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FORORD 

Statens vegvesen region Sør har startet planarbeidet med ny E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og 
Ålgård i Rogaland. Asplan Viak AS har vært engasjert av Statens vegvesen region Sør for å 
kartlegge og verdivurdere naturmangfold i dette planområdet. 

Planområdet er videre delt i de tre delstrekningene (parsellene) Lyngdal – Moi, Moi – Refsland og 
Refsland – Ålgård. Denne rapporten gir en verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø 
for Lyngdal – Moi. Den er utarbeidet som første fase med konsekvensutredningen og vil også 
utgjøre et grunnlag for å vurdere hvilke veialternativer som skal utredes nærmere.  

I delområdet Lyngdal - Moi har Per Gerhard Ihlen, Hallvard Holtung og Rune Solvang utredet 
naturmiljø og biologisk mangfold, mens Petter Snilsberg har utredet vannmiljø og geologiske 
forekomster. Biofokus har, ved Sigve Reiso og Kjell Magne Olsen, bistått med naturtypekartlegging 
og kartlegging av ferskvannsorganismer. I tillegg til hjorteviltkartleggingen ved Kjetil Flydal, har 
Naturrestaurering AS, ved Jonathan Coleman, også utført vurdering av fisk. Sondre Ski har også 
bistått med dette. I tillegg har Leif Ryvarden (Naturrestaurering AS) utført en egen 
soppundersøkelse.  

Kartene i rapporten er utarbeidet av Jon Rustand (Asplan Viak AS). Fullstendig 
lokalitetsbeskrivelser etter Miljødirektoratets mal er gitt i eget vedlegg.  

Christiane Maisch Brandvoll og Torun Lynnebakken i Statens vegvesen har vært kontaktpersoner 
for oppdraget og takkes for nyttige innspill og kommentarer på arbeidet.  

Hallvard Holtung, og senere Per Gerhard Ihlen, har vært oppdragsledere for Asplan Viak AS. 

 

Bergen, 29.02.2016 

 
Per Gerhard Ihlen 
Oppdragsleder 

 
Rune Solvang 
Kvalitetssikrer 
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1 BAKGRUNN 

Det ble i 2015 utført kartlegging og verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø for ny 
E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland. Planområdet er beskrevet av Statens 
vegvesen og inneholder de tre delstrekningene (parsellene) Lyngdal – Moi, Moi – Refsland og 
Refsland – Ålgård. Denne rapporten gir en verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø 
for Lyngdal – Moi (Figur 1). Ulike deltemaer er kartlagt og beskrevet innenfor 
undersøkelsesområdet. Viktige forekomster av hjortevilt og fugl, og viktige vannmiljø og 
ferskvannslokaliteter i influensområdet er beskrevet der det er ansett som relevant for det framtidige 
tiltaket. Derfor ligger noen lokaliteter utenfor undersøkelsesområdet. Siden hele prosjektet 
inneholder tre rapporter (en for hver delstrekning), vil det være en del fellestekst i rapportene. 

Kartlegging av naturmangfold har hatt særlig fokus på kartlegging av prioriterte naturtyper, dvs. 
spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Dette er basert på DN-håndbok 13 (med 
Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for 2014) og kartlegging av viltområder for fugl og 
hjortevilttrekk etter DN-håndbok 11 (med oppdaterte vekttabeller fra 2000). Kartlegging av viktige 
ferskvannsmiljøer med hovedfokus på viktige vassdrag for sjøørret, laks og ål er også gjennomført. 
Det er ble også registrert fremmede arter når de ble funnet i en naturtypelokalitet.  

Alle funn av rødlistearter og svartelistearter, samt øvrige funn av forvaltningsmessige interessante 
arter, er sendt til Artskart.  

Feltarbeidet for kartlegging av naturtypelokaliteter i 2015 ble utført av Hallvard Holtung og Per 
Gerhard Ihlen (Asplan Viak) og Sigve Reiso og Kjell Magne Olsen, (Biofokus). Sondre Ski og 
Jonathan Coleman (Naturrestaurering) har gjennomført intervjuer og kort oversiktsbefaring ved 
viktige ferskvanns- og fiskeforekomster. Kjetil Flydal har også gjennomført noe feltarbeid for å 
verifisere trekkveier av hjortevilt. Vannmiljø og vannressurser er vurdert, på basis av eksisterende 
dokumentasjon, av Petter Snilsberg (Asplan Viak AS).  

Øvrig informasjon om rødlistede og sjeldne arter av fugl og pattedyr (spesielt rovfugl, hønsefugl og 
hakkespetter), trekkveger for hjortevilt og leveområder/gyteområder for laks, sjøørret og ål, er 
samlet inn og kvalitetssikret basert på eksisterende dokumentasjon og intervjurunder. 
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Figur 1. Undersøkelsesområde naturmiljø E39, Lyngdal – Moi. Det skraverte området var opprinnelig med i 
prosjektet, men ble senere tatt ut.  
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2 METODE 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold og biologisk mangfold i undersøkelsesområdet er 
basert på nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. 
Detaljer om kjente naturtypelokaliteter er tilgjengelig i Naturbase. Kartleggingen av naturtyper er 
basert på DN-håndbok 13 (2007), med reviderte fakta-ark for naturtyper fra 2014, utarbeidet av 
Miljødirektoratet. De er ikke publiserte, men typeinndelingen, med koder, er gitt i 
Miljødirektoratets mal for egenskapsdata (http://kvalitetssikring.naturbase.no). Derfor er disse 
fakta-arkene benyttet her. Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven ble også kartlagt, og hver 
av disse lokalitetene er avmerket i verditabellen. I tillegg er rødlista naturtyper (Tabell 3) kort omtalt 
i eget kapittel. Det må presiseres at naturtypen viktig bekkedrag ikke er med i Miljødirektoratets 
reviderte fakta-ark, men på bakgrunn av at det er en viktig naturtype på strekningen Lyngdal – Moi, 
er den inkludert her.  

