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Supplering av Verneplan for vassdrag.
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103/1 Måna (V.nr. 103.1Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Møre og Romsdal
Rauma
109,2 km2
59 %
II/15, II/13
-

Måna har utløp på sørsiden av Romsdalsfjorden, ca. 22 km vest for Åndalsnes. Storlandskapet kan
grovt deles i to. De åpne vide dalene Måndalen og Volladalen, og det omkringliggende karakteristiske
alpine og brerike fjellområdet med topper over 1500 moh. Et sammensatt system av morener av ulik
alder har stor interesse. Nederst i hoveddalføret ligger breelvterrasser langs dalsidene, mens det er
elvesletter i dalbunnen. Ferske skredløp viser aktive skråningsprosesser. Store vifteformete
avsetninger fra sidedaler og dalsider styrer delvis elveløpet i dalbunnen. Til sammen gir dette et variert
landskap med stor geologisk diversitet og stort mangfold. Elva utgjør en viktig del av landskapet, men
er tydeligst eksponert i øvre deler. De mange relativt store vannene øverst i feltet er et karaktertrekk
ved vassdraget og utgjør lokale landskapselementer. Måna har bestander av laks og sjøørret. Viktige
naturtyper er knyttet til kulturlandskapet i dalbunnen, edellauvskog, rasmark og fjell samt interessant
og rik fjellvegetasjon i indre deler. Fuglefaunaen er representativ for området. Oter har fast tilhold.
De største dyrkingsarealene ligger i Volladalen. Det meste av barskogen er plantet gran. 59 % av feltet
ligger mer enn 1 km fra inngrep og stort sett hele feltets høyereliggende deler inngår i regionalt viktige
turområder både sommer og vinter. Flere viktige innfallsporter til fjellområdene går gjennom
sidedalene. Kulturminnene er typiske for området.
Styringsgruppens vurdering: Det er et stort geologisk og biologisk mangfold i vassdraget med store
kontraster og gjennomgående store verdier. Elver og vann utgjør viktige elementer. Styringsgruppen
foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Rauma kommune går imot vern av vassdraget. Møre og Romsdal fylkeskommune går inn for vern,
mens Måndalen Bondelag, Måna Elveeigarlag og Møre og Romsdal Bondelag går imot vern av
vassdraget. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget. Vegdirektoratet viser
til vedtatte planer for omlegging av vei mellom Voll kirke og Vemora.
Vassdraget ble vurdert i Verneplan IV, men ble ikke vernet da typeaspektet var ivaretatt av vernet av
Stordalselva i sør. Når det gjelder virkningene av vern vises det til vurderingene i den generelle delen.
Selv om vassdraget er noe kulturpåvirket i nedre del, har det gjennomgående store verneverdier og
NVE anbefaler vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Rauma kommune går imot vern.

Møre og Romsdal fylkeskommune går inn for vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Måna tas inn i verneplanen.

