
Rv 41 Treungen-Vrådal, innspill til planlegging 

Arne Heggland, biolog Statens vegvesen 

NB: Vurderingene i dette notatet forholder seg til de nye parsellgrensene, jf. varsel om 
utviding av tidligere varsla områder 01.11.2018 

Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlag om naturverdier (jf. Nml §8) omfatter: 

- Eksisterende kilder på nett; www.naturbase.no . Tema arter av stor/svært stor 
forvaltningsinteresse og naturtyper (her under utvalgte naturtyper). «kilden» (Nibio) 
med tema miljøregistrering i skog. 

- Eksisterende rapporter; NaturRestaureringsnotat nr. 2015-01-10. Rv 41, rv 9 og rv 
354 – kartlegging av vandringshindre for fisk i Telemark (kartlegging for Statens 
vegvesen).  

- Befaring v/biolog (Arne Heggland). 19.09.2018. Område med ungskog, fattigmark og 
oversiktlig terreng ble befart fra bil/vei. I område med potensial for 
naturtypelokaliteter i skog eller kulturlandskap ble det befart i terreng. Områder med 
kjente forekomster eller potensial for fremmede skadelige arter langs ble befart 
(gjelder langs vei og i kulturmark).  

Formålet 

Formålet med arbeidet med notatet er å dokumentere kunnskapsgrunnlag for naturmang-
foldtemaet. Dette skal brukes som grunnlag for prosjektering (grunnlagsmodell), i 
planbeskrivelse og som grunnlag for entreprise (fagmodell).  

Lovverk 

Byggherren skal oppfylle forpliktelsene i fht forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-
06-19-716). Det er forbudt å spre fremmede organismer som medfører uheldige følger for 
naturmangfoldet. Spredning av planteskadegjørere skal heller ikke skje, jf. FOR-2000-12-
01-1333, Forskrift om plantehelse. §§ 4, 5, 6, FOR1988-03-25-251, Forskrift om flôghavre, 
FOR-2007-04-25-435, Forskrift om tiltak mot pærebrann og FOR 2008-09-08-1005: 
Forskrift om tiltak mot askeskuddsopp. 

Naturmangfoldloven inneholder en generell aktsomhetsplikt (§ 6). I tillegg inneholder loven 
bestemmelser om ivaretakelse av forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer (§ 4) og 
arter (§ 5). I hht prinsipper for offentlig beslutningstaking (§ 7), skal prinsippene i §§ 8-12 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

http://www.naturbase.no/


forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Planbeskrivelsen må 
gjennomgå omtale alle de nevnte prinsippene, og gi en konkret utsjekk av §§ 8-12.  

Vannforskriftens §12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden 
forringes. Planbeskrivelsen må m.a.o. gjennomgå konkret hvilken påvirkning planen har på 
den økologiske tilstanden i berørte vannforekomster.  

Vannressurslovens §11 slår fast at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring 
skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 
levestad for plater og dyr.  

  



 

Treungen-Stråndrak 

 

Kjent kunnskap: 

I naturbase er det ikke kjent viktige naturtyper eller forekomster av forvaltningsviktige arter 
på strekningen. Det er kartlagt arealer med miljøverdier i skog ved Søndre Årak, se kart 
under. Videre er det kartlagt svartelista arter (hagelupin) helt i sør, på strekning gjennom 
bebyggelsen.  

 

Hagelupin 



 

 

 

 

Rv 41 krysser de tre bekkene Bjøråna Vikåna og Juvåna på denne parsellen. Dette er relativt 
store bekker som er kartlagt som verdifulle fiskebekker med gode forhold for fisk også 
oppstrøms vei. Ingen av bruene utgjør fiskevandringshindere. Se bilder under.  

Rik bakkevegetasjon 

Gamle trær (blå prikker 
er hule lauvtrær 



 

 

 

 
 

 



 

Befaring 

Naturen på strekningen er av svært vanlige typer. Det er røsslyng- og blåbærskog, d.v.s. 
artsfattige vegetasjonstyper, og ung/middelaldrende skog uten potensial for artsrike miljøer. 
Veikantene er ikke artsrike, men består av lyng og fattig naturengpreg.  

Oppsummering og hensyn i videre arbeid 

Det er ikke store naturverdier på den aktuelle strekningen. Aktuelle «mis-bestand» ved 
Søndre Årak ligger så innenfor området det er meldt oppstart på, men likevel så langt fra 
veien at det ikke vurderes å være trua av inngrep ved vegutvidelse her.  

