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Ekstrakt 
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Innledning 
I forbindelse med ny E-134 langs Kjerkebergåsen naturreservat i Kongsberg, er 

det planlagt at dages Europavei skal justeres noe, og legges litt nærmere 

Kobberbergselva. I den sammenheng har Multiconsult ved Vegard Meland 

forespurt BioFokus ved Sigve Reiso om en befaring langs kantsonen av 

reservatet for nærmere å belyse naturverdiene der nye inngrep er planlagt. 

Videre vurdere planlagte inngrep opp mot formålet med vernet, og om inngrepet 

kan ha noen varige konsekvenser for det. Strekningen ble befart over 2 dager, 

hhv 9. og 21. september, i håp om å fange opp markboende sopp. For øvrig ble 

vegetasjon og skogstruktur notert og funn/potensial for rødlistearter vurdert. 

Detaljert beskrivelse av planlagte tiltak er beskrevet under og synliggjort i figur 

2. (kilde Multiconsult). «Ny Europavei bygges i sidebratt terreng ned mot 

Kjerkebergåsen naturreservat (figur 1 og 2). Man bygger seg inn i 

anleggsområdet for etablering av ordnet steinfylling og støttemur fra vest via en 

midlertidig rundkjøring (se rød skravur i vedlagte plantegning på figur 2).  

I det mest sidebratte området etableres det en støttemur (profil 80-140). For å 

bygge muren vil anleggsmaskinen jobbe seg inn i området fra sydsiden av ny 

støttemur. Det etableres ei hylle å stå på, og massene i skråningen fjernes 

ovenfra ved at man suksessivt graver seg ned i skråningen.   

Mellom profil 150 og 250 anlegges en ordnet steinfyllingen. Den bygges på 

utsiden av eks. vegfylling ved at man stabler stein på stein fra bunn av fyllingen. 

Arbeidet gjøres fra oversiden.  

Målet er å holde seg utenfor naturvernområdet med anleggsvirksomheten. Pga. 

ustabile masser, spesielt i området mellom profil 80-140, vil det med stor 

sannsynlighet rase steinmasser inn i naturreservatet når man graver og pigger 

seg ned til sålen for etablering av støttemuren. 

Det legges inn et anleggsbelte mellom profil 150-220 som ligger 5 meter på 

innsiden av naturvernområdet (visualisert med lilla strek i fig. 1), og et område 

som strekker seg helt ned til Kobberbergselva mellom profil 80-140.  Arealet som 

blir liggende mellom grensen til naturvernområdet og lilla strek reguleres til 

hensynssone med tilhørende strenge bestemmelser.  Det skal ikke pågå 

tradisjonell anleggsvirksomhet som midlertidig anleggsveier, riggområde, 

mellomlagring av masser etc. innenfor dette området. Innenfor området skal 

man kun tillate nødvendig aktivitet for å fjerne utraste masser ev. for å fjerne 

gamle byggerester.» 
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Figur 1: Kjerkebergåsen NR med kjerneområder/naturtyper merket med oransje streker. Ny og 

gammel E134 går rett sør for reservatet. 
 

 

  
Figur 2: Gjeldende plantegning som viser og forklarer planlagte inngrep nær eksisterende 
naturreservat. Lisiden mellom veien og Kobberbergselva fra profil 0-400 utgjorde 
undersøkelsesområdet for feltarbeidet. Kilde Multiconsult. 