Informasjon om eksisterende naturtypelokaliteter ble samlet inn i forkant av feltarbeidet og senere 
kontrollert i felt. Lokaliteter som var godt beskrevet og dokumentert ble ikke endret. Andre har fått 
endret avgrensning, verdi og/eller klassifisering. Resten av feltarbeidet ble utført ved at 
undersøkelsesområdet først ble vurdert på avstand, slik at områder med for eksempel 
granplantefelter og eller med intensivt drevet mark, ble utelukket. De resterende områdene ble 
oppsøkt i felt. Ensartede naturtypelokaliteter med store arealer, ble delvis avgrenset fra avstand. Det 
må også nevnes at hele området ble observert fra helikopter 12. juni 2015. Dette var til stor hjelp 
for å få oversikt over naturforholdene, og senere for å vurdere landskapsøkologiske sammenhenger. 

Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes, ut fra bestemte kriterier, til A, 
B og C-verdi (Tabell 1). Statens Vegvesens håndbok V712 er lagt til grunn ved verdisetting og ved 
utarbeidelse av verdikart. For de andre temaene som er vurdert i denne rapporten; viktige 
viltområder, viktige ferskvannslokaliteter, vannmiljø og geologisk naturarv, er de anvendte 
metodene beskrevet i innledningsvis for hvert kapittel. For informasjon om kategoriene for 
rødlistede arter henvises det til Henriksen & Hilmo (2015). Forekomster av fremmede arter 
(Gederaas mfl. 2012) er notert, og benyttet i verdivurderingen av naturtypene.  

Tabell 1. Verdisetting av natur etter forskjellige kilder. 

Verdi etter  

DN-håndbok 11 og 13 

Verdi etter 

SVV håndbok 140 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 
fagtemaet 

 Bebygde areal 

 
Verdien etter SVV V712 blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.  
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Tabell 2. Rødlistekategorier for Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). 

Rødlistekategorier Definisjon 

 

EX Utdødd En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 
EW Utdødd i vill tilstand Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes 

individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. 
RE Regionalt utdødd En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd 

fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært 
etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko 
for utdøing. 

EN Sterkt truet En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for 
utdøing. 

VU Sårbar En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.  

NT Nær truet En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN 
eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i 
nær framtid. 

DD Datamangel En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte 
kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av 
mulige kategorier fra og med CR til og med LC (livskraftig).  

 
Tabell 3. Rødlistekategorier Norsk rødliste for naturtyper 2010 (Lindgaard & Henriksen 2011). 

Rødlistekategorier Definisjon 

 

EX Forsvunnet globalt En naturtype er forsvunnet globalt når det er svært liten tvil om at naturtypen 
er globalt forsvunnet.  

RE Forsvunnet Naturtyper som ikke lenger finnes i Norge. Marktypen eksisterer ikke lenger 
regionalt og vil ikke kunne gjenoppstå naturlig og/eller nøkkelartene i 
naturtypen er regionalt utdødd og sannsynlighet for reetablering er liten.  

CR Kritisk truet En naturtype er kritisk truet (CR) når best tilgjengelig informasjon indikerer 
at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for kritisk truet er oppfylt. Risikoen for 
at naturtype forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er ekstremt 
høy. 

EN Sterkt truet En naturtype er sterkt truet (EN) når best tilgjengelig informasjon indikerer 
at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for sterkt truet er oppfylt. Risikoen for 
at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er svært 
høy.  

VU Sårbar En naturtype er sårbar (VU) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for sårbar er oppfylt. Risikoen for at naturtypen 
forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er høy.  

NT Nær truet En naturtype er nær truet (NT) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for nær truet er oppfylt. Naturtypen tilfredsstiller 
ingen av kriteriene 1-4 for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille 
noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.  

DD Datamangel En naturtype settes til kategorien datamangel (DD) når usikkerhet om 
naturtypens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele 
spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC (økologisk 
tilfredsstillende/livskraftig).  
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3 DATAGRUNNLAG 

Datagrunnlaget er, foruten egen kartlegging, basert på Miljødirektoratets Naturbase, 
Artsdatabankens Artskart og NIBIO sin database Kilden. I tillegg er rapporter fra tidligere 
undersøkelser innenfor undersøkelsesområdet blitt konsultert (se kildeliste). En lang rekke 
verdifulle informanter har vært kontaktet (se liste under kilder).  

4 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Flere registreringer og undersøkelser som er relevante for de aktuelle temaene er tidligere utført i 
det undersøkte området. Her nevnes de viktigste for dette prosjektet, med vekt på 
naturtypekartlegginger. For mer informasjon om kildene for de andre temaene, henvises det til hvert 
delkapittel. Det undersøkte området ligger hovedsakelig i Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal 
kommuner i Vest-Agder. I tillegg ligger et område i Lund kommune i Rogaland. Kommunene har 
foretatt enkelte naturtypekartlegginger (bl.a. Grimsby 1998) med senere suppleringer for hele fylket 
(Klepsland mfl. 2012, Klepsland mfl. 2013, Mangersnes 2011). Det kan også nevnes at Grimsby 
(2009) har kartlagt hvitryggspett og dvergspett i det undersøkte området. Åsen (2015) har utarbeidet 
en oversikt over vegetasjon og flora for ny E18 over Kvinesheia til Feda. 

5 LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

Landskapsøkologi er læren om hele landskapet, som består av en rekke forskjellige habitater, 
naturtyper og økosystemer. I landskapsøkologien forsøker vi å forstå sammenhengene og 
strukturene i landskapet og hvordan avstander og hindringer mellom habitater og økosystemer på 
stor skala påvirker artene som lever i landskapet. Med betegnelsen landskapsøkologiske effekter, 
forsøker man å beskrive den oppsplitting og fragmentering av natur som skjer gjennom nedbygging 
av areal, og hvilke effekter dette kan ha på arter i landskapet. Fragmentering skaper større avstander 
mellom egnete habitater i landskapet. Det kan føre til at populasjoner isoleres, at genetisk utveksling 
reduseres eller forsvinner mellom populasjoner. I forvaltningssammenheng er det mest fokus på 
arter som kan bli særlig negativt påvirket, for eksempel arealkrevende arter eller sjeldne og 
rødlistede arter.  

I Håndbok V712 dreier dette temaet seg hovedsakelig om problemstillinger knyttet til nærhet 
mellom viktige arealer for naturmangfold. Derfor fokuserer vi på arealer som har en 
sammenbindingsfunksjon for verdisatte delområder (for eksempel naturtyper). Videre er det 
fokusert på trekkveier for hjortevilt, og viktige områder for fugl, fordi nye veger vil kunne danne 
barrierer for disse. Planområdet er delt inn i landskapsøkologiske områder som vist i Tabell 4. For 
ytterligere detaljer om vilt, se eget kapittel. Det bør også bemerkes at samtlige områder er vurdert 
til å ha lokal eller regional landskapsøkologisk funksjon og ingen av områdene har nasjonal 
landskapsøkologisk funksjon (jf. V712). Disse deltemaene er derfor ikke diskutert for hvert område. 
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Figur 2. Deler av de landskapsøkologiske områdene Eldsberget – Årdalen, med Flikka og Årdalen i bakgrunnen 
(t.v.) og Sira (t.h.). Foto: Statens vegvesen.  
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Tabell 4. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for landskapsøkologiske områder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

1 Birkeland - 
Dunsæd 

I dette, sørligste landskapet finnes hovedsakelig 
knausskog, blåbærskog og svak lågurtskog med dominans 
av furu og bjørk og med innslag av gran og eik. I tillegg 
finnes enkelte fattige myrområder, elveløp og små 
innsjøer (f.eks. Vatlandstjødna). Det er også noe intensivt 
drevet mark, spesielt i sør. Enkelte spredte trekkveger for 
hjortevilt finnes, men det er ingen viktige viltområder for 
fugl her. Området er ensartet, men påvirket av hogstflater, 
granplantefelt, kraftlinjer, beite og bebyggelse. Store 
områder med sammenhengende skog gir en viss 
sammenbindingsfunksjon.  

 

       ▲ 

 

2 Dunsæd - 
Helledalsvatnet 

Området består hovedsakelig av knausskog, blåbærskog 
og svak lågurtskog med dominans av furu og bjørk og med 
innslag av gran og eik. En gammel ospeskog ble også 
registrert. I tillegg finnes enkelte fattige myrområder, 
elveløp og små innsjøer. Flere trekkveger for hjortevilt 
finnes (f.eks. ved Sparkehylen), men det er ikke registrert 
viktige viltområder for fugl her. Området er ensartet og er 
påvirket av hogstflater, granplantefelt, beite og noe 
bebyggelse. Store områder med sammenhengende skog 
gir en viss sammenbindingsfunksjon. 

 

       ▲ 

 

3 Eldsberget - 
Årdalen 

Området er stort og variert, og domineres av 
edellauvskoger i sør og nord, hovedsakelig med middels 
til stor KU-verdi. Ved Storedranga og Flikka finnes en del 
intensivt dyrket mark, men med et viktig bekkedrag ved 
Flikka. I Årdalen er det også en skogsbekkekløft. Den 
midtre delen av området består av myrer, innsjøer og små 
elveløp i et fattig skoglandskap. Unntaket her er store 
barlindforekomster ved Kringletjødn. Det er bare kjent en 
trekkvei for hjortevilt, men ingen viktige hekke-, raste- og 
overvintringsområder for fugl. Spesielt ved Flikka er 
landskapet oppbrutt og påvirket av veier, bebyggelse, 
granplantefelt, hogstflater og kraftlinjer. Området har 
generelt små verdier som sammenbindende element, men 
er lokalt viktig for områder i sør og nord. 

 

                 ▲ 

 

4 Sira 

Landskapet er delt i to av Sira. Hver side av elveløpet 
domineres av intensivt drevet mark, og fattig bjørke- og 
eikeskog. Viktige naturtyper her er edellauvskoger med 
middels og middels til stor verdi. Det er kun én kjent 
trekkvei for hjortevilt her, men ingen viktige viltområder 
for fugl. Landskapet er oppbrutt og påvirket av veier, 
bebyggelse, granplantefelt, hogstflater og kraftlinjer. Det 
er liten sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte 
delområder fordi de ligger spredt. 

 

            ▲ 

 

5 Tronvik 

Området ligger hovedsakelig i et bratt terreng ved 
Tronvika og er karakterisert av mye intensivt drevet mark 
og fattig bjørke- og eikeskog. Viktige naturtyper her er 
hagemark og edellauvskog. Det er ikke kjent verken 
viktige trekkveier for hjortevilt eller viktige viltområder 
for fugl. Landskapet er oppbrutt og påvirket av veier, 
bebyggelse, granplantefelt og kraftlinjer. Det er noe 
sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder. 

 

           ▲ 
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6 ARTSFOREKOMSTER 

6.1 Rødlistearter 

For temaet artsforekomster, skal rødlistede og freda arter redegjøres for (jf. Håndbok V712). De 
fleste funn av rødlistede arter i dette prosjektet er gjort innenfor registrerte naturtypelokaliteter og 
viltområder, og er derfor omtalt i lokalitetsbeskrivelsene. Et unntak er et individ av ask (VU) 
registrert i 1986, fra området ved Gitlefjellet (lengdegrad 6,598916, breddegrad 58,443131), vest 
for Tronvik i Lund kommune, på grensen til undersøkelsesområdet. Det er generelt sparsomt med 
forekomster av rødlistede moser, lav og sopp i undersøkelsesområdet. Alle funn av rødlistede og 
forvaltningsrelevante arter er registrert i Artsdatabankens Artskart.  

6.2 Soppregistreringer 

I denne undersøkelsen har det også vært utført en egen soppregistrering (vedboende sopp og 
markboende sopp på naturbeitemarker) av professor emeritus Leif Ryvarden (Naturrestaurering 
AS). Her gjengis Ryvardens sammendrag av undersøkelsen. 

Befaringen foregikk f.o.m. 14. oktober t.o.m. 18. oktober 2015, i områder foreslått av Per Gerhard 
Ihlen og Hallvard Holtung. Da feltarbeidet ble utført regnet det hver dag, til dels meget kraftig, 
særlig da yttersiden av nedbørområdet «Petra» passerte Vest-Agder og Rogaland. 

Fokus i feltarbeidet ble gitt på naturbeitemarker, det vil si slike som kun gjødsles av beitedyrenes 
ekskrementer. Sopp på slike beitemarker er alle saprotrofer, dvs. at de lever av dødt plantemateriale, 
i alt vesentlig døde røtter fra forskjellige urter og gras.  

Soppsesongen 2015 var spesiell ved at den var artsfattig. Dette skyltes sannsynligvis den sene og 
kalde våren og en fuktig sommer. Den høye nedbøren gjennom hele sommeren gjorde jorda 
vannmettet, noe som generelt medfører at soppmycelets respirasjon i jorda nesten stopper opp, da 
det er avhengig av rimelig oksygentilførsel. Dette betyr igjen at det ikke bygges opp et overskudd 
til dannelse av et fruktlegeme.  

Siden all registering av sopp foregår ved innsamling av fruktlegemer, ga ikke sesongen i 2105, 
særlig informasjon om soppartenes forekomster, men biodiversiteten av sopp er trolig lav, også på 
grunn av at bergartene i områdene gjennomgående er harde og sure. Noen vanlige ekskrement-
tilknyttede arter ble allikevel registrert, og av eksempler kan nevnes gjødelsringsopp, 
sitronkragesopp og to blekksopp-arter. Disse er ikke beitemarksopp, men sekundærarter ved at de 
utelukkende opptrer på beitedyrenes ekskrementer. Artene er således uten verdi ved vurdering av 
beitmarkenes biodiversitet og økologiske verdi. Av registrerte arter på beitemarker kan nevnes 
beitesjampinjong, torvnavlesopp, kjeglevokssopp, skarlagenvokssopp, vanlig potetrøyksopp og 
ruterøyksopp. Alle disse artene er vanlige på eng og beitemark over hele landet til over skoggrensen. 
Noen av forekomstene er nevnt i naturtypebeskrivelsene. 
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7 NATURTYPER 

7.1  Rødlista naturtyper 

Eksempler på rødlistede naturtyper i planområdet er beiteskoger (NT), elveløp (NT), innsjøer (NT), 
kulturmarksenger (VU) og våtmarksmassiver (NT) (Lindgaard & Henriksen 2011). En rødlistet 
naturtype som bør omtales spesielt i denne forbindelse, er lågurt-eikeskog (NT). Artsdatabanken, 
definerer dette som eikedominert skog på intermediær til kalkrik mark. Det må presiseres at 
eikeskogene i dette prosjektet er vanlige og vokser for det meste på blåbærmark og svak lågurtmark. 
Disse skogene er derfor ikke ekte lågurt-eikeskoger, dvs. skoger som inneholder arter som for 
eksempel blåveis, myske og sanikkel. Et unntak er lokaliteten ved Klubbåsen som er kartlagt som 
rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Her er det både blåbærmark og svak lågurtmark, men 
det er også partier i den vestligste delen, i det bratteste partiet, som har elementer av ekte lågurtmark. 
Dette er den viktigste delen av naturtypelokaliteten. 

7.2 Utvalgte naturtyper 

Av utvalgte naturtyper ble det registrert to hule eiker og en slåttemark. Lokaliteter med utvalgte 
naturtyper er markert i verditabellene. Siden naturtypen hul eik også inkluderer eiketrær som ikke 
er hule, men som har en omkrets på minst 200 cm, må det presiseres at flere av eikene i 
kulturpåvirket skog også er innenfor denne definisjonen. På bakgrunn av dette, og fordi hagemarker 
med forskriftseiker også vises som utvalgte naturtyper i Naturbase, er disse også markert i 
verditabellene (Tabell 5). Totalt ble det derfor registrert to hule eiker, og 18 lokaliteter som 
inneholder hule eiker som kvalifiserer som utvalgt naturtype.  

7.3 Naturtypelokaliteter 

Under kartleggingsarbeidet i 2015 ble hele undersøkelsesområdet (Figur 1) kartlagt. Alle 
eksisterende naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet, og de fleste Mis-lokaliteter vi har 
hatt tilgang til i prosjektet, er undersøkt. Totalt ble 144 naturtypelokaliteter kartlagt mellom Lyngdal 
og Ålgård, hvorav 43 på strekningen mellom Lyngdal og Moi. Av disse er 36 lokaliteter nye; dvs. 
hele 84 %. Dette understreker behovet for naturtypekartlegging i denne type prosjekter. På 
strekningen Lyngdal – Moi (Figur 3) er de 43 lokalitetene fordelt på fem svært viktige (A), 18 
viktige (B) og 20 lokalt viktige (C) lokaliteter. Tabell 5 viser naturtypelokaliteter på strekningen 
mellom Lyngdal og Moi. I øst er det en lang strekning hvor det er registrert få naturtypelokaliteter. 
Alle naturtypedataene og kartavgrensningene er sendt til Fylkesmannen i Rogaland og Vest-Agder. 
Naturtypelokalitetene som var registrert i Naturbase, er merket med BN-nummer i verditabellene.  

Kort sammenfattet er naturtypeverdiene i området i stor grad knyttet til edellauvskog, store trær 
(eik) i kulturlandskapet, og naturbeitemarker. Lokalitetene i edellauvskog består mest av fattig 
eikeskog, mest på blåbærmark og svak lågurtmark. Enkelte steder finnes også skog dominert av 
alm, lind og ask. Eldre skog finnes, men mengden viktige objekter (grove trær, død ved) er begrenset 
grunnet hard utnyttelse. Lokalitetene finnes i hovedsak i bratte lier. Kulturlandskapet har ofte hatt 
høyt beitetrykk, men gjødsling er ikke så tydelig her som i områdene lenger vest. De få 
naturbeitemarkene som er kartlagt, er vurdert som viktige (B-verdi) og lokalt viktige (C-verdi). 
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Kystlyngheier ble ikke observert her. Naturverdiene i kulturlandskapet er i stor grad knyttet til store 
gamle trær som forekommer enten enkeltvis, i grupper eller i større hagemarker. Eikene som er 
kartlagt har status som utvalgt naturtype. Spredt i undersøkelsesområdet er det også noen mindre 
vassdrag som er vurdert som viktige bekkedrag og skogsbekkekløft. 
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Figur 3. Naturtypelokaliteter på strekningen Lyngdal-Moi. 
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Tabell 5. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert i undersøkelsesområdet 
Lyngdal - Moi. BN-nummer refererer til nummer i Naturbase for eksisterende lokaliteter. Dersom en naturtype (for 
eksempel en hagemark) inneholder forskriftseiker som utvalgt naturtype, er det notert til slutt. 

Lok_ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

1 Refsti S 
Store gamle trær, utforming spisslønn (C-verdi). Grov vital 
spisslønn (270 cm i omkrets) på gjengroende tun. Vid krone 
og begynnende hulhet i stamme. Nokså glatt bark. 

 

            ▲ 

 

2 Refstimonan 

Store gamle trær (B-verdi). 6 gamle lind og 2 ask mellom 
veg og dyrkamark. Lindene varierer fra 200-310 cm i 
omkrets og er tidligere beskåret/styvet og flere har knudrete 
stamme, begynnende hulheter og døde tredeler. Askene er 
ikke beskåret og er av midlere dimensjoner (150-160 cm). 

 

                ▲ 

 

3 Birkeland N 

Store gamle trær, utforming eik (C-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Vital eik i jordekant på 250 cm i omkrets. 
Middels vid krone, nokså glatt bark. Noe gjengrodd rundt 
stammen. 

 

            ▲ 

 

4 Vatlandstjødna 

Dam (C-verdi). Våtmarksområde bestående av et tjern 
omgitt av myr og fuktenger. Mye flaskestarr og krypsiv. 
Formodentlig en rik evertebratfauna, men dette er ikke 
fullgodt undersøkt. 

 

            ▲ 

 

5 Framstø 

Beiteskog, utforming skogsbeite i gamle boreale lauvskoger 
(C-verdi). Gjengroende beiteskog dominert av bjørk og rogn. 
En del dødved, og flekker med urterik vegetasjon. Trolig 
ikke gjødslet. Begrenset potensial for truede arter.  

 

           ▲ 

 

6 Trollåsen 

Gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog (C-
verdi). Stripe med gammel lauvskog dominert av bjørk og 
osp. Mye død ved og gamle trær. En spesielt stor og gammel 
osp (omkrets: 350 cm) med en av få forekomster av olivenlav 
(NT) i Vest-Agder. Lokalitetens verdi trekkes ned av 
begrenset størrelse, og at den er delt i to av skogsvei. 

 

            ▲ 

 

7 Lilledrange 
BN00029243 

Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog, tidligere 
alm-lindeskog (A-verdi). Naturtypelokaliteten er en 
sørvendt ur og inneholder flere edellauvtrær på lågurtmark. 
Flere av artene som vokser her er kalk- og næringskrevende 
og flere lindetrær er gamle. 

 

                       ▲ 

 

8 Lilledrangesundet 
BN00029330 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (15 daa) og var inntil nylig holdt 
i hevd med beite og slått. Den inneholder et rikt urteinnslag 
har forekomster av klokkesøte (VU) og nattfiol. Sommeren 
2015 viste den tegn til svak gjengroing. 

 

                ▲ 

 

9 Klubbåsen 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av eik, men er heterogen og 
inneholder blåbærmark, lågurtmark og noe beitepåvirket 
skog. I tillegg finnes spredte forekomster med edellauvtrær i 
den vestlige delen. Området utgjør et stort er stort (515 daa) 
og sammenhengende skogsområde som har både ung og 

 

                ▲ 
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gammel skog. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den utvalgte 
naturtypen hul eik. 

10 
Storedranga 
BN00029310 Ny 
avgrensing 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær (B-
verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av relativt 
storvokste eiker, med innslag av ask (VU). Svak lågurtmark 
dominerer, store deler av lokaliteten er beitepåvirket, men 
artsdiversiteten er lav. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den 
utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                ▲ 

 

11 Storedranga øst 

Slåttemark, utforming fattig slåtteeng (C-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Naturtypelokaliteten er dominert av 
rødsvingel og viser tegn til tidlig gjengroingsfase. Fortsatt 
finnes flere kulturmarksarter, men de har spredte 
forekomster.  

 

            ▲ 

 

12 Raunstiura 

Rik edellauvskog, utforming rasmark- og ravinealmeskog 
(A-verdi). Naturtypelokaliteten er sørvestvendt og dominert 
av alm (VU), ask (VU) og lind på stein- og blokkmark. Den 
inneholder flere lågurtarter i feltsjiktet og er svakt 
beitepåvirket.  

 

                        ▲ 

 

13 Torekjerr 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (4,3 daa), dominert av eik og 
med innslag av furu i aldersfase. Svak lågurtmark dominerer, 
den er artsfattig og ikke beitepåvirket. 

 

            ▲ 

 

14 Kringletjødn 
BN00029244 

Rik barskog, utforming barlindskog (A-verdi). Opprinnelig 
kartlagt som «kystfuruskog». Variert skogsområde med 
furu, eik, lind, og mye barlind (VU), på både blåbær- og 
lågurtmark. Skogen er også hovedsakelig gammel. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                       ▲ 

 

15 Kringletjødn sørøst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi) i mosaikk med 
svært kalkfattig innsjø. Naturtypelokaliteten inkluderer 
både, myr, innsjø og en bekk. Fast- og mykmatter med 
vanlige karplanter dominerer. Myra, og tilgrensende innsjø, 
er et viktig område for øyenstikkere. 

 

            ▲ 

 

16 Kringletjødn nord 

Rik barskog, utforming barlindskog (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av bjørk, eik og furu. Den 
har også store innslag av barlind, på blåbær- og svak 
lågurtmark. Flere av trærne har også trolighøy alder. 
Lokaliteten er negativt påvirket av noe edelgran. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

               ▲ 

 

17 Langebakken nord 

Rik sump- og kildeskog, utforming rikere lauvsumpskog (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av relativt gamle 
svartortrær. Skogen er frodig, men har få karplantearter. 
Epifyttfloraen er også artsfattig.  

 

            ▲ 

 

18 Langebakken vest 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av relativt unge 
eiker, med enkelte yngre individer. Beitepåvirket 
blåbærmark dominerer og artsdiversiteten er lav. Flere 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

            ▲ 
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19 Myran 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er stor inkluderer både, myr, tjern og 
flere bekker. Fast- og mykmatter med vanlige karplanter 
dominerer. Hvitmyrak vokser rikelig på løsmattene. Myren 
er trolig et viktig område for øyenstikkere. Den er påvirket 
av en skytebane. 

 

               ▲ 

 

20 Langebakken 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (19,5 daa) og holdes i hevd med 
beite (kyr). Den er intakt og inneholder vanlige karplanter 
for regionen. 

 

               ▲ 

 

21 Brokka sør 

Gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog (C-
verdi). Eik og ask (VU) er dominerende treslag og vokser 
hovedsakelig på svak lågurtmark på begge sider av veien og 
på begge sider av en bekk. Lokaliteten er liten (1,8 daa) og 
bare vanlige karplanter og epifytter ble registret. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 

 

22 Gulledalen 

Rik barskog, utforming barlindskog (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av furu og bjørk. Den har 
også store innslag av barlind, på blåbær- og svak lågurtmark. 
Nedre del er dominert av storbregneskog. Flere av trærne har 
også trolig høy alder. Lokaliteten er intakt og ingen negative 
påvirkninger ble registrert.  

 

                ▲ 

 

23 Flikkabekken 
BN00029318 

Viktig bekkedrag, utforming viktig gytebekk (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten har anadrom bestand av ørret. 
Kantvegetasjonen er dominert av vanlige boreale lauvtrær. 
Lokaliteten er intakt og ingen negative påvirkninger ble 
registrert.  

 

                ▲ 

 

24 Brokka nord 

Gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog (C-
verdi). Eik er dominerende treslag og vokser hovedsakelig 
på svak lågurtmark. Lokaliteten er liten (4,1 daa) og bare 
vanlige karplanter og epifytter ble registret. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 

 

25 Bjelketona sør 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av eik, men er heterogen og 
inneholder svak lågurtmark og beitepåvirket skog. Bare 
regionalt vanlige arter ble registrert. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 

 

26 Knotten vest 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av eik, men er heterogen og 
inneholder blåbærmark, lågurtmark og noe svakt 
beitepåvirket skog. Området har et lite areal (21,5 daa) og 
bare regionalt vanlige arter ble registrert. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 

 

27 Flikka BN00029245 
Grensene er justert 

Gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog (A-
verdi). Eik er dominerende treslag og vokser hovedsakelig 
på blåbærmark og noe svak lågurtmark. Mye av skogen er 
gammel og lokaliteten er stor (184,2 daa). Bare vanlige 
karplanter og epifytter ble registret. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                      ▲ 

 

28 Årdalen 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er dominert av eik og bjørk på blåbær- 
og svak lågurtmark. Den har stor topografisk variasjon med 
gjel, bergvegger, stein og blokker. Bare vanlige lav- og 
mosearter knyttet til vassdraget ble registrert. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 
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29 Skjeggestadåsen øst 

Gammel boreal lauvskog, utforming gammel bjørkeskog (C-
verdi). Ren bjørkeskog med svært gamle trær og sjeldent stor 
forekomst av død ved, både stående og liggende.  Trolig 
gammelt beite i gjengroing. Fattig utforming uten krevende 
arter i feltsjiktet. 

 

            ▲ 

 

30 Omdalsåsen 

Naturbeitemark, utforming rik beite-tørreng (C-verdi). Svært 
liten rest med rik og ugjødslet eng i overgang til rik lauvskog. 
Noe krevende arter som smalkjempe, grov nattfiol, 
liljekonvall, gulaks m.m. To store eiker som er en del av det 
gamle beitet inngår i lokaliteten. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

             ▲ 

 

31 Langebakken, Sira 

Rik edellauvskog, flere utforminger (C-verdi). Forholdsvis 
stor skoglokalitet med flere rike og lokalt sjeldne naturtyper. 
I bratte partier finnes godt utviklede lindeskoger med innslag 
av rik lågurtskog. Overgang til fuktige bekkedrag med stor 
og gammel skog av osp og eik, og små flekker med gråor-
heggeskog. Rikt og variert feltsjikt, men mangler sjeldne 
eller spesielt krevende arter.  

