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1 Innledning 
Denne rapporten gjelder for tre strekninger langs rv. 41, mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv, der Statens 

vegvesen skal utvide deler av rv. 41 til en standard med gul midtlinje. Parsellene planlegges som «øvrige 

hovedveger». 

Utvidelsen vil medføre økt arealbeslag, større fyllinger og høyere veiskjæringer, samt enkelte nye traséer.  

Parsell 1: Søre Herefoss – Engebu (Støa), ca. 3,3 km 

Parsell 2: Askeåna – Smedbakken, ca. 1 km 

Parsell 3: Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå, ca. 4,2 km 

Se figur 1-1 og figur 1-2. 

Rapporten er utarbeidet av naturforvalter Janne Horn Erath (Sweco) og ferskvannsbiolog Louise Esdar 

(Sweco).  

 

 

Figur 1-1 Parsell 1 Søre Herefoss – Engebu (Støa) i sør og parsell 2 Askeåna – Smedbakken i nord, begge markert med rødt. 
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Figur 1-2 Parsell 3 Herefoss (kryss stasjonsbyen) – Gauslå markert i rødt. 
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2 Metode 

2.1 Befaring og feltmetodikk 

Befaring av terrestrisk miljø langs eksisterende veilinje ble utført 18. oktober 2021 av naturforvalter Janne 

Horn Erath med fokus på fremmede arter og vurdering av potensial for prioriterte naturtyper. 

Ferskvannsundersøkelser ble utført i buktene som kan påvirkes av fyllinger i parsell 1, den 10. og 11. mai av 

ferskvannsbiolog Louise Esdar og marinbiolog Kine Øren (begge Sweco).   

For kartlegging av terrestriske naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks, må det foretas 

kartlegging «på et tidspunkt av året da det er mulig å identifisere de artene som trengs for å kunne fastsette 

kartleggingsenhet». Dette vil normalt bety mellom juni – august. Det samme vil gjelde for rødlistete 

plantearter, samt noen fremmede plantearter.  

Ettersom befaring ble utført utenom vekstsesong, har befaring dermed hatt fokus på fremmede plantearter, 

samt en vurdering av potensial for prioriterte naturtyper (jfr. Miljødirektoratets kartleggingsinstruks). 

Tidspunkt for kartlegging gjør at det er usikkert om alle fremmede arter er fanget opp. Rødlistete arter som er 

observert, er medtatt.  

Øvrige arter av forvaltningsinteresse, som består av fredete arter, ansvarsarter, spesielle økologiske former 

og arter med spesielle hensyn, har ikke vært i fokus under befaring, men det er søkt etter slike arter av 

forvaltningsinteresse i Naturbase.   

Området for den terrestriske befaringen ble valgt ut på bakgrunn av beskrivelsen i kravspesifikasjon (Statens 

vegvesen 2021), der planene for utbedringen var å følge eksisterende vei med nødvendige justeringer 

horisontalt og vertikalt. Befaring er derfor kun foretatt langs eksisterende veikanter langs de tre parsellene. 

Områder der veien nå er planlagt i andre traseer, eller der det er planlagt store fyllinger/skjæringer for å gjøre 

større opprettinger horisontalt og vertikalt, er dermed ikke befart terrestrisk.  

Parsell 1 og 2 er befart til fots, mens parsell 3 er befart fra bil i sakte fart, med stopp og grundigere sjekk av 

observasjoner gjort fra bilvindu.  

For ferskvann har fokus vært på habitater for ål, sjø-/ørret og laks, samt en generell kartlegging av 

fiskehabitat.  

Det ble gjennomført kartlegging av tre bukter i den sørlige enden av Herefossfjorden; Raudesand, Osuldshol 

og Rekevika, som alle ligger på vestsiden av Herefossfjorden. Været på befaringsdagen var grått med delvis 

regn og lite vind. Sikten i innsjøen på alle de tre stedene, var forholdsvis god.  

Ferskvannskartleggingen ble utført ved hjelp av snorkling i sikksakk transekter fra land og ca. 5-8 meter 

utover i bukta. Lenger ut blir det fort dypere enn ca. fire meter, med overgang til homogen mudderbunn, uten 

økologiske kvaliteter. Sikksakk transektene ble filmet med et GoPro-kamera, og fotomaterialet ble 

gjennomgått i etterkant. I tillegg ble det tatt bilder av substratene og det ble gjennomført enkle målinger av 

hulrom/skjultilgang.  

Terrestriske elementer er målt inn med en gps med dårlig nøyaktighet. Dersom elementer skal ivaretas, må 

de måles inn mer nøyaktig. Registreringer samt bukter som er undersøkt, er sent til modell for kartfesting.  
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2.2 Offentlige databaser og offentlige myndigheter 

Følgende databaser er sjekket ut: 

- Naturbase 

- Artskart 

- NGU Berggrunn og Løsmasser og maringrense 

- Agderkart 

- Vann-nett.no 

- Vannmiljø.no 

- Økologisk grunnkart 

- Lakseregisteret.fylkesmannen.no 

- Kommuneplanens arealdel 

 

Det er ikke søkt om innsyn i sensitive data, som er unntatt offentlighet.  

Statsforvalteren har gitt innspill til melding om oppstart av reguleringsplan. Når det gjelder innspill om 

eventuelle sulfidholdige masser, er dette håndtert gjennom annen rapport (Håkonsen 2022). Statsforvalteren 

minner om at tiltak i bekker samt fjerning av kantvegetasjon er søknadspliktig.  

I forkant av ferskvannsundersøkelsene ble det sendt en orientering til Statsforvalteren, med en beskrivelse 

av planen for undersøkelsene av Herefossfjorden. 

Agder fylkeskommune påpeker i sitt innspill at «Som en hovedregel skal ikke miljøtilstand i berørte 

vannforekomster forringes og miljømålet i berørte vannforekomster skal sikres jf.§ 4-7 i vannforskriften.»  

NVE har kun gitt et generelt innspill, og viser til egne veiledere. Der står det blant annet at tiltak som berører 

vassdrag og grunnvann må vurderes opp mot vannressurslovens bestemmelser, og at alle vassdrags- og 

grunnvannstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne 

og private interesser.  

2.3 Vurdering av arter og naturtyper 

Rødlistearter er vurdert med utgangspunkt i Norsk Rødliste for arter (2021).  

Fremmede arter er vurdert med utgangspunkt i Fremmedartslista (2018).  

Vurdering av potensial for terrestriske naturtyper er vurdert opp mot kartleggingsinstruks for terrestriske 

naturtyper fra Miljødirektoratet (2022). 

Naturtyper i ferskvann er vurdert med utgangspunkt i DN-håndbok 13 med utkast til faktaark (2015). 

Ferskvann er ikke vurdert mot Norsk rødliste for naturtyper for ferskvannstyper utover elvevannsmasser.  

Landskapsøkologiske funksjonsområder er ikke vurdert, men er delvis representert som bekker og kantsoner 

langs vann.  

Angivelse av verdi og forvaltningsprioritering tar utgangspunkt i verditabell for naturmangfold i veileder M-

1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø fra Miljødirektoratet, og tar utgangspunkt i 

- «middels verdi eller forvaltningsprioritet» 

- «stor verdi eller høy forvaltningsprioritet»  

- «svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet».  

 

Vurdering av ferskvannsfisk følger vedlegg 4 i rapporten Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 

2022 (NVE 49/2013). 

Øvrige verdier faller innunder «noe verdi».  
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2.4 Vurdering av konsekvens 

Vurdering av konsekvens er beskrevet helt overordnet i kapittel 4. Det er ikke benyttet standardisert 

konsekvensutredningsmetodikk fra Miljødirektoratet, ettersom tiltaket ikke er KU-pliktig, men det er gitt en 

tekstlig beskrivelse for hvert enkelt element som er beskrevet i resultatdelen (kapittel 3). Beskrivelsene er 

basert på hva slags påvirkning som kan forventes av tiltaket på de ulike elementene.  
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3 Resultat 
Parsellene går i dag gjennom varierte skogsområder, med variert treslagssammensetning (gran, furu, bjørk, 

eik, osp, rogn, einer, hassel, ask, spisslønn, lind og korsved). Skogen er aktivt driftet og står i ulike 

hogstklasser. Det ble ikke observert grov og gammel skog. Sentvoksende skog kan imidlertid være gammel, 

men allikevel ha relativt spinkle dimensjoner. Noen steder grenser veien til innmark. Det finnes hjortevilt i 

hele dalstrekket. Dalføret kalles for «Blåveisdalen» på folkemunne, og man opplever mye blåveis langs veien 

i april, ifølge innspill (G.E. Slettene 2021). Det indikerer kalkrik berggrunn. Beversport ble observert i 

forbindelse med ferskvannsundersøkelser i Herefossfjorden. Gaupe er observert mange steder i 

tiltaksområdet. Veien har nærføring til vann flere steder og krysser flere bekker og kanaler.  

Statsforvalteren skriver følgende i sitt innspill:  

«Traseen ligger tett på Herefossfjorden mot vest, med et bratt terreng på østsiden av veien. Helt syd i 

planområdet er det arealer registrert som dyrket mark. Å anlegge en rettere og bredere vei er utfordrende, og 

vi ser at det er flere, herunder potensielt motstridende hensyn som må vektes opp mot hverandre. Vi 

forventer at det sees på flere løsninger og at det foretas grundige avveininger i videre planlegging. 

Vektingene som er blitt gjort ved valg av trasé må synliggjøres. 

Langs en mindre del av traseen er det registrert eldre skog med hogstklasse 5. Det bør avdekkes om det er 

store gamle trær i området og om mindre justeringer av traséen kan ivareta disse. 

Statsforvalteren minner om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er lovbeskyttet, jf. 

vannressursloven § 11. I bestemmelsen fastsettes et generelt krav om at det skal opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Vannressursene med 

kantvegetasjon og arealer som grenser til, må forvaltes slik at de er til mest mulig glede og nytte for alle, og 

slik at ressursene og det biologiske mangfoldet blir tatt vare på. Vi viser i den sammenheng til veileder om 

Kantvegetasjon langs vassdrag utgitt av NVE i 2019. Med bakgrunn i dette forventer vi at det som 

utgangspunkt sikres en funksjonell kantsone mot fjorden. Bredden på kantsonen må sees i sammenheng 

med og vektes opp mot behovet for nødvendige terrenginngrep på motsatt side av veien.». 

Deler av arealene som Statsforvalteren trolig sikter til, som tidligere fremstod med hogstklasse 5 i nasjonale 

baser, var på befaringstidspunktet hogstfelt.  

Funn fra befaring 2021 er sendt til prosjektmodell for kartfesting. Øvrige data er hentet fra offentlige 

databaser og er kartfestet i disse. Kantsone langs vann er avmerket som hensynssone i kommuneplanens 

arealdel. 
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3.1 Parsell 1 Søre Herefoss – Engebu (Støa) 

3.1.1 Generelt  

Parsell 1 går gjennom et område med granitt, til dels med grunnlendte moreneavsetninger (Berggrunn, 

NGU). Granitt er en sur bergart som ikke gir grunnlag for rik vegetasjon. Eventuell rikere morene kan gi 

opphav til rikere vegetasjon. Sur berggrunn, med dårlig bufferkapasitet, gir lav pH i ferskvann. Dersom pH-

verdiene blir for lave, blir forholdene ulevelige for planter og fisk.   

Parsellen går gjennom skogsområder og stedvis nær Herefossfjorden. Veien støttes hyppig opp av fyllinger 

og har også høye skjæringer. Det kan være aktuelt med fylling ut i Herefossfjorden på tre steder.  

  

3.1.2 Arter av forvaltningsinteresse 

Rødlistete arter 

- Ask (sterkt truet (EN)), yngre trær og oppslag av ask finnes i flere områder langs parsellen.  

- Ål (sterkt truet (EN)) er registrert i hele Herefossfjorden. Katadrom art som vandrer fra 

Sargassohavet og opp i bl.a. norske vassdrag for å beite. Det er registrert forekomster langt opp i 

Tovdalsvassdraget, forbi Gauslåfjorden. Seneste observasjon er registrert i 2012 av NINA.  

- Elvemusling (sårbar (VU), lever i vassdraget nedstrøms Herefossfjorden.  

- Lind (nær truet (NT)), er etablert med ett større og ett mindre individ i veifylling. 

- Sinoberbille (nær truet (NT)), er registrert i Artskart ca. en km nord for parsellen. Sinoberbille er 

knyttet til osp og unntaksvis eik og muligens lind, der den utvikler seg under barken på nylig døde 

trær. Utbredelse og bestandsutvikling styres først og fremst av tilgang på nylig død osp (og eik). 

- Hololepta plana (nær truet (NT)), er en bille registrert i Artskart ca. en km nord for parsellen. Lever 

som rovdyr under barken på gamle døde ospetrær. Bestanden er trolig kraftig fragmentert pga. 

relativt små og isolerte delpopulasjoner.  

- Laks (Salmo salar) (nær truet (NT)) er registrert i utløpet av Herefossfjorden. Ifølge 

lakseregistrert.no stopper den anadrome strekningen ved Herefossen, nord for Herefossfjorden.  

 

 

Fredete arter1 

- Sinoberbille, fredet art, se mer under «Rødlistete arter».  

 

Fremmede arter 

- Fagerfredløs (svært høy risiko (SE)), vokser sør i parsellen i nærheten av bebyggelse.  

- Hagelupin (svært høy risiko (SE)), observert på ett punkt ved befaring i 2021, samt registret i to 

punkter i Artskart fra 2013.  

- Fremmed gran (ukjent art/kategori), plantet ved eiendom.  

- Spirea sp. (ukjent art/kategori), hekk langs bebyggelse sør i parsellen.  

- Bekkerøye (lav risiko (LO)), registrert i Herefossfjorden. Populær å sette ut pga. toleranse for surt 

vann.  

 

 
1 Se Forskrift om fredning av truete arter 



 

 

 

Sweco |  

Prosjektnummer: 10225918 

Dato: 04.07.2022 Rev:   

  12/48 

  

Figur 3-1 Fagerfredløs og spireahekk. Foto: J. H. Erath, 18.10.21 

 

 

Figur 3-2 Hagelupin ved utsparing av vei. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 

3.1.3 Naturtyper av forvaltningsinteresse 

 

Naturtyper i ferskvann 

 

Rik kulturlandskapssjø 

Søndre del av Herefossfjorden, «Søre Herefoss» (ID: BN00006848), er registrert som viktig rik 

kulturlandskapssjø etter DN Håndbok 13.  
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Lokaliteten har grunne banker og en del småøyer/ skjær. Lokaliteten er ikke undersøkt i detalj, men det er 

registrert store forekomster av langvokste krypsivsåter som når overflaten. Dette er et viktig fugleområde, 

både under vår- og høsttrekk, på grunn av store produktive gruntområder og strømmende partier med lite 

isdannelse.  

 

 

Figur 3-3 «Søre Herefoss». Rik kulturlandskapssjø. Fra naturbase. 

 

Elvevannmasser 

Elvevannmasser er vurdert til «nær truet» (NT) på norsk rødliste, og omfatter strømmende vann.  

Veien krysser flere bekker. Flere var inntørket etter en tørr sesong. Stedvis er det erosjon både ovenfor og 

nedenfor veien.  

Statsforvalteren nevner et vandringshinder i bekken «helt i syd». Rv. 41s kryssing av denne bekken ligger 

imidlertid utenfor tiltaksområdet.  

Fjerdingsbekken (ved Toplandsveien) har imidlertid et eventuelt vandringshinder ved kulvert under rv. 41 

(ved lav vannføring) (se Figur 3-4). Det er ukjent om bekken er fiskeførende. Fossekall er registrert litt lengre 

oppe i bekken.  
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Figur 3-4 Vandringshinder i Fjerdingsbekken ved Toplandsveien. Det er ukjent om bekken er fiskeførende. Foto: J. H. Erath, Sweco, 

18.10.21 

 

Vurdering av potensial for terrestriske naturtyper 

Det er lite potensial for skogsnaturtyper av forvaltningsinteresse på strekningen. Aktuelle naturtyper med 

forvaltningsinteresse krever større andel av visse treslag (edelløvtrær, selje/rogn), eldre eller større trær/mer 

død ved (gammelskogtyper), rikere berggrunn (kalktyper) eller friskere mark (fuktigere typer).  

Det kan være potensial for artsrike veikanter.  

3.1.4 Kantsone langs vann 

Flere deler av veistrekningen har en smal kantsone mellom Herefossfjorden og veien.  

Flere bekker krysses, blant annet Fjerdingsbekken.  

Kantsone langs vassdrag er beskyttet i vannressursloven (§ 11). Birkenes kommune har ikke fastsatt noen 

bredde på kantvegetasjonen. Men i kommuneplanens arealdel er det avsatt en hensynssone «Bevaring 

naturmiljø» mellom Herefossfjorden og rv. 41. I henhold til planbestemmelsene i kommuneplanen tillates ikke 

tiltak som kan forringe naturmiljøet eller hensynet til naturmiljøet i dette hensynsområdet.  

Noen steder vokser det ask og svartor ned mot vannet. Andre steder er kantsonen hogget. Noen steder er 

det vegetert fylling helt ned til vannkanten. I et parti ned mot vannet, er det anriket en del død ved, både 

enkeltvis og samlet i mindre grupper, fra tidligere hogst og mulig vindfall.  

3.1.5 Herefossfjorden 

Herefossfjorden er en del av det verna vassdraget Tovdalsvassdraget, som strekker seg fra Topdalsfjorden i 

Kristiansand og 120 km innover i landet. Vassdraget er vernet på grunn av at vassdraget er et typevassdrag 

og ansees som landets viktigste referansevassdrag, med datagrunnlag for flere år tilbake i tid.  

Herefossfjorden er imidlertid registrert i vann-nett som en svært modifisert vannforekomst (SMVF) på grunn 

av Boenfossen dam, som ligger nedstrøms Herefossfjorden. Dammen forårsaker redusert fiskebestand 
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(vandringshinder). Dette medfører at miljømålet for Herefossfjorden er «godt økologisk potensial», i stedet 

for «god økologisk tilstand».  

Herefossfjorden oppnår godt økologisk potensial med høy presisjon, basert på kvalitetselementene 

trofiindeks for vannplanter (god tilstand), pH (svært god tilstand) og total fosfor (god tilstand).  

Den kjemiske tilstanden er registrert som udefinert med lav presisjon.  

Statsforvalteren skriver imidlertid at Herefossfjorden er registrert med «kjemisk og biologisk god tilstand». De 

har ikke oppgitt noen kilde for dette.  

Herefossfjorden er i middels grad påvirket av sur nedbør og kalkes indirekte. Elven nedstrøms 

Herefossfjorden kalkes via den store Herefoss-kalkdosereren, via et rør som munner ut i utløpsosen til 

Herefossfjorden. Elven fullkalkes til pH 6,2.   

Herefossfjorden har en relativt rik fiskefauna, som overlevde forsuringsperioden med ørret, abbor, sik og 

lagesild. Siken har imidlertid hatt en tilbakegang siden 1990.  

Herefossfjorden er anadrom opp til Herefossen, nord for Herefossfjorden, og ifølge lakseregisteret har lakse- 

og sjøørretbestanden moderat tilstand. Årsaken er vannkraft og forsuring for laks. For sjøørret er det i tillegg 

nevnt lakselus og samferdsel. Den genetiske integriteten til laksebestanden er vurdert til å være svært 

god/god. Fangsten av laks antas å være på over 1000 kg i løpet av de siste 20 år.  

Lengre ned i vassdraget, nedstrøms Herefossfjorden, finnes elvemusling. 

Det er registrert forekomst av den fremmede arten bekkerøye, som populært ble satt ut på Sørlandet, 

ettersom arten tåler surere vann en ørret. 

Littoralsonen er den produktive sonen i vannet. Der er det nok lys til å opprettholde liv til rotfaste planter og 

fastsittende alger. Om sommeren er denne sonen omgitt av overflatevann varmet opp av sola. Mellom 60 og 

80 % av fiskens føde som insektslarver, krepsdyr og snegler osv. produseres i littoralsonen, og dette er 

derfor en viktig sone med tanke på biologisk produksjon. Denne sonen er vurdert som ned til ca. 4 meter i 

Herefossfjorden.  

Utenfor littoralsonen ligger en mørk, kald og ensformig profundalsone (dypområder), hvor temperaturen er 

lav hele året og lite lys slipper til. Der er det ingen planter og få arter knyttet til innsjøbunnen, som ofte er 

ensformig bestående av bløt mudderbunn. 
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Bukt ved Raudesand  

Bukt ved Raudesand er en grunn bukt med noe sandbunn i nord og bløt mudderbunn dominert av 

kortskuddsplanten stivt brasmegras og langskuddsplanten krypsiv. Det ble observert flere ørret. Det ble 

observert flere klaser med abboregg blant krypsivet. Det ble i tillegg observert spor etter bever i form av 

avføring og avgnagde trær i vannet og på land. Vannkanten langs land bærer preg av tidligere utfylling og 

består av steinmasser (Figur 3-5).  

 

 
1. Bukta ved Raudesand 

 
2. Stivt brasmegras på mudderbunn. 

 
3. Krypsiv (langskuddsplante) og stivt 

bramsegras (kortskuddsplante) 
 

 
4. Abboregg 

Figur 3-5. Foto fra bukt ved Raudesand. Foto: L. Esdar og K. Øren, Sweco, 11.05.22. 
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Bukt ved Osuldshol 

Bukta ved Osuldshol har et grovere preg med stein, blokk og fjell langs land og i littoralsonen. Vanndypet 

øker raskt fra land og substratet går over i bløt mudderbunn. Det er få planter til stede; hovedsakelig 

kortskuddsplanten stivt brasmegras. Steiner er dekket av tykke algeforekomster. Det ble observert flere 

innslag av død ved. Store steiner, grovt substrat og død ved gir gode skjulforhold for fisk, og det ble 

observert flere ørret i denne bukta (Figur 3-6). Området er preget av tidligere inngrep.  

 

 
1. Bukt ved Osuldshol 

 
2. Grovt substrat 

 
3. Innslag av død ved. 

 
4. Observert flere ørret i bukta ved 

Osuldshol 

Figur 3-6. Foto fra bukt ved Osuldshol. Foto: L. Esdar og K. Øren, Sweco. 11.05.22. 

 

  



 

 

 

Sweco |  

Prosjektnummer: 10225918 

Dato: 04.07.2022 Rev:   

  18/48 

Rekevika 

Bukta Rekevika bærer preg av tidligere fylling langs den sørøstlige kanten av Herefossfjorden. Bukta har et 

variert habitat med områder av mudder- og sandbunn dominert av kortskuddsplanter med innslag av død 

ved, områder med mudderbunn dekket av algeballer/klumper, til områder med stein og blokk.  Det ble også 

observert flytebladsarten gul nøkkerose. Et tykt belte med krypsiv ble observert noen få meter fra land, og 

her ble det observert en abbor og flere klyser av abboregg.  

 

 
1. Rekevika sett mot sør. 

 
2. Mudder/sandbunn med stivt 

brasmegras og død ved. 

 
3. Grov steinbunn langs land. 

 
4. Gul nøkkerose. 

 
5. Algeklumper liggende løst over 

innsjøbunn. 
 

 
6. Abbor i krypsivbelte. 

Figur 3-7. Resultater fra Rekevika. Foto: L. Esdar og K. Øren, Sweco, 10.05.22. 

 

Høyere planter, fastsittende alger, nedfalte blader og annet organisk materiale fra innsjøens kantsone gjør 

buktenes littoralsone til et variert habitat. Buktene ved Osuldshol og Rekevika var mest varierte, med gode 

oppholdsområder for fisk (abbor og ørret) og med god tilgang på skjul.  
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Figur 3-8. Klyser av abboregg observert ved alle tre bukter (Raudesand, Osuldshol og Rekevika).  Foto: K. Øren, Sweco 11.5.22 

 

Buktene ansees imidlertid ikke som «unike».Lignende habitat er trolig tilgjengelig langs hele 

Herefossfjorden. Det ble ikke observert rødlista vannplanter i buktene. 

3.1.6 Andre verdifulle elementer 

- Stor furu, i sørlig del av parsell, mulig tilknyttet boligeiendom.  

- Bjørnebær, i sørlig del av parsell, mulig spredd fra hage. Innenfor bjørnebærslekta finnes både 

rødlistete og fremmede arter.  

- Større osp finnes stedvis langs hele parsellen. Grov osp er viktig for fugl og insekter (bl.a. 

sinoberbille og Hololepta plana).  

- Eik, vokser i bestand. Få trær av større dimensjon. Trolig ingen som oppfyller forskriftskrav i forskrift 

om utvalgte naturtyper.   

- Svartor, vokser i fuktigere partier langs Herefossfjorden. Satt igjen etter hogst.  

- Død ved, finnes enkeltvis og samlet i dunger etter hogst, langs Herefossfjorden, nord i parsellen.  

- Abbor, observert i buktene, samt eggklyser. 

- Ørret, observert i buktene, trolig stasjonær. 
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Figur 3-9 Stort furutre. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 

 

   

Figur 3-10 Ask, tre (til venstre) og ferskt oppslag (til høyre). Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 



 

 

 

Sweco |  

Prosjektnummer: 10225918 

Dato: 04.07.2022 Rev:   

  21/48 

 

Figur 3-11 Svartor i kantsone langs Herefossfjorden. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

  

Figur 3-12 Eiketre. Foreløpig ikke hult eller stort nok til å dekkes av forskrift. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 
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Figur 3-13 Osp i veikanten. Foto: J. H. Erath, 18.10.21 

 

 

 

Figur 3-14 Eikeskog. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 
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Figur 3-15 Foto: Død ved langs Herefossfjorden. Foto: J. H. Erath, 18.10.21 

  

Figur 3-16 Kantsone mot Herefossfjorden med gjensatt svartor. Foto: J. H. Erath, 18.10.21 

 

  

Figur 3-17 Uttørket bekk til venstre. Erosjon gir habitat for insekter og smådyr, ovenfor vei, til høyre. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 
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‘    

  

Figur 3-18 Blomstrende rester i veikanten. Foto: J. H. Erath, 18.10.21 
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3.2 Parsell 2 Askeåna – Smedbakken 

3.2.1 Generelt  

Parsell 2 går gjennom et område med kalksilikat, skarn, marmor, og grunnlendte moreneavsetinger, som kan 

gi grunnlag for rik vegetasjon.  

Veien krysses av geiter fra Slettene gård, som er anskaffet for å åpne tidligere kulturbeitemark (G.E. Slettene 

2021). Semi-naturlige beitemarker er blant de mest artsrike økosystemene i Norden (Artsdatabanken, T32), 

og har gjerne rødlistearter knyttet til seg (Miljødirektoratet 2022). 

3.2.2 Arter av forvaltningsinteresse 

Rødlistete arter 

- Ask (sterkt truet, (EN)), vokser langs Herefossfjorden, langs vannkant i midten av traseen samt i en 

gruppe, som oppslag ved en betongkonstruksjon, på østsiden av traseen.  

- Lind (nær truet (NT)), ett tre i naturlig rasmark i sørlig del av strekningen.  

- Sinoberbille (nært truet (NT)), er registrert i Artskart ca. halvannen km sør for parsellen. Sinoberbille 

er knyttet til osp og unntaksvis eik og muligens lind, der den utvikler seg under barken på nylig døde 

trær. Utbredelse og bestandsutvikling styres først og fremst av tilgang på nylig død osp (og eik). 

- Hololepta plana (nær truet (NT)), er en bille registrert i Artskart ca. halvannen km sør for parsellen. 

Lever som rovdyr under barken på gamle døde ospetrær. Bestanden er trolig kraftig fragmentert 

pga. relativt små og isolerte delpopulasjoner.  

 

 

Fredete arter2 

Sinoberbille, fredet art, se mer under «Rødlistete arter». 

 

Fremmede arter 

- Hagelupin (svært høy risiko (SE)), vokser i veikanten langs bebyggelse og innmark.  

- Fagerfredløs (svært høy risiko (SE)), vokser i veikanten langs bebyggelse.     

- Hestekastanje (potensielt høy risiko (PH)), vokser ved bebyggelse i noe avstand fra veien.    

- Fremmed gran (ukjent art/kategori), vokser i veikanten i nærheten av bebyggelse.   

- Iris sp.i (?) ukjent art/kategori, vokser i veikanten langs bebyggelse. 

- Syrin (ikke vurdert (NR) (tidligere vurdert med svært høy risiko)) vokser i veikanten langs 

bebyggelse. 

 

 
2 Se Forskrift om fredning av truete arter 
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Figur 3-19 Hagelupin klatrer oppover i rasmark og spres langs veikanter sør i parsellen. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 

 

3.2.3 Naturtyper av forvaltningsinteresse 

Naturtyper i ferskvann 

 

Elvevannmasser 

Elvevannmasser er vurdert til «nær truet» (NT) på norsk rødliste, og omfatter strømmende vann.  

To bekker krysses på strekningen.  

 

Vurdering av potensial for terrestriske naturtyper 

Berggrunnen er rik på denne strekningen, så det kan ikke utelukkes f.eks. kalk- og lågurtfuruskog eller 

artsrike veikanter. 

3.2.4 Kantsone langs vann 

På deler av strekningen er det en smal kantsone på 12-15 m mellom Herefossfjorden og veien. Her vokser 

det blant annet svartor og ask ned mot vannet (på motsatt side av veien står en gammel furu på en fjellhylle). 

Veien krysser også en bekk på dette partiet.   

Også en annen, mindre bekk krysses i denne parsellen.  

Kantsone langs vassdrag er beskyttet i vannressursloven (§ 11). Birkenes kommune har ikke fastsatt noen 

bredde på kantvegetasjonen. Men i kommuneplanens arealdel er det avsatt en hensynssone «Bevaring 

naturmiljø» mellom Herefossfjorden og rv. 41 i størstedelen av sonen mellom Herefossfjorden og rv. 41. I 

henhold til planbestemmelsene i kommuneplanen tillates ikke tiltak som kan forringe naturmiljøet eller 

hensynet til naturmiljøet i dette hensynsområdet. 

3.2.5 Andre verdifulle elementer 

- Større osp, finnes stedvis langs parsellen. Grov osp er viktig for fugl og insekter (bl.a. sinoberbille 

og Hololepta plana). 

- Svartor, vokser i fuktigere partier langs Herefossfjorden og bekker.  

- Gammelt furutre, på en berghylle over veien. 

- Rasmark, finnes en del av langs østsiden av parsellen.  
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- Sandtak, finnes ved nordlig del av parsellen i øst, og kan fungere som erstatningsbiotop for fugl og 

insekter. Det var ikke spor etter fugl på befaringstidspunktet.  

 

 

 

 

Figur 3-20 Lind i rasmark i sørlig del av parsell. Foto: J.H. Erath, Sweco, 18.10.21 

   

Figur 3-21 Rasmark langs parsellen. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 
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Figur 3-22 Svartor og ask langs kantsone langs Herefossfjorden. Foto: J. H. Erath, Sweco. 18.10.21 

 

Figur 3-23 Gammelt furutre. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 
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Figur 3-24 Bekk som krysser veien. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 

 

 

Figur 3-25 Sandtak. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 
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3.3 Parsell 3 Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå 

3.3.1 Generelt  

Parsell 3 går gjennom områder med granitt, med grunnlendte moreneavsetninger eller med 

breelvavsetninger.  Granitt er en sur bergart som ikke gir opphav til rik vegetasjon. Eventuell rikere morene 

kan gi opphav til rikere vegetasjon. 

3.3.2 Arter av forvaltningsinteresse 

Rødlistete arter 

- Ål (sterkt truet (EN)) er registrert i Gauslåfjorden, Sundtjørn og Gauslåtjern i 1992. Katadrom art som 

vandrer fra Sargassohavet og opp i bl.a. norske vassdrag for å beite. Det er registrert forekomster 

langt opp i Tovdalsvassdraget, forbi Gauslåfjorden.  

- Fiskeørn (sårbar (VU)), er observert i nærheten av parsellen, ifølge Artskart. Generell utbredelse 

faller oftest sammen med forekomster av abbor, gjedde, sik, harr, lake og ørret. Forstyrrelser av 

hekkeplass og felling av reirtrær er blant de negative påvirkningene. Store furutrær er blant de 

vanligste reirtrær.  

- Gulspurv (sårbar (VU)), er observert i nærheten av parsellen, ifølge Artskart. Generelt knyttet til 

jordbruks -og kulturlandskap, hekker i kantsoner og områder som veksler mellom åpne 

næringssøksområder og tett vegetasjon for hekking.  

- Stær (nær truet (NT)), er observert i nærheten av parsellen, ifølge Artskart. Generelt knyttet til åpne 

jordbruksområder med kort vegetasjon for næringssøk. Hekking skjer i hulrom, gjerne i kolonier.  

 

Fremmede arter 

- Hagelupin (svært høy risiko (SE)), flere steder i til dels tett bestand langs parsellen. 

- Kanadagullris (svært høy risiko (SE)), flere steder i til dels tett bestand langs parsellen. 

- Rynkerose (svært høy risiko (SE)), ved bebyggelse nord i parsellen. 

- Parkslirekneslekta (svært høy risiko (SE)), omkring bebyggelse nord i parsellen. Både større 

bestand og ferske oppslag.  

- Spirea sp. (ukjent), ved bebyggelse nord i parsellen.  

- Skogskjegg (svært høy risiko (SE)), ved bebyggelse og kanal ut fra Gauslåtjern nord i parsellen. 

- Rhododendron sp. (ukjent), ved kanal ut fra Gauslåtjern nord i parsellen.   

 

 

 

Figur 3-26 Rynkerose spres langs vei nord i parsellen. Foto: J. H. Erath, Sweco. 18.10.21. 
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Figur 3-27 Spredning av hagelupin langs vei. Foto: J. H.Erath, Sweco, 18.10.21. 

 

Figur 3-28 Åker av kanadagullris mellom rv. 41 og jernbanen. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 
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Figur 3-29 Hagelupineng ved Gauslåtjern. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 

  

Figur 3-30 Parkslirekneslekta sprer seg nord ved Gauslåtjern. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 

 

  

Figur 3-31 Rhododendron og skogskjegg langs kanal ut fra Gauslåtjern. 
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3.3.3 Naturtyper av forvaltningsinteresse 

Gauslåfjorden (NaturbaseID: BN00006849), er kartlagt som viktig mudderbank. Lokaliteten utgjøres av 

Gauslåfjorden nord for Herefoss, med grunne banker og tilliggende våtmarker.  

 

Figur 3-32 Lille Sundtjenn inngår i Gauslåfjorden mudderbank. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

Statsforvalteren skriver i sitt innspill (11.01.22) at  

Gauslåfjorden er lite undersøkt, men basert på de relativt rike biosamfunnene som er registrert i 

Sundtjerndammen og rett oppstrøms, antas det at fjorden huser gode forekomster av sjeldnere, 

forsuringsfølsomme arter, som nå har økende populasjoner etter kalking. Sammen med Sundtjern-

Sundtjerndammen ovenfor, antas den også å være et viktig område for vann- og vadefugl. Fjorden har en 

tilsvarende rik, intakt fiskefauna som Herefossfjorden, med stedegen ørret, abbor, sik og lagesild. Den 

rødlistede arten ål er også registrert i Gauslåfjorden. 

Sundtjern ved Gauslå (NaturbaseID: BN00006850) er kartlagt som viktig ikke forsuret restområde.  

   

Figur 3-33 Sunntjørn. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 
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Ifølge Statsforvalteren er det registret relativt rike biosamfunn i Sundtjerndammen, som også er et viktig 

område for vann- og vadefugl. Ål er registrert i Sundtjernene. 

Gauslåtjern (NaturbaseID: BN00006851) er kartlagt som viktig ikke forsuret restområde. Ål er registrert 

også her.  

 

Figur 3-34 Gauslåtjern. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21. 

 

Figur 3-35 Naturbase utsnitt av deler av Gauslåfjorden, Sunntjern og Gauslåtjern. 
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Naturtyper i ferskvann 

 

Elvevannmasser 

Elvevannmasser er vurdert til «nær truet» (NT) på norsk rødliste, og omfatter strømmende vann. Ljosåna og 

Byttingsbekken utgjør større elver/bekker på strekningen. Utløp fra Sundtjørn og Gauslåtjern er lagt i kulvert. 

  

   

Figur 3-36 Potensiell flomskogsmark med svartor langs Ljosåna. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.2021 

 

 

Figur 3-37 Bro over Ljosåna. Lav vannføring. Mangler rom for kantsoner. 
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Figur 3-38 Bro over Byttingsbekken fra Nedstekjerr. Lav vannføring. Mangler rom for kantsoner.  

Terrenget er bratt på begge sider at broen. Foto fra overside. Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 

 

Vurdering av potensial for terrestriske naturtyper 

Det utelukkes ikke at det innenfor de tidligere kartlagte lokalitetene kan finnes flere naturtyper som nå er 

prioritert for kartlegging etter nyere metodikk.  

Langs utløpet av Ljosåna i Bukilen (som er kartlagt som en del av lokaliteten Gauslåfjorden mudderbank) 

kan det muligens være etablert flomskogsmark langs elvekanten.  

Det kan være potensial for artsrike veikanter. 

3.3.4 Kantsone langs vann 

Jernbanen ligger mellom Gauslåfjorden og rv. 41. Rv. 41. går allikevel nært Gauslåfjorden ved et par 

punkter, blant annet hvor det ser ut til at jernbanen er lagt på fylling gjennom vannet.  

Rv. 41 ligger også tett på Sundtjernene (mulig på fylling?) og Gauslåtjern og myren Bumyr, som ligger i 

tilknytning til Ljosåna. I tillegg krysses flere elver og bekker, blant annet Ljosåna og Byttingsbekken, og 

kanaler ut fra tjernene.  

Kantsone langs vassdrag er beskyttet i vannressursloven (§ 11). Birkenes kommune har ikke fastsatt noen 

bredde på kantvegetasjonen. Men i kommuneplanens arealdel er det avsatt en hensynssone «Bevaring 

naturmiljø» for det meste av arealet mellom Gauslåfjorden og rv. 41, samt for Sunntjørn og Gauslåtjern. I 

henhold til planbestemmelsene i kommuneplanen tillates ikke tiltak som kan forringe naturmiljøet eller 

hensynet til naturmiljøet i dette hensynsområdet. 

3.3.5 Andre verdifulle elementer 

 

- Rasmark, finnes blant annet sør for Sunntjern.  

- Større osp, vokser langs parsellen.  

- Død ved, ligger langs parsellen i ett område.  

- To bekker krysses i bro. Flere kanalkulverter.  

- Myrkanter og myr- og sumpskoger, finnes i tilknytning til tjernene.  
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Figur 3-39 Ospetrær langs vei (TV). Grov død ved langs vei (TH). Foto: J. H. Erath, Sweco, 18.10.21 
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4 Konsekvenser av tiltaket 
I tabellen under beskrives antatt påvirkning og konsekvens av veitiltaket for de ulike elementene som er 

registrert nær og langs dagens parseller. Det er gitt en tekstlig beskrivelse av påvirkning og konsekvens, og 

tabellen følger derfor ikke formell begrepsbruk for KU-pliktige tiltak. 

Angivelse av verdi baserer seg på verditabellen i Miljødirektoratets veileder M-1941.  

Ferskvannstyper er ikke vurdert opp mot Rødliste for naturtyper, med unntak av elvevannsmasser. 

Elvevannsmasser er en nær truet naturtype. Kvaliteten på disse er ikke kjent. Forekomster er derfor verdsatt 

som for «moderat kvalitet». 

Kantsone langs vann er kun vurdert til «noe verdi», ettersom det ikke finnes informasjon om at kantsonene 

er regionalt viktige trekkområder, eller at de binder sammen dokumenterte funksjonsområder for arter. Det er 

heller ikke funnet noen generell stadfestelse av at kantsoner langs vann regnes som del av landskap med 

«viktige økologiske prosesser», selv om det trolig er slik, jfr. vannressursloven § 11, NVE 2019 og NIBIOs 

nettsider om kantsoner langs vann og myr.  

Bjørnebær vokste i tilknytning til bebyggelse, og er antatt forvillet, og derfor ikke verdsatt. Sandtak hadde 

ikke spor av svaler eller insekter, og er derfor ikke verdsatt.  

Elementer som tidligere kun er omtalt med «potensial», er ikke tatt med i tabellene.  

Følgende fargekoder er benyttet for elementene i tabellene nedenfor: 

Noe verdi 

Middels verdi eller forvaltningsprioritet 

Stor verdi eller høy forvaltningsprioritet 

Svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet 

 

Foreløpig ingen verdi eller risiko 

Fremmed art 

 

4.1 Parsell 1 Søre Herefoss – Engebu (Støa) 

Element Påvirkning Konsekvens 

Ask (sterkt truet) Trær og levested for ask bygges ned med 
fylling i kantsonene langs Raudesand, 
Oshuldshol, antatt i Rekevika, i bukt ved 
avkjøring Engebuveien, samt ved andre 
forekomster langs veien.  

Redusert leveområde for ask.  

Ål (sterkt truet) Trolig ingen påvirkning, ettersom kun små 
deler av mulig funksjonsområde berøres, og 
det ikke er antatt noe fare for forsuring av 
tiltaket (Håkonsen 2022).   

Ingen konsekvens 

Sinoberbille (fredet 
/nær truet) 

Ukjent, men antatt begrenset påvirkning, pga. 
begrenset med fersk død ved, og god 
mulighet til å flytte/legge igjen død ved i 
forbindelse med anlegging av tiltaket.  

Antatt liten konsekvens. 

Laks (nær truet) Antatt ingen påvirkning, antatt at det ikke 
oppstår forsuring (Håkonsen 2022). 

Antatt ingen konsekvens. 
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Herefossfjorden 

(vassdrag med ål, 
laks, sjøørret, ørret, 
abbor, sik og lagesild) 

En liten reduksjon av den produktive 
littoralsonen pga. arealbeslag. Antatt liten 
påvirkning, antatt at det ikke oppstår forsuring 
(Håkonsen 2022).  

Antatt liten konsekvens.  

Elvemusling (sårbar) Vesentlig suspensjon og forsuring er lite trolig 
(Håkonsen, 2022). Vassdraget fullkalkes. 

Antatt ingen konsekvens.  

Søre Herefoss (rik 
kulturlandskapssjø) 

Antatt ingen påvirkning, antatt at det ikke 
oppstår forsuring (Håkonsen 2022).  

Antatt ingen konsekvens.  

Lind (nær truet) Kjente lindeforekomster er ikke berørt av det 
planlagte tiltaket.  

Antatt ingen konsekvens. 

Hololepta plana (nær 
truet) 

Ukjent, men antatt liten påvirkning, pga. 
begrenset med gammel død ved, og mulighet 
til å flytte/legge igjen død ved i forbindelse 
med anlegging av tiltaket. 

Antatt liten konsekvens. 

Fjerdigsbekken med 
kantsone 
(elvevannsmasser) 

Det utføres trolig ikke arbeider med den 
relativt nye kulverten i første omgang, men 
det reguleres inn en mulighet for å flytte 
bekkeløpet for å unngå utvasking av 
vegkropp. Eventuelle arbeider vil kunne 
påvirke fysiske forhold, som eventuelle 
vandringsmuligheter, inkl. forbedring av 
vandringsmuligheter, og vannkvalitet, med 
henblikk på suspensjon av partikler og 
avrenning av stoffer. Eventuelle 
anleggsarbeider kan potensielt forårsake 
ytterligere inngrep i kantsone. Kantsonen er 
foreløpig ikke reetablert etter forrige 
omlegging.  

Antatt ingen konsekvens, 
forutsatt at det ikke utføres 
arbeider med omlegging av 
bekk..  

Øvrige årssikre 
bekker med kantsoner 
(elvevannsmasser, 
nær truet) 

Når veibredden øker, øker også lengden på 
kulvertene. Det vil trolig ikke bli noen stor 
endring for øvrige årssikre bekker. I 
anleggsfase kan det bli noe suspensjon og 
avrenning. Anleggsarbeider kan forårsake 
inngrep i kantsone. 

Antatt liten konsekvens.  

Bever Påvirkes av fylling i bukt ved Raudesand Antatt vesentlig konsekvens 
for denne delen av 
leveområdet.  

Kantsone langs 
Herefossfjorden 
(landskapsøkologisk 
funksjonsområde) 

Terrestrisk kantsone ved Raudesand, 
Oshuldshol og Rekevika fylles helt eller delvis 
ut. 

Utfylling ned i/mot buktene 
medfører arealbeslag i viktige 
deler av kantsonen, og 
medfører barrierer langs 
vannet.  

Bukt Raudesand 

(levestad for arter) 

Fylling vil beslaglegge mye av den produktive 
littoralsonen.  

Arealbeslag gir en vesentlig 
konsekvens for størrelsen til 
den produktive littoralsonen i 
denne bukten, og trolig mindre 
tilførsel av organisk materiale 
fra land til littoralsonen 
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Bukt Oshuldshol 
(levested for arter) 

Fylling beslaglegger antagelig en liten del av 
den produktive littoralsonen.  

Det planlagte tiltaket får noe 
konsekvens for bukten pga. 
noe arealbeslag, og trolig 
mindre tilførsel av organisk 
materiale fra land til 
littoralsonen.  

Bukt Rekevika 
(levested for arter) 

Det er usikkert om fylling vil beslaglegge deler 
av den produktive littoralsonen.  

Det er usikkert om fylling vil 
medføre arealbeslag. Det vil 
trolig bli noe mindre tilførsel av 
organisk materiale fra land til 
littoralsonen.  

Ikke årssikre bekker 
med kantsoner 

Når veibredden øker, øker også lengden på 
kulvertene. Det antas at antall kulverter minst 
opprettholdes. Det vil trolig ikke bli noen stor 
endring for ikke årssikre bekker. I anleggsfase 
kan det bli noe suspensjon og avrenning. 
Anleggsarbeider kan forårsake inngrep i 
kantsone.  

Antatt liten konsekvens.  

Stor furu Står i planlagt grøfteskråning. Mulig inngrep i 
røtter og krone, oppfylling rundt stamme eller 
felling.  

Ukjent konsekvens. Fra ingen 
konsekvens til at treet fjernes.  

Større osp Står i planlagt grøfteskråning. Mulig inngrep i 
røtter og krone, oppfylling rundt stamme eller 
felling. 

Ukjent konsekvens. Fra ingen 
konsekvens til at treet fjernes. 

Eik Det antas at det finnes eikeskog i et område 
som berøres nord for Rekevika, ettersom det 
fantes en del eikeskog på begge sider av 
eksiterende trasé 

Antatt redusert leveområdet for 
eik. 

Svartor Trær og levested for svartor bygges ned med 
fylling i kantsonene langs Raudesand, antatt 
ved Oshuldshol og Rekevika, samt i bukt ved 
avkjøring Engebuveien. 

Antatt redusert leveområdet for 
svartor.  

Død ved Kjente dødved-forekomster er ikke berørt av 
planlagt tiltak. Det antas at eventuell død ved 
i konflikt med tiltaket flyttes og at ny død ved 
etableres etter hogst i ny trasé.  

Mer død ved kan være positivt 
for arter som er avhengige av 
død ved.  

Øvrig restnatur Øvrig restnatur og leveområder påvirkes av 
nedbygging, grunnet økt veiareal, større 
fyllinger og høyere skjæringer og 
barrierevirkning. Grove fyllinger med hulrom 
og skarpe stein antas å kunne være skadelige 
for f.eks. hjortevilt. Øvrig restnatur inneholder 
trolig elementer som ikke er kartlagt. 

Reduserte leveområder for 
arter, og større barriereeffekt.  

Bjørnebær I liten grad berørt, og har evne til å spre seg.  Ingen konsekvens.  
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4.2 Parsell 2 Askeåna – Smedbakken  

Element Påvirkning Konsekvens 

Ask (sterkt truet) Står i kantsone mot Herefossfjorden samt i 
planlagt grøfteskråning. Mulig inngrep i 
grøfteskråning i røtter og krone, men trærne 
utgjør her ungt, tett oppslag, og vil trolig tåle noe 
inngrep/tynning. Imidlertid behøver ask et utvalg 
trær for å møte seleksjonstrykk fra 
askeskuddsyke. Eventuell oppfylling rundt 
stammer eller felling av alt oppslag vil være 
negativt. 

Fra ingen konsekvens til 
fjerning av leveområde for 
ask.  

Sinoberbille (fredet 
/nær truet) 

Ukjent, men antatt begrenset påvirkning, pga. 
begrenset med fersk død ved, og god mulighet til 
å flytte/legge igjen død ved i forbindelse med 
tiltaket.  

Antatt liten konsekvens. 

