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Vil verne fugleområde
Ornitologer vil at hele
Flakstadmåsan i Nes og
Ullensaker blir vernet.
Området er svært viktig
for en rekke fuglearter.
Kjell Aasum
kjaa@rb.no

930 40 550

■ NORDKISA
Norsk ornitologisk forening har
kommet på banen i konfliktsaken ved Jødahlsmåsan, der et
Østfold-firma er i full gang med å
forberede industriell torvproduksjon.
Naboer har protestert, det
samme har Naturnvernforbundet. Nå har også NOFs avdeling
for Oslo og Akershus fremmet
formell protest.

Vern for all framtid
Odd Rygh, til daglig lærer ved Vesong ungdomsskole på Kløfta, er
styremedlem i lokalavdelingen.
– Vi har sendt en uttalelse til
miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der
vi ber om at hele Flakstadmåsan
blir vernet for all framtid.
Ornitologer viser til naturmangfoldloven og kulturminneloven.
– Den uberørte delen bør vernes som naturreservat, mens den
delen av myra som har hatt gammeldags torvdrift, bør vernes
som kulturlandskap.

FLAKSTADMÅSAN: Det 800
dekar store området ligger dels
i Nes, dels i Ullensaker.

Tilnærmet intakt torvmyr
Flakstadmåsan er på nesten 800
dekar. To tredjedeler ligger i Nes,
en tredjedel i Ullensaker. Den delen som ligger i Ullensaker, omtales som Jødahlsmåsan i dagligtale.
– Området peker seg ut som
den viktigste gjenværende og
tilnærmet intakte torvmyra i
lavlandet i Akershus. Her finnes et rikt ugleliv og forekomst av truede arter, et eksempel er hortulan.

13 arter på «rødlista»
Ifølge Rygh har fuglevennene registrert 80 arter, hvorav 13 er oppført på den viktige «Norsk rødliste».
– Myra har stor betydning som
hekkeplass for arter knyttet til
myr og åpent terreng.
Rygh og foreningen reagerer
på at det pågår omfattende arbeider på eiendommen, som eies av
Ullensaker Allmenning.
– Det er satt i gang drenering
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ket på grensen mellom Nes og Ullensaker.
av den uberørte delen, noe som
kan få fatale konsekvenser. De
burde i det minste ha gjennomført en konsekvensanalyse og avventet Fylkesmannens avgjørelse.

Viktig biotop
Norsk ornitologisk forening fore-

slår vern for å synliggjøre de store naturverdiene som Flakstadmåsan representerer, og for å sikre områdets kvaliteter og ressurser for framtida.
– Den berørte delen av myra er
en viktig biotop for den sterkt truete arten hortulan. Selv om arter
har uteblitt her de siste årene, er

dette et av de få stedene der den
kan dukke opp igjen hvis bestanden tar seg opp.
– Den påbegynte grøftingen
bør straks fylles igjen, for å unngå store varige tap av naturverdier, sier Odd Rygh.

