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FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER
Vi viser til vårt Forslag om vern av Flakstadmåsan, Nes og Ullensaker kommuner, og fremmer
hermed forslag om vern av Flakstadmåsan som naturreservat etter naturmangfoldlovens § 37
(naturreservat), og som kulturlandskap etter kulturminnelovens § 20 (fredning av kulturmiljø). Den
uberørte delen bør vernes som naturreservat, mens den delen av myra som har «gammeldags»
torvdrift bør vernes som kulturlandskap.

Bakgrunn

Flakstadmåsan peker seg ut som den viktigste gjenværende og tilnærmet intakte torvmyra i
lavlandet i Akershus, og har et rikt fugleliv og forekomst av truete arter, spesielt hortulan.
I forbindelse med en konsesjonssøknad for å drive industriell torvdrift i området, er det allerede
satt i gang drenering av den uberørte delen av myra. Denne driften vil få fatale konsekvenser for
fuglelivet i området.
NOF OA foreslår derfor vern av det uberørte området etter naturmangfoldloven, for å synliggjøre de
store naturverdiene Flakstadmåsan representerer, og for å sikre områdets kvaliteter og ressurser for
framtiden. Samtidig er den «berørte» delen av myra en viktig biotop for den sterkt truete fuglearten
hortulan. Selv om arten har uteblitt her de siste årene, er lokaliteten en av de få stedene den kan
dukke opp igjen hvis bestanden tar seg opp. Vi foreslår derfor at denne delen av myra blir vernet
som kulturlandskap.

Om forslaget

Som forslaget viser, er høgmyrer (torvmyrer) en truet naturtype på grunn av oppdyrking og
torvdrift. Høgmyrer har særegent plante- og dyreliv og fungerer som karbonlager. I Akershus er
det få store torvmyrer i lavlandet som er mer eller mindre uberørt av menneskelige aktiviteter.
Flakstadmåsan er fra et ornitologisk synspunkt den viktigste gjenværende torvmyra i
kulturlandskapet i Akershus.
Ved Flakstadmåsan er det registrert 80 fuglearter, hvorav 13 er oppført på Norsk rødliste for arter
2010. Myra har spesiell betydning som hekkeplass for arter knyttet til myr og åpent terreng.

Avslutning

Vi ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å behandle vårt verneforslag så raskt som mulig, og
sørge for supplerende, naturfaglige undersøkelser for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag før
et formelt verneutkast legges fram. NOF OA vil også ta opp denne saken med Fylkesmannen i
framtidige møter.
Det er svært viktig å unngå ytterligere drenering i området slik at verneverdiene ikke går tapt, og
vi ber derfor om at det innføres et midlertidig vern fram til vårt verneforslag er ferdigbehandlet. Det
betyr at allerede etablerte dreneringsgrøfter må fylles igjen.
Svar/tilbakemelding på dette forslaget sendes til naturvernkontakt@nofoa.no med kopi til leder@
nofoa.no.
Dette brevet og selve forslaget om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner samt
andre dokumenter/kommunikasjon om saken er å finne i vårt saksarkiv:
http://nofoa.no/sak/277
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Den påbegynte grøftingen av Flakstadmåsan må straks fylles igjen for å unngå
altfor store varige tap av naturverdier.