Lind (nær truet) Trolig ikke direkte påvirket, men kan trolig 
påvirkes gjennom eventuell endring av stabilitet, 
f.eks. i foten av rasmark.  

Fra antatt ingen påvirkning til 
svekking av trær pga. 
utrasning.  

Hololepta plana (nær 
truet) 

Ukjent, men antatt liten påvirkning, pga. 
begrenset med gammel død ved, og mulighet til 
å flytte/legge igjen død ved i forbindelse med 
tiltaket. 

Antatt liten konsekvens. 

Øvrige årssikre 
bekker med kantsoner 
(elvevannsmasser, 
nær truet) 

Når veibredden øker, øker også lengden på 
kulvertene. Det vil trolig ikke bli noen stor endring 
for øvrige årssikre bekker. I anleggsfase kan det 
bli noe suspensjon og avrenning. 
Anleggsarbeider kan forårsake inngrep i 
kantsone. 

Antatt liten konsekvens.  

Kantsone langs 
Herefossfjorden 
(landskapsøkologisk 
funksjonsområde) 

Terrestrisk kantsone berøres ikke av planlagt 
tiltak. 

Ingen konsekvens.  

Større osp Ukjent om osp berøres av tiltaket, men individer i 
rasmark nær veien står i fare for inngrep, enten 
direkte eller indirekte, ved eventuell endring av 
stabilitet i rasmark.  

Uklar konsekvens.  

Svartor Står i kantsone mot Herefossfjorden og berøres 
ikke.  

Ingen konsekvens.  

Gammel furu Vokser på toppen av dagens skjæring, i området 
for utvidelse av vei.   

Treet fjernes.  

Rasmark  Flere rasmarker vil berøres av utvidet vei, enten 
ved arealbeslag eller endring av stabilitet. 
Omfanget vil avhenge av plassering og bruk av 
støttemurer.  

Tiltaket vil trolig ha en 
vesentlig konsekvens for 
flere rasmarker.  
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Øvrig restnatur Øvrig restnatur og leveområder påvirkes av 
nedbygging, grunnet økt veiareal, større fyllinger 
og høyere (ev. doble) skjæringer og 
barrierevirkning. Grove fyllinger med hulrom og 
skarpe stein antas å kunne være skadelige for 
f.eks. hjortevilt. Øvrig restnatur inneholder trolig 
elementer som ikke er kartlagt. 

Reduserte leveområder for 
arter, og større barriereeffekt.  

Sandtak Sandtaket vil trolig ikke berøres av det endelige 
tiltaket. Området kan være aktuelt som riggplass.  

Antatt ingen konsekvens.   

Lomme/skråning ved 
Slettene med 
hagelupin 

Her vurderes lagerområde. Dersom masser eller 
annet lagres her, kan det utilsiktet spres frø og 
røtter av hagelupin.  

Risiko for spredning av 
hagelupin 

 

4.3 Parsell 3 Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå  

Potensiell flomskogsmark er ikke tatt med i vurderingen.  

Element Påvirkning Konsekvens 

Fiskeørn (sårbar) Det er lite trolig at fiskeørn blir påvirket av 
tiltaket. Støy kan være forstyrrende for 
eventuelt reir i anleggsfase. Det er antatt at 
tiltaket ikke skaper  forsuring (Håkonsen 2022) 
(som kan gi negativt effekt på fisk som næring). 
Felling av reirtrær (gjerne store furuer) vil være 
negativt.  

Antatt ingen konsekvens.  

Gulspurv (sårbar) Det er ukjent hvilke områder arten benytter, 
men det antas at den kan benytte kantsoner 
med tett vegetasjon langs tjern. Det er ukjent 
om/hvordan disse vil berøres.   

Antatt ingen konsekvens  

Gauslåfjorden (viktig 
mudderbank, innsjø 
med ål) 

Ettersom den eksisterende veien nesten følger 
kanten av det registrerte området, kan området 
bli berørt av veiutvidelsen. Det er også planlagt 
å kappe en sving inn i denne lokaliteten. 
Avgrensningen av naturtypelokaliteten er trolig 
kun omtrentlig og kartleggingsmetodikken er 
utdatert. Det er derfor usikkert om veien faktisk 
påvirker verdifull naturtype.  

Antatt noe reduksjon i viktig 
naturtype.  

Sundtjern ved Gauslå 
(viktig ikke forsuret 
restområde, innsjø 
med ål) 

Eksisterende vei passerer smal passasje 
(mulig fylling?) mellom Sundtjern og lille 
Sundtjørn. Kulverten skal bli liggende mellom 
Sundtjørn og lille Sundtjern, men kantsonen 
langs vannene kan bli berørt av øvrig utvidelse 
av veien.  Avrenning og suspensjon i 
anleggsfase kan påvirke tjernene. 

Antatt liten konsekvens.  
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Gauslåtjern (viktig 
ikke forsuret 
restområde) 

Ettersom den eksisterende veien omtrent følger 
kanten av det registrerte området, kan området 
bli berørt av veiutvidelsen. Avgrensningen av 
naturtypelokaliteten er trolig kun omtrentlig og 
kartleggingsmetodikken er utdatert. Det er 
derfor usikkert om veien faktisk påvirker 
verdifull naturtype. Avrenning og suspensjon i 
anleggsfase kan påvirke tjernet. 

Antatt liten konsekvens.  

Stær (nær truet) Det er lite trolig at arten påvirkes, ettersom den 
er knyttet til jordbruksareal og andre åpne 
menneskeskapte habitat. 

Antatt ingen konsekvens.  

Myrkanter og myr- og 
sumpskoger 

Inngår i lokalitetene Gauslåfjorden og 
Sunntjern. Se dem.   

- 

Ljosåna Broen over Ljosåna planlegges beholdt som 
den er.  

Ingen konsekvens.  

Byttingsbekken (ved 
Nedstekjerr) 

Det er planlagt at bro byttes ut med kulvert noe 
lenger opp i vassdraget, og at det etableres et 
energidreperbasseng (kulp for å bremse 
vannet) i Byttingsbekken mellom ny vei og 
jernbane. Det vil påvirke elvens topografi og 
livet i og langs elven, og vil trolig medføre 
suspensjon og avrenning i anleggsfase. 
Bekkestrekningen fremstår i dag som et 
vandringshinder for eventuell oppvandrende 
fisk.   

Lukking av bekk under veien 
og inngrep i bekkebunnen 
nedstrøms veien vurderes til 
negativ konsekvens.  

Årssikre bekker/elver 
med kantsoner 
(elvevannsmasser, 
nær truet) 

Arbeidene med ny vei forbi Sundtjørn og 
Gauslåtjern vil antatt ikke berøre eksisterende 
kulverter. Veien er planlagt noe hevet over 
eksisterende kulverter ved Sunntjørn.   

Anleggsfasen medfører trolig 
ingen konsekvens.  

Kantsone langs 
Gauslåfjorden 
(landskapsøkologisk 
funksjonsområde) 

Terrestrisk kantsone langs Gauslåfjorden vil 
ikke bli berørt av det planlagte tiltaket.  

Ingen konsekvens.  

Rasmark Rasmark vil ikke bli berørt av det planlagte 
tiltaket.  

Ingen konsekvens.  

Større osp Stor osp som ble registrert under befaring, ser 
ut til å ikke berøres pga. omlegging av veien på 
aktuell strekning. Omlagt trase er imidlertid ikke 
befart.  

Antatt ingen konsekvens.  

Død ved Det antas at observert død ved ikke berøres av 
tiltaket pga. omlegging av veien på aktuell 
strekning.  

Antatt ingen konsekvens.  

Øvrig restnatur Øvrig restnatur og leveområder påvirkes av 
nedbygging, grunnet økt veiareal, større 
fyllinger og høyere (og ev. doble) skjæringer og 
barrierevirkning. Grove fyllinger med hulrom og 
skarpe stein antas å kunne være skadelige for 
f.eks. hjortevilt. Øvrige restarealer inneholder 
trolig elementer som ikke er kartlagt.  

Reduserte leveområder for 
arter, og større barriereeffekt.  
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5 Usikkerhet 
Tidspunkt for befaring gir usikkerhet mht. forekomster av eventuelle naturtyper, rødlistete plantearter som 

vokser tidligere i sesongen, samt enkelte tidlige fremmede plantearter.  

