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Atnsjømyrene NR - dispensasjon - gjennomføring av ultraløpet
Rondane100, 2022 på eksisterende sti
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ gir Statsforvalteren i
Innlandet tillatelse til å arrangere Ultraløpet Rondane100 den 13. august 2022 på
eksisterende sti i Atnsjømyrene naturreservat. Tillatelsen er gitt på bestemte vilkår som er
beskrevet nedenfor.
Søknaden
Vi viser til deres søknad av 4. oktober 2021. Det søkes om tillatelse til å arrangere Ultraløpet
Rondane100 sommeren 2022, en del av dette løp, ca. 1 km, går gjennom Atnsjømyrene
naturreservat og foregår på eksisterende DNT-sti.
Søker består av en liten gruppe løpere fra Folldal v/ Tor Idar Lillekroken som ønsker å arrangere
dette løpet på stiene i nærområdet, løpet ble også gjennomført i 2020 og 2021 etter tillatelse fra
Statsforvalteren. Søker ønsker, som foregående år, å legge en del av traseen på DNT-sti fra
Bjørnhollia til Strømbu, og videre fra Strømbu mot Breisjøseter. Disse stiene er godkjente turstier i
forvaltningsplanen for verneområdene i Rondane. Søker opplyser å ha vært i dialog med
nasjonalparkforvalter for å sikre en best mulig ivaretagelse av ulike naturforvaltningshensyn.
Det ønskes å gjennomføre løpet gjennom Atnsjømyrene NR lørdag 13. august 2022. Søker anslår et
deltakerantall på et sted mellom 50 og 150 personer.
Den planlagte traseen vil benytte DNT-stien fra Bjørnhollia til Straumbu. På det punktet hvor DNTstien går i en 60 graders vinkel krysser den inn i Atnsjømyrene naturreservat. Den går nord og
nordøst gjennom naturreservatet, og krysser Atna på hengebrua før den forsetter bort til Straumbu
rasteplass og ut av naturvernområdet. Dette er samme trasé som tidligere år.
Løypa for hele løpet er på totalt 161km, og har start og målgang ved Folldal flerbrukshus.
Søker opplyser at de ikke vil merke løypa, de ikke vil sette opp noen form for midlertidige
installasjoner som f.eks. telt, og de vil benytte seg av ulike typer tiltak for å sikre at løperne ikke løper
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utenfor sti, de vil løpe med GPS-tracker, og vil bli disket fra løpet dersom søker/arrangør ser at de tar
av stien.
Bare ca. 1 km av det samlede løpet ligger innafor Atnsjømyrene naturreservat. Statsforvalteren
vurderer kun den del av traseen som berør Atnsjømyrene naturreservat, og som vises på kart
herunder (svarene til søknaden).

Utsnitt av Atnsjømyrene NR. Blå streng med oppmåling viser eksisterende sti som løpet foregår på.