Følgende følges opp i videre fase: 

• Det må prioriteres å arbeide med videreførte bruløsning med tverrsnitt som i dag for 
vanngjennomløp ved Vikåna, Bjåråna og Juvåna. Dagens firkanttverrsnitt tillater 
hydrologi og substrat (elvebunn) med god funksjon for fisk og annet biologisk 
mangfold. Dette er store bekker som har en biologisk funksjon. 

• Evt. fysiske tiltak i vann (ved arbeid i Nisser og/eller vanngjennomløp) skal avklares 
med Telemark Fylkeskommune. Dette kan skje etter vedtatt reguleringsplan, men må 
være på plass som del av prosjekteringen.  

• Det må lages en plan for håndtering av fremmede arter (gjelder kun mindre arealer 
helt i sør). Forsterkende kartlegging i området som faktisk berøres av reguleringsplan 
med innmåling bør gjennomføres. Det må lages arbeidsbeskrivelser som følger 
konkurransegrunnlaget.  

• Risikovurdering av evt. planteskadegjørere i dyrka mark som berøres. Evt. 
prøvetaking.  

• Det må planlegges for gjenbruk av naturlige toppmasser, bl.a. må det settes av 
romslige nok sidearealer til ranking av masser under anlegget. Det må gjøres en god 

 



beskrivelse av dette i konkurransegrunnlaget, bl.a. håndtering av steinrike 
toppmasser. Hvis det likevel skal sås på deler av strekningen må frøblanding være 
økologisk risikovurdert. 

 

  



Stråndrak-Nes 

 

Kjent kunnskap: 

 

 

 

www.naturbase.no viser ingen viktige naturtyper på strekningen, heller ikke levesteder for 
forvaltningsviktige arter.  

En forekomst av den fremmede skadelige arten hagelupin (SE) ligger i artskart (se kart over). 

http://www.naturbase.no/


Bekker på strekningen er i hovedsak mindre bekker som stuper bratt ned skogsliene og 
renner ut i Nisser. Det er ikke pekt på viktige fiskebekker i rapport fra kartlegging av 
fiskevandringshindere. 

Det er en gammel (muligens utgått) hekkeplass for fiskeørn i skoglia på strekningen, noen 
hundre meter opp fra rv. 41. Reirtreet er muligens hogd og/eller forlatt i forbindelse med 
skogsdrift i området. Opplysningen vurderes ikke å ha relevans for dette arbeidet, da 
lokaliteten ligger flere hundre meter unna veien, og ikke vil være truet av en mindre 
utvidelse som her planlegges.  

Befaring 

Noe kulturlandskap ved Midtstrond og Sørstrond. Dette ble befart. Her er bare frisk fattigeng 
i dårlig hevd, og med triviell flora (firkantperikum, smyle, engsyre etc). 

Veikantfloraen er preget av ganske mye lyng og et utvalg at lite næringskrevende høyere 
flora. Det er ikke «artsrik veikant» i naturtypeforstand, men likevel et innslag av 
blomsterplanter som representerer typisk natureng i landeveisveikanter. Knollerteknapp, 
tepperot, skogfiol, gjeldkarve, markjordbær, firkantperikum, ub. svever, rødknapp.  

Den tidligere registrerte forekomsten av hagelupin ble ettersøkt, men ikke funnet.  

I den søndre halvdelen er det mye ungskog på innsiden og generelt få grove trær i 
kantsonen mot Nisser. Et par eksemplarer av grove asker i vannkanten ned for Midstrond 
representerer lokalt viktige edelløvtrær (se kart og bilde under). Nordover på strekningen blir 
innslaget av grove trær både i kantsone mot Nisser (svrtor, bjørk og furu) og på innsiden 
(eldre skogbestand) større. Det er likevel først i den tilgrensende parsellen (Nes-
Kyrkjebygda) det blir naturtypelokalitet helt ned tilveien (se beskrivelse av denne).  

De fleste vanngjennomløp er i form av betong- eller plastrør med diameter fra 40-100 cm. 
Inntrykket er at det er få eller ingen viktige fiskebekker. 

   



Oppsummering og hensyn i videre arbeid 

Det er i hovedsak «hverdagsnatur» uten store naturverdier på den aktuelle strekningen.  