Deler av området er ikke undersøkt terrestrisk. Det gjelder for områder der veien legges om, og der det blir 

vesentlig bredere fyllinger enn i dag. Det antas at det kan finnes flere elementer tilsvarende det som til nå er 

registrert.   

En del organismegrupper som inneholder mange rødlistete arter, slik som insekter og edderkoppdyr, sopp, 

lav, moser og fugl, er ikke undersøkt. De nasjonale databaser er trolig lite oppdatert for disse gruppene i 

dette området. Innenfor disse organismegruppene vil det derfor være større potensial for uoppdagete 

rødlistearter innenfor tiltaksområdet.  

Naturtyper som er kartlagt tidligere, er kartlagt etter eldre metodikk. Verdsettingen og avgrensningen av 

disse lokalitetene kan slå annerledes ut, dersom de ble kartlagt etter ny metodikk.  

Usikkerhet i resultatene vil naturlig medføre usikkerhet i vurderingene av konsekvenser av tiltaket. 

Usikkerheten vurderes ikke som større enn for tilsvarende prosjekter.  
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6 Forslag til avbøtende tiltak og forbedrende tiltak 

6.1 Forslag til avbøtende tiltak 

 

1. Unngå forsuring av enhver vannforekomst, ettersom vannforekomstene enten allerede er utsatt for 

forsuring eller består av verdifulle ikke-forsurete restområder.  

 

Unngå forurensning til Sundtjern og Gauslåtjern. Unngå vesentlig forurensning til Gauslåfjorden 

og Herefossfjorden.  

 

Begrens suspendert stoff av hensyn til elvemusling lengre ned i vassdraget. 

 

 
2. Design vei ut fra minimumskrav til stigning og kurvatur for å:  

a) minimere bruk av fyllinger 
b) minimere høyde på skjæringer 
c) minimere nye arealbeslag. 

3. Søk å dispensere fra kravene til stigning og kurvatur, der det er gunstig for å  

d) redusere arealbeslag fra fyllinger 
e) redusere landskapsvirkninger fra skjæringer 
f) redusere nye arealbeslag. 

4. Unngå kantsone til vann.  
 

5. Ved fylling i vann: Unngå plastring. Behold hulrom. Behold død ved i littoralsonen.  
 

6. Unngå rasmarker. Bruk støttemurer for å opprettholde rasmarksprofil.  
  

7. Unngå markerte trær av  

g) ask (EN) 
h) lind (NT) 
i) eik (rekrutt til hul eik) 
j) svartor 
k) osp 
l) gammel furu 

8. Begrens bruk av skjæringer, ved å benytt overbygg/tunnel, for slik å  

m) opprettholde/reetablere rasmark 
n) unngå barrierevirkning for naturmangfold og fallrisiko.  
o) unngå landskapsvirkning fra voldsomme fjellskjæringer  

9. Begrens bruk av fylling. Bruk støttemur/viadukt for å  

p) begrense arealbeslag  
q) begrense/forbedre barrierevirkning.  
r) opprettholde vannsig/bekker 
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10. Ikke benytt fylling som et tiltak for deponere masse eller oppnå massebalanse. Begrens 
utretting og avflating av vei. Benytt overskuddsmasser til å reetablere rasmark og binde sammen 
grøntkorridorer over eventuelle overbygg.  
 

11. Restaurer skog der veitrase flyttes.  
 

12. Bevar eksisterende død ved langs vei. Flytt den om nødvendig, men kortest mulig.  
 

13. Unngå hogst i hekkesesong. Unngå sprenging og lignende støy i ynglesesong.  

 
14. Vurder viltpassasjer for hjortevilt og eventuelle amfibier ved etablering av autovern, nye skjæringer 

og nye fyllinger, bekkekrysninger og områder som ellers er utsatt.  

 
15. Etabler en sikker overgang for geiter som skal åpne og restaurere kulturmarksbeite ved Slettene.  

 

16. Fjern / begrens fremmede arter i hver sesong før anleggsstart slik at den latente frøbanken i 
jorden reduseres. Før oppstart av anleggsarbeid bør det foreligge en tiltaksplan, som beskriver 
hvordan plantemateriale og jordmasser med fremmede plantearter må håndteres og deponeres.  

 

17. Foreta naturlig revegetering med stedlige toppmasser. I områder med fremmede arter, må 
området følges opp og lukes over tid.  

 

6.2 Forslag til forbedrende tiltak 

 

18. Øk avstanden til strandsonen, der strandsonen i dag er smal eller består av fylling, f.eks. i 

Herefossfjorden, slik at den kan fungere som sammenhengende korridor for vilt og slik at 

strandsonen kan restaureres.  

 

19. Utbedre eksisterende kulvert i Fjerdingsbekken ved Toplandsveien, slik at vandringshinder unngås 

(som resultat av vannfall og vannstrøm), dersom bekken er fiskeførende. Dette er også i henhold til 

innspill fra Statsforvalter.  

 

20. Etabler funksjonelle kantsoner langs vassdrag. Fjern deler av gamle fyllinger som er fylt ut helt til 

vannkant, slik at det blir en funksjonell korridor for vilt langs vannet. Erstatt kulverter med broer og øk 

avstand mellom brofundamenter.  

 

21. Legg igjen alle stammer og grove grener av osp og eik som felles, til gunst for sinoberbille og 

billen Hololepta plana. 

 

22. Bekjempe fremmedartsforekomster.  
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7 Kilder 
Agder fylkeskommunes innspill til melding om oppstart av reguleringsplan. Brev av 04.11.2021. 

Agderkart https://agderkart.fylkesmannen.no/ 

Artsdatabanken, T32  https://www.artsdatabanken.no/Pages/171950/Semi-naturlig_eng  

Artskart https://artsdatabanken.no/Pages/264269/Kart  

Birdlife Buskerud 2007, Fiskeørn (Pandion Haliaetus) Faktaark. SST/24.03.2007 

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold. 

Håndbok 13 – 2. utgave 2006. Oppdatert 2007 

Direktoratet for naturforvalgning 2012. Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker, DN- rapport 1-2012 

Forskrift om fredning av truete arter 2001 

G. H. Slettene, innspill, epost til Statens vegvesen 14. oktober 2021 

Hololepta plana https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/3497  

Håkonsen, B. I. 2022. Fagrapport forurensning, Parsell 1. Rv. 41 Søre Herefoss – Hynnekleiv 

detaljreguleringsplan. Sweco rapport.  

Miljødirektoratet 2015. Veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning av naturtyper på land og i 

ferskvann. Utkast til faktaark 2015 – Ferskvann. Versjon 7. august 2015.   

Miljødirektoratet 2022. Kartleggingsinstruks. Kartlegging av terrestriske Naturtyper etter NiN2. Veileder M-

2209Miljødirektoratet 2018. Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028. 

Rapport, M-1107|2018 

Naturbase https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/  

 

NIBIO om kantsoner langs vann og myr  

https://www.skogbruk.nibio.no/kantsoner-langs-vann-og-myr  

 

NGI Kart  https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett  

 

Norsk fremmedartsliste 2018 https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

 

Norsk rødliste 2021  https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/ 

 

Norsk rødliste for naturtyper 2018 

 https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper  

 

NVE 2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, rapport 49/2013 

 

NVE, 2019. Kantvegetasjon langs vassdrag. Veileder nr. 2-2019 

 

NVEs innspill til melding om oppstart av reguleringsplan. Brev av 27.10.2021. 

 

Konsekvensutredninger for klima og miljø, digital veileder fra Miljødirektoratet 

 https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger  

Sinoberbille https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/24659 

https://agderkart.fylkesmannen.no/
https://www.artsdatabanken.no/Pages/171950/Semi-naturlig_eng
https://artsdatabanken.no/Pages/264269/Kart
https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/3497
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
https://www.skogbruk.nibio.no/kantsoner-langs-vann-og-myr
https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/
https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger
https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/24659
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Statens vegvesen, 2021. Rv 41 Søre Herefoss-Hynnekleiv. Kravspesifikasjon for utarbeidelse av 

reguleringsplan. 23.06.2021 

Statsforvalterens innspill til melding om oppstart av reguleringsplan. Brev av 05.10.2021 og 11.01.2022 

Vann-nett.no  https://vann-nett.no/portal/#/mainmap  

Vannressursloven, § 11 om kantvegetasjon  

https://vann-nett.no/portal/#/mainmap