 

             ▲ 

 

32 Sira 

Store gamle trær, utforming eik (A-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Sommereik, omkrets på 380 cm. Målt i 
brysthøyde. Tydelig hulhet ved basis av stammen. Potensial 
for truede arter, inventert utenfor sesong for ettårige kjuker. 
Gammel svovelkjuke påvist. Stort arts-potensial samt 
regionalt sjelden utforming tilsier A-verdi. 

 

                     ▲ 

 

33 Sira vest 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (B-verdi). 
Skrent og jordekant bestående av ren eikeskog med 
gjennomgående store dimensjoner. Om lag 50 eiker med 
brysthøydeomkrets på mellom 100 - 250 cm. Lokaliteten 
kvalifiserer til utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven. 
Ingen spesielle artsfunn, og lite innhold av død ved. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

               ▲ 

 

34 Kringla 

Gammel lavlands-blandingsskog, utforming furu-
lavlandsblandingsskog (C-verdi). Tidl. MiS-lokalitet. 
Spesiell skoglokalitet med blandingsskog av furu og bjørk. 
Skogen er gjennomgående gammel, med store dimensjoner 
og mye død ved. En svært stor furugadd står sentralt i 
lokaliteten. Lokaliteten er svært fuktig og antas å ha et visst 
potensial for epifytter. 

 

          ▲ 

 

35 Voilan 

Slåttemark, utforming rik slåtte-eng (B-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE: Fint utformet og artsrik engrest i gjengroing. 
Arter som grov nattfiol, smalkjempe, hanekam og jonsokkoll 
indikerer næringsrikhet og hevd.  Artsrikdom og en for 
området godt bevart utforming tilsier B-verdi, mangel på 
truede arter gjør at lokaliteten ikke får A-verdi. 

 

                ▲ 

 

36 Bakkåsen 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (B-verdi). Stor 
lokalitet med mange store eiketrær, der flere av trærne har 
omkrets på ca. 250 cm. Eikene står i produktiv skog, og 
omfattes derfor ikke av forskrift om utvalgte naturtyper. 
Feltsjiktet er til tider noe rikt og variert, men mangler spesielt 
krevende eller sjeldne arter. 

 

                ▲ 

 

37 Goåsen 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi). Tidl. 
MiS-lokalitet. Velutviklet blåbær-eikeskog med innslag av 
svake lågurtarter. Fremstår som betydelig rikere og mer 
naturlig sjiktet enn annen eikeskog i området. Noe død ved, 
men mangler tydelig klimaks-fase med svært store og gamle 
trær. Begrenset potensial for rødlistede arter. 

 

           ▲ 
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38 Bjørkebakken 2 
BN00029303 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Tidligere kartlagt som naturtype med mangelfull 
avgrensning og beskrivelse i Naturbase (BN00029303).  
Lokaliteten avgrenses under tvil fordi utformingen er svak, 
og i grenseland for hva som kan regnes som 
naturtypelokalitet. Deler av enga inneholder arter som 
indikerer tradisjonell beitehevd, mens andre deler virker 
gjødslet. Lokaliteten gis (svak) C-verdi. 

 

         ▲ 

 

39 Bjørkebakken 1 

Beiteskog, utforming skogsbeite i edellauvskog (B-verdi).  
Lokaliteten er tidligere avgrenset som MiS-lokalitet. 
Lokaliteten utgjør en samling av store eiketrær, hvorav 
nærmere 50 trær har omkrets over 200 cm. Lokaliteten 
oppfyller dermed kravet til utvalgte naturtyper. Den tidligere 
rødlistede eike-hårskål ble funnet på et av trærne, og er trolig 
første funn av arten i Vest-Agder. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                   ▲ 

 

40 Bringedal 

Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog (B-verdi). 
Rasmark med regionalt sjelden naturtype. Skog dominert av 
lind og alm, flere store og gamle trær, mye død ved. Høy 
luftfuktighet, og antatt stort potensial for truede arter, særlig 
lav. 

 

                  ▲ 

 

41 Svartebekken 

Rik edellauvskog, flere utforminger (B-verdi). Overgang 
mellom skogsbeite og gammel lauvskog. Mosaikk av flere 
beslektede naturtyper. Øverst i lokaliteten er det fuktig og rik 
gammelskog med mye død ved, og nederst er det gjengrodd 
beiteskog med store trær av lind, hassel og eik, deriblant 
styvede trær. I vest: parti med rasmark-lindeskog. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                ▲ 

 

42 Tronvik 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær (B-
verdi). Beite- og hagemark med god hevd, og stedvis meget 
godt bevart kulturlandskap. Mange store eiker med omkrets 
mellom 200 cm og 250 cm. Deler av lokaliteten kvalifiserer 
som utvalgt naturtype. Stor forekomst av flekkmarihånd og 
noe krevende lågurter. B-verdi på grense til A på grunn av 
sjelden og velutviklet hagemark. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                  ▲ 

 

43 Brekkå 

Engpreget erstatningsbiotop, utforming veg- og 
jernbanekant (B-verdi). Et begrenset areal med flere relativt 
krevende arter som grov nattfiol, blåmunke, kystgrisøre og 
smalkjempe i tilknytning til vei. Skjøttes og holdes i hevd av 
kantslått.  