 

5 
 

Resultater 

Naturkvaliteter 

Det meste av de berørte arealene av de nordvendte liene mellom E134 og 

Kobberbergselva i Kjerkebergåsen NR er del av et tidligere registrert 

kjerneområde med B-verdi. Lisiden domineres av eldre og svakt fleraldret 

granskog i sen optimalfase. Spredt i granskogen finnes også enkelte furu knyttet 

til tørre rygger og spredt innslag av småvokst borealt løv som selje, rogn, bjørk 

og osp. Langs friske sig også noe gråor og hegg. Slake skogkledde hellinger 

veksler med bergfremspring med blottede bergvegger mot elva og partier med 

spredt tresatt blokkmark der lisiden er brattest. Berggrunnen i området er gneis 

med innslag av rikere amfibolitt. Vegetasjonen har et intermediært-rikt preg og 

er sterkt mosaikkartet på kvadratmeternivå, med bærlyng- og blåbærskog på 

rygger, svak bærlynglågurtskog i hellinger med lyng i blanding med urter som 

skogfiol, markjordbær, liljekonvall, gullris, tepperot, hengeving, teiebær, 

hengeaks og sølvbunke. Langs små forsenkninger og i bergrøtter inngår renere 

lågurtmark med arter som blåveis og tysbast. Langs fuktsig og i bergrøtter står 

også friskere tørkeutsatt høgstaudeskog med bla. hvitbladtistel, mjødurt og 

kranskonvall. Det er altså rikest der vegetasjonen kommer i kontakt med 

sigevann. Frisk lågurt- og høgstaudegranskog regnes som høyproduktive 

skogtyper. Høgstudegranskog er regnet som en rødlistet naturtype, men finnes 

kun fragmentarisk og i tett mosaikk med lågurtgranskog som ikke er rødlistet. 

Mulig avgrensingen av eksisterende naturtype/kjerneområde som helhet er noe 

snever mot vest, da rik vegetasjon strekker seg videre ca. 40 meter langs lia 

(fig. 4).  

Spesielt gamle trær finnes ikke i området, men stedvis inngår noe fersk død ved 

av furu og gran. Potensialet for krevende gammelskogsarter er derfor begrenset 

pr. i dag. Det ble søkt etter markboende sopp i området, men ingen ble funnet 

grunnet en dårlig sopphøst. Tidligere undersøkelser i lia antyder potensial for 

krevende sopp knyttet til lågurtgranskog. Bla. er den rødlistede fiolgubbe (NT), 

og andre kravfulle arter som duftslørsopp og skarp rustbrunpigg tidligere funnet i 

lia. Det er også et visst potensial for enkelte signalarter av fuktighetskrevende 

berglevende arter av moser og lav knyttet til skyggefulle berg i nedre del av lia 

og langs elva. Men ingen slike ble påvist når det ble søkt på tilgjengelige areal. 

Det ble derimot påvist et element av knappenålslav knyttet til tørre vedrester på 

beskyttede areal under steinblokker langs elva. Der bla. rotnål (NT) ble påvist på 

dødvedrester av gran.  
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Lågurtgranskog med blåveis fra undersøkelsesområdet. Foto Sigve Reiso. 

Dagens tilstand etter allerede utført veibygging 

Store deler av undersøkelsesområdet er del av et kartlagt kjerneområde innen 

reservatet, dette er beskrevet som en naturtypelokalitet av B-verdi (Reiso 2018). 

Siden kartleggingen i forbindelse med verneprosessen i 2017, har pågående 

veibygging allerede ført til betydelige negative inngrep i verneområdet og i 

naturtypen. Spesielt langs den bratteste delen sentralt i undersøkelsesområdet 

mellom profil 50-130. Her er store mengder fyllmasser sluppet ned lia, både grov 

sprengstein og finere løsmasser. Flere steinblokker har her rast helt ned i elva. 

Det ble også observert flere armerte betongrester i løsmassene nær 

reservatgrensa. Ved at stein og løsmasser har rast ned lia, har også mye skog 

rast ut og de aller fleste gjenstående trærne har fått skade etter steinsprang. På 

øvrig strekning ble det også sett enkelte skader på trær etter steinsprang fra 

veiarbeidet i overkant. 
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Eksempel på omfang av løsmasser og skade på skog (innfelt) fra lia innenfor naturreservatet. Foto 

Sigve Reiso. 

