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Forvaltningsplan for Ytamo naturreservat, - slutthandsaming

Rådmannen si tilråding:

I medhald av verneforskrifta for Ytamo naturreservat § 7 stadfestar Luster plan - og
forvaltningsstyre forvaltningsplan for reservatet, og sender han til F ylkesmannen i Sogn og
Fj ordane for endeleg godkjenning.

I etterkant av høyring er SNO si n kartleggingsrapport for framande artar lagt til som vedlegg,
elles er planen uendra.



Saksutgreiing:

Dokument til saka : Forvaltningsplan for Ytamo naturreservat, framlegg til slutthandsaming
Vedlegg 4: Registrering av framande artar i Ytamo NR, ra pport SNO
Høyringsinnspel frå Per - Arvid Hauge og Statens Vegvesen

Samandrag:
Forvaltningsplan for Ytamo naturreservat har vore ute til offentleg ettersyn. Det kom to svar
på høyringa , frå Statens Vegevesen, som melde om at dei ikkje hadde merknader, og frå
grunneigar Per - Arvid Hauge, som hadde eit lengre innlegg med mange synspunkt, av meir
generell karakter.

Den einaste tekstlege endringa som er gjort i plandokumentet etter høyring a, er at
rådmannen har lagt ved eit ekstra vedlegg (vedlegg 4), som er ein rapport frå SNO som
dokumenterer utbreiinga av gran i reservatet.

Rådmannen legg opp til at planen med dette kan slutthandsamast av plan - og
forvaltningsstyret, og sendast til end eleg godkjenning hjå fylkesmannen.

Utval som har vedtaksmynde:
Plan - og forvaltningsstyret stadfestar planen før han vert send til endeleg godkjenning hjå
fylkesmannen.

Mynde til utvalet er gjeve i fylgjande lov, forskrift eller delegeringsmynde:
Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 11. Freding av
Ytamo naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane, FOR - 2009 - 06 - 19 - 809
Politisk delegeringsreglement , k - sak 10/17

Om reservatet og planen :
Ytamo naturreservat vart verna i 2009 med bakgrunn i Verneplan for edellauvskog i Sogn og
Fjordane fylke. Føremålet med vernet er å ta vare på eit større tilnærma urørt skogsområde
med spesielle naturtypar, - med heile mangfaldet av artar, vegetasjonstypar og øk ologiske
prosessar.

Luster kommune overtok forvaltningsansvaret, og dermed også ansvaret for å utarbeida ein
forvaltningsplan i 2015. Planframlegget har vore ute til offentleg høyring, der grunneigarar og
andre som kunne tenkjast å ha interesser i verneo mrådet har vore inviterte til å gje innspel .
I høyringsbrevet i nviterte kommunen til å melda frå om nokon ynskte synfaring eller møte.
Det var det ingen som gjorde.

Innspel:
Det kom to svar på høyringa; eit innspel frå grunneigar Per - Arvid Hauge og ei ti lbakemelding
frå Statens Vegvesen om at dei ikkje har merknader til framlegget.

I innspelet frå Hauge vert kommunen påminna kor viktig det er å bruka rett lokal skrivemåte
på stadnamn. Vidare etterlyser Hauge generelt større respekt for privat eigedom i samband
med motorferdselsaker og skjøtselstiltak. Han spør om ikkje det offentlege bør ta større
ansvar for at eigedomsgrensene er rette på dei karta som vert nytta i samband med
planarbeid i verneområde. Til slutt meiner han ein i større grad bør praktise ra «vern gjennom
bruk», utan at det vert utdjupa noko meir kva bruk han ser føre seg, eller kva rolle/oppgåver
forvaltninga skal ha i dette.

Vurdering av innspelet:
Innspelet er av generell karakter, og dei konkrete punkta er i all hovudsak ikkje knytte til
denne planen, men eit anna plandokument; skjøtselsplan for Mørkridsdalen, som nyss har
vore ute på høyring. På bakgrunn av innspelet har det vore leita gjennom dokumentet etter



feil i stadnamna, ut an å finna slike. Rådmannen er uansett samd i at det er viktig i all
sakshandsaming å bruka rett skrivemåte på stadnamn.

Når det gjeld dei andre punkta vil rådmannen gjera greie for reglar og praksis i eit svar
direkte til Hauge. Ein ser ikkje at det er b ehov for å innarbeida i plandokumentet tilhøve som
er regulerte ved lov, slik grunneigarane sine rettar er. Det kan nemnast at det ikkje har vore
handsama motorferdselsøknader eller utført skjøtselstiltak i re servatet den tida kommune n
har hatt forvaltning sansvaret.

Medan prinsippet om «vern gjennom bruk» er heilt grunnleggande i eit landskapsvernområde
som Mørkridsdalen, er det vanskelegare å sjå korleis ein gjennom bruk/skjøtsel skal fremja
verneverdiane i eit område som er verna på grunn av at det er s ærleg urørt. Forvaltninga bør
vera lydhøyr for konkrete forslag på dette området, gjerne i dialog med Hauge.

Merknad og endring frå administrasjonen:
SN O Luster sin rapport «Registrering av framande artar i Ytamo N R» gjev god dokumentasjon
for utbreiinga av gran. Dokumentet vert lagt til som vedlegg, med ei kort tilvis ing i avsnitt
2.1 Dagens tilstand .

Det er igangsett ein prosess med utviding av reservatet etter prosedyre for friviljug vern, der
eit område i nordkanten av reservatet, tilhøyrande August Evensen, etter alt å døma vert lagt
til. Utvidinga er ikkje venta å føra med seg nye tema eller utfordringar som tilseier at ein bør
venta med forvaltningsplanen.

Kartbasen fylkesatlas.no, som karta i planen er henta frå, er ikkje ajourført etter at Åsmo
vart innlemma i reservatet. Lesaren vert orientert om dette via faktaboksar i kartbileta.

Konklusjon:
R ådmannen meiner at planen med dette er tilstrekkeleg gjennomarbeida til å verta send til
sluttha ndsaming hjå Fylkesmannen . Den ferdige planen vil verta eit nyttig verkty i
forvaltninga av naturreservatet i åra framover.

Dato: 29.08.17

Jarle Skartun Steinulf Skjerdal
rådmann Landbrukssjef
_____________________________________________________ _______________

Særutskrift skal sendast: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga
m/kopi til:


