlinja til å være i konflikt med ikke minst fuglelivet.
Forskning viser en vesentlig kollisjonsrisiko mellom kraftlinjer og fugl.
Dersom kraftlinja blir fjernet fra Arsdalen, vil dette spesielle området få en
bedre økologisk stabilitet og utvikling for både skogsfugl og andre arter.
En kraftlinje kan gripe inn i samspillet i naturen på flere måter. For
eksempel er døde og skadde fugler langs en kraftlinje mat for rev. I neste
omgang fører dette til en større revebestand. Konsekvensene av dette blir
så økt predasjonspress mot både fugler og andre arter i ulike biologiske
sammenhenger.
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Naturvernforbundet i Molde og FNF Møre og Romsdal ønsker at
Istad nett utreder muligheten for å få fjernet linja fra Moldemarka.
En sanering av linja vil være positivt for både dyrelivet,
friluftsbruken og landskapsverdier. Moldemarka er et unikt bynært
natur- og friluftsområde der alle bør bidra til en positiv utvikling
for å sikre og utvikle verdiene.

helsing
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Ingbjørn Bredeli
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Kopi:
Molde kommune
Moldemarkas venner v/ Ole Haugland

Vedlegg: Avisartikkel i Romsdal Budstikke okt 2016 - for lokallaget av
Naturvernforbundet i Molde ved Knut Løken
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Den fantastiske Arsdalen i Moldemarka.
Arsdalen er en skjult perle i Moldemarka. Den strekker seg fra området bak Varden og
nedover mot Langvatnet ovom Kringstadsetra. Det er et skog- og heiområde med mange
småtjønn og myrpytter. Området er ikke av de mest brukte i marka, men er et spennende
turområde med få stier. Det er nesten som å komme ut i villmarka! Det er sjelden at en finner
slike opplevelsesrike naturområder like ved en by. Mellom Bergen og Trondheim er det
kanskje bare i Moldemarka. Arsdalen er en av de fineste delene av Moldemarka, med flott
utsikt.
Furuskogen i området hører til et av de største gjenværende barskogområdene med furu i
fylket uten større, nyere inngrep av betydning (bortsett fra kraftlinja som krysser dalen). Det
er også noe bjørk og osp i området. Området er spesielt interessant fordi det går ubrutt over i
de rike furuskogene på sørsida av Kringstadnakken og Meeknakken. Så gammel furuskog som
denne i Arsdalen er ikke vanlig. Trolig er det flere trær her som er over 300 år gamle.
Dessuten finnes det mange gamle døde furutrær som fortsatt står igjen, og disse er levested
for blant annet sopp og mange insekter. Slike furugadder på tørr næringsfattig mark kan bli
svært gamle. Naturtypen gammel barskog/furuskog er et svært viktig leveområde for et utall
av sopp, lav, moser, snegler, insekter og planter.
En fugleart som trives i slike skoger er hvitryggspett. Arten er sårbar i Norge. Den skyr
intensiv skogdrift og hogst av gammel løvskog og furuskog. Andre sjeldne hakkespetter i
området er gråspett og dvergspett. Med småtjønn og myrpytter, Langvatnet og Arsdalselva er
dette gode hekkelokaliteter for krevende våtmarksfugl. En kan for eksempel kanskje finne
både smålom og storlom i området.
Ned Arsdalen fra området nedenfor Audunshø og Seterfjellet renner Arsdalselva. Den er ikke
så stor, mer som en bekk. Enkelte steder har det blitt laget meandere – naturlige svinger på
de flate områdene. Elva renner ut i Langvatnet. Fra Ardalsheia og nedover er det fint
skiterreng om vinteren. Forslag til skitur er beskrevet i «Turbok II for Molde og Omegn».
Moldemarkaplanen vurderte Arsdalen til å være et så spesielt verdifullt naturområde at det
kanskje burde vernes. Både på grunn av den gamle furuskogen og fuglelivet.
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