Negativt er også at det er i ferd med å etablere seg hagelupin hele veien langs 

den nye veifyllingen langs reservatgrensa, sannsynligvis gjennom bruk av 

masser infisert med hagelupinfrø. Denne kan etablere seg videre inn i reservatet, 

spesielt utsatt som spredningskorridor er de nye løsmassene som er sluppet inn i 

reservatet, og videre på flomsoner langs elva. 

  
Skudd av lupin på fylling langs kanten av reservatet. Foto Sigve Reiso. 
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Figur 3: Dronebilde fra september 2020 som viser areal innenfor naturreservatet som er negativt 
påvirket av løsmasser. Kilde: ScanSurvey på oppdrag av SVV.  
 
 

 

 
Figur 4: Kart med areal innenfor naturreservatet som er negativt påvirket av løsmasser (rødt) fra 
veiarbeidet og parti med lågurtgranskog som ikke er fanget opp i tidligere 

naturtypeavgrening/kjerneområde (skravur).  

Diskusjon 
Jf. Lovdata er formålet med Kjerkebergåsen naturreservat; «å bevare et område 

som representerer en sjelden type natur i form av eldre barblandingsskog med 

forekomster av høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem». Resultatene fra befaringen bekrefter at høyproduktiv lavlandsskog finnes i 

hele den nordvendte lisiden som ble undersøkt. Dette stemmer rimelig godt med 

tidligere registrert kjerneområde/naturtype for området. Rik vegetasjon innen 
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naturtypen opptrer svært mosaikkartet på kvadratmeternivå, og skogen er 

strukturmessig nokså lik hele strekket, så det ble ikke funnet grunnlag for å 

avgrense spesielt viktige areal for biologisk mangfold innenfor naturtypen. Det 

ble heller ikke funnet markboende sopp ved befaringene som kunne ha gitt en 

pekepinn på spesielt viktige areal eller rødlistefunn for denne artsgruppen. 

For å kunne vurdere planlagte inngrep opp mot formålet til vernet er det først 

viktig å påpeke at allerede utført veiarbeid i området er i strid med formålet i 

reservatet, gjennom å slippe stein og løsmasser ned lia. Dette har medført skade 

på høyproduktiv skog, og er ikke i tråd med at denne skal være i mest mulig 

urørt tilstand.  

Ifølge plantegningene vil de nye varige inngrepene i hovedsak skje utenfor 

reservatgrensa, men som antydet hensynsone viser, er det betydelig risiko for at 

videre arbeid også kan videre påvirke areal innenfor vernegrensa negativt. Dette 

gjelder først og fremst videre utras av løsmasser ved oppsetting av støttemur 

mellom profil 50-150 og utras av enkeltstein ved oppsetting av steinfylling 

mellom profil 150-250. Det er positivt at det ved oppsetting av støttemur 

planlegges å fjerne så mye som mulig av utraste masser, og spesielt 

betongrester som ligger langs reservatgrensa. Men det er viktig at opprensings 

arbeidet ikke fører til ytterligere varige inngrep innenfor/eller nær 

reservatgrensa, enn de som er planlagt for å sette opp støttemur. Enkeltstein 

som raser ut ved oppsetting av steinfylling bør få ligge i reservatet, da 

maskinelle tiltak for å hente disse har risiko for å bli mer skadelig for 

naturverdiene, enn om det ikke gjøres. Det bør vurderes mulighet for å sette opp 

midlertidige nett/gjerder langs reservatgrensa, spesielt nedenfor planlagt 

støttemur og steinfylling for å hindre utras av stein eller for å stabilisere 

løsmasser under anleggsarbeidet.  

Det bør også gjøre tiltak for å fjerne mest mulig av eksisterende fyllmasser 

infisert med hagelupin. Dette bør suppleres med manuell luking og/eller 

oppgraving av hagelupin før planten får satt frø på sensommeren. Dette må 

gjøres før videre anleggsarbeid starter, slik at ikke masser infisert med 

hagelupinfrø beveger seg inn i reservatet i forbindelse med oppstart av 

anleggsarbeidet med støttemur og steinfylling.  
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