Lovgrunnlag
Atnsjømyrene ble vernet 7. desember 2001. Formålet med fredningen er å bevare i naturtilstand og
som landskapselement et myrkompleks med store topogene myrer med gjengroingstjern,
høgstarrsump og kantsone med vier, samt å bevare den tilhørende vegetasjonen og faunaen.
Området har stor verdi for fuglelivet og har betydning i forsknings- og undervisningsøyemed.
I 2010 fikk området status som Ramsar-område især på grunn av sin viktige rolle for fuglelivet i et
internasjonalt perspektiv. Noen av kriteriene hentet fra Ramsar Information Sheet for området
fremgår det bl.a. at: Blandingen av forskjellige våtmarkstyper gjør Atnsjømyrene til et verdifullt
yngle- og beiteområde for vannfugler spesielt ender og vadere, med total 96 arter av hekkefugler
registrert i reservatet.
I verneforskriften for Atnsjømyrene naturreservat fremgår det blant annet at vegetasjonen,
herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter
eller plantedeler fra reservatet jf. § 3 pkt. 1. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder,
er fredet mot skade og ødeleggelse jf. § 3 pkt. 2.
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Verneforskriften for Atnsjømyrene naturreservat har ingen spesielle unntaksbestemmelser for å
gjennomføre/arrangere et løp på stiene i reservatet, og søknad må vurderes etter den generelle
dispensasjonshjemmel § 48 i naturmangfoldloven. Denne sier at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være til stede for at dispensasjon skal kunne gis. I
tillegg må søknaden vurderes etter de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven. §§ 8-12, jf.
naturmangfoldloven. § 7 om prinsipper ved offentlig beslutningstaking, og vise hvordan disse er
vektlagt.
Statsforvalterens vurdering
Naturmangfoldloven § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så
langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.
I tillegg til de ornitologiske verneverdiene har Atnsjømyrene naturreservat både botaniske og
limnologiske interesser på grunn av det varierte myrkompleks, som består av store flatmyrer med
gjengroingstjern, høgstarrsump og kantsoner med vegetasjon av blant annet vier.
Den relativt store mosaikk av små tjern, sumper, tørrer partier, buskmark og kantskog skaper gode
hekke- og rasteforhold for flere fuglearter, særlig ande- og vadefugl. Både krikkand, kvinand,
toppand og stokkand er vanlige hekkearter, mens enkeltbekkasin og gluttsnipe er de vanligste blant
vadefuglene. Atnsjømyrene fungerer også i en viss utstrekning som trekklokalitet.
Med bakgrunn i en relativt nylig verneplanprosess, naturfaglige registreringer, generell kunnskap om
sårbarhet og forstyrrelser i området samt registreringer av naturtyper og arter i tilgengelige
naturbaser, mener Statsforvalteren, å ha tilstrekkelig kunnskap om det berørte området og
konsekvensene av det omsøkte løp. Stien som ønskes benyttet har vært tilgengelig for besøkene i
mange år, mange folk benytter stien daglig da den ligger lett tilgengelig fra Atndalsvegen og rett til
Strambu rasteplass. En større del av Atnsjømyrene naturreservat er kartlagt som svært viktig
friluftsområde, herunder den del av området, hvor den aktuelle stien er plassert. Basert på denne
kunnskapen vurderer Statsforvalteren ikke at et tidsavgrenset løp med fastsatte vilkår på
eksisterende velbenyttet sti i skogbevokst terreng vil kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Det
legges derfor ikke særlig vekt ved naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet).
I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den
samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det er få andre dispensasjonssaker
som er innvilget i Atnsjømyrene naturreservat. Statsforvalteren anser det som viktig at en i størst
mulige grad unngår aktiviteter i naturreservatet som kan virke forstyrrende på dyrelivet eller føre
skader på plante- og dyreliv. Ferdsel på en eksisterende populær turtrase, forventes ikke å påvirke
naturtyper og arter nevneverdig. Statsforvalteren forventer ikke at ett løp den 13. august 2022 på en
begrenset strekning over 1 km vil føre til en merkbar merbelastning av området. Slitasje av
vegetasjon er ikke aktuell da løpet holder seg til kartlagt sti. Stien strekker seg igjennom skogbevokst
terreng, slik at løpere ikke er synlige fra de lysåpne naturtyper, hvor de sårbare fugler oftest
oppholder seg, og løpet foregår utenfor hekkeperioden. Det er ikke registrert spesielle arter som
forventes å bli direkte berørt av tiltaket, ut fra gjennomgang i diverse aktuelle naturbaser.
Ut ifra erfaringer fra 2020 og 2021 har det så vidt Statsforvalteren vet, ikke vært meldt konflikter i
forhold til verneformål og verneverdier ved tidligere arrangement. Etter Statsforvalterens oppfatning
vil løpet som avholdes utenfor hekkperioden, på kartlagt sti og på nærmere angitte vilkår i liten grad
komme i konflikt med verneverdiene og hovedformålet med opprettelsen av naturreservat, jf.
Naturmangfoldlovens § 48. Vi anser derfor ikke at det er nødvendig med avbøtende tiltak eller
kostnadskrevende tiltak for å unngå miljøskade, jf. naturmangfoldloven §§ 11 og 12.
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En eventuell presedensvirkning av en dispensasjon mener vi er uproblematisk, fordi løpet foregår på
en mye brukt tursti i et skogbevokst terreng utenfor hekketida og som ikke vil føre til noen
nevneverdige konsekvenser for naturverdiene.
Vedtak
Statsforvalteren i Innlandet gir Rondane100 v/ Tor Idar Lillekroken dispensasjon fra verneforskriften
for Atnsjømyrene naturreservat § 3 pkt. 1 og 2. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 48 i lov om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100, da det omsøkte
tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og samtidig ikke vurderes å påvirke verneverdiene
nevneverdig.
Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen:
 Tillatelsen er tidsbegrenset til 13. august 2022 hvor løpet går igjennom Atnsjømyrene NR.
 Alle deltagere får informasjon om at løpet bare skal foregå på anlagte sti (kart side 2) og at
det tas hensyn til at dette er et naturreservat. Vegetasjonen er fredet og skal behandles så
skånsomt som mulig.
 Det skal i informasjon om løpet vises til, at stien er plassert i et naturreservat med en lenke
til vernebestemmelsene.
 Deltagerne må ikke etterlater noen form for søppel. Forbud mot forsøpling skal gå frem av
løpsreglementet, og gjentas i orientering for løperne før start (også beskrevet i søknad).
 Det skal tas hensyn til andre brukere/besøkene som benytter stien.
Søkeren må selv avklare behovet for tillatelse etter annet lovverk, og grunneieres tillatelse, før
tiltaket kan utføres.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra dette
brevet er mottatt. Eventuell klage på vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via
Statsforvalteren.

Med hilsen
Steinar Fossum (e.f.)
avdelingsdirektør

Marie-Louise Olsen
seniorrådgiver
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