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Fylkesmannens vedtak – dispensasjon til å arrangere orienteringsløp innenfor
Slattumsrøa naturreservat
Fylkesmannen gir dispensasjon for gjennomføring av orienteringsløpet Night Hawk 10-11.
august 2019 innenfor Slattumsrøa naturreservat med hjemmel i verneforskriften § 5, pkt. 3.
Dispensasjonen gis på gitte vilkår.

Bakgrunn for saken
Vi viser til søknad av 30. mai 2019 om tillatelse til å arrangere orienteringsløpet Night Hawk 10-11
august 2019.
Det søkes om tillatelse til å utplassere 23 poster innenfor reservatet. Det forventes en deltakelse på
ca. 300 løpere. Deltakerne har ulike løyper, slik at ikke alle skal besøke alle postene. Postene lengst
nord i området ved Lusevasan/Bleiktjern vil besøkes av ca. 100 løpere.
Lovgrunnlag
Slattumsrøa ble vernet ved kgl. res. 19. desember 2008. Formålet med vernet erer å bevare et større
område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper,
økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har en betydelig
mengde med død ved og elementer med dødvedkontinuitet. Området har en særskilt vitenskapelig
og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en
egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.
Det følger av verneforskriftens § 3, pkt. 5 at bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer er
forbudt. Det følger imidlertid av § 5, pkt. 3 at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi
dispensasjon til avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3, pkt. 5.
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 812 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet
(§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12).

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319

Side: 2/3

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannens kunnskap om verneområdet er basert på den naturfaglige kartleggingen fra
verneprosessen i 2008, Naturbase og Artsdatabankens artskart.
Slattumsrøa har en variert topografi med store høydeforskjeller og med åser, kløfter og stup
innenfor korte avstander. Vegetasjonen har som helhet høy artsrikdom. Arealmessig dominerer
fattige vegetasjonstyper som blåbærgranskog, mens i nordlig del går søkk og lisider over i
småbregnegranskog. På åsrygger og høydedrag er det større arealer med lyngfuruskog. Rikere
skogtyper som lågurtgranskog og høystaudegranskog finnes i deler av området og det er blant annet
elementer av edellauvskog, rik sumpskog, kildevegetasjon og tre delområder med svartorsumpskog.
Fattigmyr finnes omkring Setertjern og i det store myrkomplekset Romsmåsan. Flere viktige
naturtyper og enkelte rødlistearter av karplanter, sopp og lav er registrert innenfor reservatet. Ingen
av postplasseringene ser ut til å berøre disse direkte.
Naturtypene har kvaliteter knyttet til bl.a. rik sumpskog, kildevegetasjon og/eller død ved. Dersom et
stort antall løpere beveger seg gjennom et sårbart område, i tilnærmet samme trasé, vil det kunne
være uheldig. Det er vanskelig for Fylkesmannen å vurdere det naturlige veivalget til postene. Derfor
ber vi Lillomarka orienteringslag vurdere om forventet naturlig veivalg berører naturtypene med ID
BN00045673 (kalkskog og rikere sumpskog), BN00045674 (rik sumpskog), samt spesielt død ved rike
og/eller fuktige partier innenfor naturtypene BN00045675, BN00045678, BN00045679 og
BN00090853. Forventes det at naturlig veivalg går gjennom disse områdene/partiene utenfor sti, ber
vi om at det gjøres tiltak for at dette unngås for eksempel gjennom avmerking av forbudte
løpsområder, flytting av poster eller lignende. Post 40 ser ut til å være plassert i en mulig rik
fuktskog, og må flyttes noe til tørrere parti. Plasseres andre poster på tilsvarende partier, må disse
også flyttes.
Fylkesmannen kjenner ikke til viltarter i tilknytning til det aktuelle området som er særskilt sårbare
for forstyrrelser. Arrangementet gjennomføres i tillegg utenom den mest sårbare perioden for viltet,
og forventes ikke å ha særlig negativ effekt på dyrelivet. Det er allerede mye ferdsel i reservatet, da
det ligger tett inntil tettbebygd strøk og dermed er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon.
Fylkesmannen vurderer ikke det omsøkte arrangementet til å medføre for stor samlet belastning i
området, jf. nml § 10. Ut fra tidspunkt for gjennomføring, postplasseringene og de forutsetningene
som settes for tillatelsen, vurderes arrangementet å være i tråd med nml § 12. Fylkesmannen mener
at det er innhentet nødvendig kunnskap om verneverdiene og arrangementets konsekvenser slik at
naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (§ 8) er oppfylt. Føre-var-prinsippet (§ 9) tillegges
derfor mindre vekt. Etter vår vurdering vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet eller påvirke
verneverdiene nevneverdig, forutsatt at vilkårene for dispensasjon overholdes.
Vedtak
Fylkesmannen gir dispensasjon for gjennomføring av orienteringsløpet Night Hawk 10-11. august
2019 innenfor Slattumsrøa naturreservat med hjemmel i verneforskriften § 5, pkt. 3.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
 Postene skal ikke plasseres slik at disse eller naturlig veivalg berører særlig fuktige partier
som nevnt over der det er fare for slitasje på terreng og vegetasjon.
 Postene skal ikke plasseres slik at disse eller naturlig veivalg berører områder med mye død
ved.
 Rydding og fjerning av søppel relatert til arrangementet skal være utført i løpet av
arrangementsdagen.
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Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises oppsyn og politi.

Fylkesmannen har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes
nødvendige tillatelser etter annet lovverk, og Fylkesmannen vil eventuelt kunne komme inn igjen i
saken i den forbindelse.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages,
årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha
betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Med hilsen
Ellen Lien (e.f.)
seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent

Tone Mejlgaard
rådgiver