Følgende følges opp i videre fase: 

• Grove edelløvtrær (ask) ved Midtstrond søkes ivaretatt. 
• Vegetasjon i kantsonen mot Nisser bevares i størst mulig grad.  
• Evt. fysiske tiltak i vann (ved arbeid i Nisser og/eller vanngjennomløp) skal avklares 

med Telemark Fylkeskommune. Dette kan skje som del av prosjekteringen.  
• Evt. forsterkende kartlegging etter fremmede arter kan gjennomføres.  
• Risikovurdering av evt. planteskadegjørere i dyrka mark som berøres. Evt. 

prøvetaking.  
• Det er i hovedsak mager skogsjord med svakt til tydelig naturengpreg på 

strekningen. Det må planlegges for gjenbruk av disse naturlige toppmassene, bl.a. 
må det settes av romslige nok sidearealer til ranking av masser under anlegget. Det 
må gjøres en god beskrivelse av dette i konkurransegrunnlaget, bl.a. håndtering av 
steinrike toppmasser. Hvis det likevel skal sås på deler av strekningen må 
frøblanding være økologisk risikovurdert. 

 

  



Nes-Kyrkjebygda 

 

Kjent kunnskap 

Det er en rekke registreringer i området, særlig på strekningen Nes-Mjågeto. Helt sør i 
planområdet er det kjent en stor naturtypelokalitet i skog som strekker seg helt ned til rv. 41 
(se kart). Her er det også flere registreringer av rødlistearter. Videre er det kartlagt 
miljøverdier i skog («MiS-registreringer) også i andre områder på strekningen, til dels helt 
ned til det vegnære arealet. Det er tidligere kartlegginger av fremmede skadelige arter på 
den nordlige delen (fra Århusodden til Kyrkjebygda).  

Mange av bekkene i området er registrert som verdifulle og med verdier for fisk, se kart. 
Dette gjelder Bakkeåna, Kåsabekken og Århusåna.  

Det er registrert flere funn av rødlista fuglearter i området, men dette er observasjoner uten 
relevans for arbeidet.  

Bergskrentene ved Mjågeto er kjent hekkeplass for tårnfalk (Odd F. Steen, Fylkesmannen i 
Telemark, pers. medd). Arten er ikke rødlistet. 

 



 

 

 

 

Rik bakkevegetasjon (mørk brunt) 
Liggende død ved (grønt) 
Bergvegger (lys brunt) 
Eldre lauvsuksesjoner (rosa) 
Bekkekløfter (gul) 
 

Hårkjuke VU 

Rosenkjuke NT 

Alm VU 



 

 

Rik bakkevegetasjon Eldre lauvsuksjesjon 

Svartand 

 



 

 

  

 

 



Befaring 

Fremmede arter 

Alle eksisterende kartlegginger ble besøkt. Kartet under viser de forekomstene som pr. 2018 
ser ut til å være aktuelle (blått=hagelupin, lilla=rynkerose): 

 

 

  



Verdifull natur 

Områder med «mis-bestand» og andre kartlegginger ble oppsøkt. Det ble i tillegg gått fritt i 
terrenget det ble ansett å være potensial for artsrike miljøer og forvaltningsviktig natur.  

Slik eksisterende informasjon antyder, er naturverdiene konsentrert i området mellom Nes 
og Mjågeto (d.v.s. fra campingplassen på Nes og sørover til parsell slutt). I tillegg ble det 
påvist et bekkemiljø med tilhørende rik løvskog ved langs Århusbekken.  

På befaring ble det funnet ytterligere verdier enn de som allerede var kjent fra databaser. 
Ytterligere noen funn av rødlistearter ble gjort.  

Naturtypeverdier og funn av rødlistearter er vist i kartene under. 

De bekker som fra før var registrert som viktige for fisk ble bekreftet som viktige 
bekkemiljøer. Sagåni og Nesåni er også viktige bekkemiljøer, men terrenget stiger bratt på 
slik at eventuelle funksjonsområder for fisk stopper ganske kort oppstrøms veikryssing.  

 



 

 

 



Det er særlig sør i dette området det er nærhet til virkelig store naturverdier. I dette området 
er det stupbratte lisider med berghammere og steinurer/blokkmark. I dette området har det 
vært vanskelig å drive ordinært skogbruk og det er flere partier med gammel, urørt bar- og 
blandingsskog. I disse liene er det trolig anriking av næringsrikt sigevann, noe som gir 
opphav til rik bakkevegetasjon. Det ene (største) området er kartlagt tidligere, som 
naturtypen «rik blandingsskog i lavlandet» og gitt høyeste verdiklasse (A)(se kart over). 
Beskrivelsen er faglig god, med presis avgrensning. I forbindelse med det pågående arbeidet 
er det kun gjort minimale justeringer av lokalitetsavgrensningen, for å fjerne tidligere noe 
unøyaktighet der det er grense mot veiens areal. Funn av rosenkjuke (rødlistet som NT) og 
grønnsko (NT), samt sølvnever (lokalt meget uvanlig, men ikke rødlistet) ble gjort her, i 
arealer som ligger temmelig nær vei (grønnsko ca 14 meter fra grøft, de to andre ca 65 
meter fra grøft). Det er potensial for ytterligere funn av rødlista og/eller forvaltningsviktige 
arter her. Det verdifulle gammelskogsmiljøet går helt ned til veien, med forekomster av 
blandingsskog med hovedsakelig rik bakke og med ganske stor tetthet av viktige strukturer 
og elementer som edelløvtrær, død ved og grove bartrær.  

En naturtypelokalitet ble nykartlagt nord for den store, tidligere kjente lokaliteten. Området 
representerer nærmest en forlengelse av det største, og ligger i en skogkledt del av et 
vanskelig tilgjengelig terrengavsnitt opp fra rv. 41. Her finnes noen av de samme kvalitetene 
som i det største området, men en tørrere skogtype med mye furu og osp. I mindre partier 
er det overraskende rikt feltsjikt, bl.a. med mye svarterteknapp og litt lind i tresjiktet. Det er 
godt utviklet gammelskogsstrukt med rikelig forekomst av dødt trevirke og en del gamle 
trær. Naturtypen er «rik blandingsskog i lavlandet». P.g.a. liten størrelse og relativt lite areal 
rike grunntyper vurderes verdien noe lavere enn det store området, som en «sterk B». Sett i 
sammenheng er områdene viktige, og kan vurderes samlet som et stort A-område.  

En strekning på knapt 400 meter forbi de to naturtypelokalitetene har «artsrik veikant». Her 
finnes utrerik veikant med innslag av temmelig artsrik flora fra skog/skogkant, natureng og 
tørrbakker. Lokaliteten vurderes isolert sett som lokalt viktig (C).   

Noen fotos fra de aktuelle områdene er vist sist i notatet. 

 

Oppsummering og hensyn i videre arbeid 

Det er flere viktige naturområder og forekomster av rødlistearter i det veinære arealet. I 
prosjekteringsfasen blir derfor det viktigste tiltaket:  

• Å arbeide med løsninger som er mest mulig gjerrige på areal i områder der utvidelse 
av veien vil gripe inn i viktige forekomster. De viktigste forekomstene må ha høyeste 
prioritet. Området mellom Mjågeto og Lauvviki er et særlig viktig fokus. Dette må 
være et samarbeid mellom flere fag.  

Følgende følges opp videre: 



• Spesifisere anleggsgjennomføring som minimaliserer skade i områder der det blir 
miljøskade i viktige miljøer. Evt. avbøtende tiltak som ivaretakelse og flytting av 
verdifulle elementer.  

• Det må lages en plan for håndtering av fremmede arter. Forsterkende kartlegging i 
området som faktisk berøres av reguleringsplan med innmåling bør gjennomføres. 
Det må lages arbeidsbeskrivelser som følger konkurransegrunnlaget.  

• Det må prioriteres å arbeide med videreførte bruløsning med tverrsnitt som i dag for 
vanngjennomløp ved Bakkeåna, Kåsabekken, Århusåna, Nesåni og Sagåni. Dagens 
firkanttverrsnitt tillater hydrologi og substrat (elvebunn) med god funksjon for fisk og 
annet biologisk mangfold. De tre første er store bekker som har en biologisk 
funksjon. De to siste har også verdi, selv om fiskevandring trolig er begrensa. 

• Vegetasjon i kantsonen mot Nisser bevares i størst mulig grad.  
• Evt. fysiske tiltak i vann (ved arbeid i Nisser og/eller vanngjennomløp) skal avklares 

med Telemark Fylkeskommune. Dette kan skje som del av prosjekteringen.  
• Risikovurdering av evt. planteskadegjørere i dyrka mark som berøres. Evt. 

prøvetaking.  

Det er i hovedsak mager skogsjord med svakt til tydelig naturengpreg på strekningen – i 
tillegg til de særlig verdifulle massene som er i den «artsrike veikanten» ved Mjågeto. Det må 
planlegges for gjenbruk av disse naturlige toppmassene, bl.a. må det settes av romslige nok 
sidearealer til ranking av masser under anlegget. Det må gjøres en god beskrivelse av dette i 
konkurransegrunnlaget, bl.a. håndtering av steinrike toppmasser. Hvis det likevel skal sås på 
deler av strekningen må frøblanding være økologisk risikovurdert. 



Fotos fra befaring av parsellen Nes-Kyrkjebygda 
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