 

                   ▲ 
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8 VIKTIGE VILTOMRÅDER 

I denne rapporten deler vi informasjonen inn i hjortevilt (kapittel 8.1) og fugl (kapittel 8.2). 
Informasjon om hjortevilt er innhentet gjennom møter, og relevante opplysninger er tegnet inn på 
kart. Det er i tillegg gjennomført flere møter og telefonsamtaler/e-postutvekslinger med 
representanter for ulike jaktlag og andre personer med spesiell viltkjennskap. Bestandsdata og 
fellingsdata er innhentet gjennom Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) og fra Statistisk 
sentralbyrå (www.ssb.no). Hjorteviltdata er ikke lenger tilgjengelig via naturbasen, med unntak av 
villrein, men data for tidligere registrerte trekkveier i naturbasen er mottatt fra Fylkesmannen i Vest-
Agder. Personer som har bidratt med informasjon er presentert i kildelista. For fugl, se kapittel 
8.2.1. Trekkveger for hjortevilt er vist i Figur 8 og informasjon om disse finnes i Tabell 8. 

8.1 Hjortevilt 

Elgbestanden i Vest-Agder har blitt kraftig redusert de seneste 10-15 år etter bestandstoppen på 90-
tallet. I Rogaland har vært mer stabil, men lav elgbestand over de siste par tiårene. Stor avskyting 
av elg i Vest-Agder er en forvaltning som har hatt til hensikt å få opp kondisjonen på dyrene igjen 
etter at kondisjon og bestand var kraftig nedadgående på 90-tallet. Det har gjennom de siste årene 
hatt en positiv effekt på kondisjonsutviklingen for elg i fylket (Stenbrenden m.fl. 2014). Fellingstall 
for elg og hjort i Vest-Agder og Rogaland viser klart overgangen fra Sørlandsregionen til 
Vestlandsregionen, der tettheten av hjort er langt høyere enn for elg i Rogaland og motsatt i Vest-
Agder (Figur 4). Det er interessant at hjorten har hatt stor oppgang i antall i samme periode som 
elgen har hatt nedgang i Vest-Agder. En tendens der hjorten vandrer østover og tar i bruk nye beiter, 
som i andre deler av landet. For rådyr er det større vekslinger i bestandsstørrelsen fra år til år, og 
dette kan antas å ha sammenheng med varierende snømengde og predasjonsrate, foruten jaktuttaket 
i seg selv.  

 
Figur 4.  Fellingstall fra jakt av elg og hjort i Vest-Agder og Rogaland i perioden 1990-2014. Figuren er basert på 
data hentet fra www.ssb.no 
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Figur 5.  Fellingstall fra rådyrjakt i Vest-Agder og Rogaland i perioden 1990-2014. Figuren er basert på data er 
hentet fra www.ssb.no. 

 

Antallet trafikkdrepte elg i Vest-Agder har vært nedadgående gjennom de siste årene (Figur 6). Som 
eksempel var antallet trafikkdrepte elg og hjort, 17 dyr i 2012 og tilsvarte 1,7 % av det totale 
jaktuttaket (Stenbrenden m.fl. 2014). Nedgangen siden 90-tallet kan ha sammenheng med 
trafikksikkerhetstiltak, men det er også åpenbart at lavere elgbestand gir færre dyr som krysser veger 
og utsettes for kollisjon. Ved vurdering av ny E39 fra Lyngdal Vest til Moi er det av stor betydning 
hvordan bestandene av hjorteviltet ivaretas. Veikorridorene er lagt slik at de i hovedsak vil få 
kystbeiter på sørvestsiden og innlandsbeiter på nordøstsiden. Dette kan potensielt gi en kraftig 
fragmentering av elgens og hjortens hjemmeområder, og muligvis sperre av sesongtrekk mellom 
kyst og innland, spesielt for hjorten. I partier der veien går gjennom områder med gode rådyrbeiter 
vil den i seg selv gi arealbeslag som virker inn på beitetilgang og arealbruk for lokale 
rådyrbestander, men med mindre areal på sine hjemmeområder er rådyret mindre påvirket av vegen 
på et større landskapsøkologisk nivå. I de partier vegen kan bli tunnelført vil hjorteviltet kunne få 
bedrete forhold sammenlignet med dagens situasjon, siden nåværende E39 har mange 
kollisjonsutsatte partier. Figur 7 viser kollisjonsdata som er registrert ved Hjorteviltregisteret de 
siste årene i denne regionen. Materialet er ikke komplett fordi fallvilthendelser i varierende grad 
rapporteres inn fra ulike kommuner, men de viser i hovedsak hvilke partier av nåværende E39 som 
er mest kollisjonsutsatt. Påkjørsler av rådyr er klart mest vanlig.  
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Figur 6. Antall trafikkdrepte elg i perioden 1987-2012 i Aust- og Vest-Agder. Figuren er hentet fra Stenbrenden 
m.fl. (2014). 
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Figur 7. Registrerte kollisjoner av rådyr (rødt), og elg (blått), i områdene rundt E39 gjennom Kvinesdal og 
Flekkefjord. Kartet er hentet ut fra hjorteviltregisterets innsynsløsning for registrerte fallvilthendelser de siste ti 
årene, men er ikke komplett da slike data i varierende grad rapporteres inn.  

8.1.1 Kvinesdal 

Kvinesdal er en kommune med stor bestand av rådyr og elg, og en mindre bestand av hjort (Tabell 
6). For rådyr indikerer fellingstallene en stabil bestand, men med noe nedgang siden 2012. Elg 
forekom i langt høyere tetthet på 1990-tallet, men ble så redusert sterkt ved avskyting med den 
hensikt å senke beitepresset og få bedre kondisjon på dyrene (Stenbrenden m.fl. 2014). De siste ti 
årene har fellingstallene vært synkende og viser nær en halvering i 2014 sammenlignet med 2005. 
Motsatt tendens gjelder for hjort, der fellingstallene indikerer en klar oppgang siste ti år. Siden 
hjortebestanden er i vekst og det er en målsetning i forvaltningen og øke bestanden er det likevel 
viktig å vektlegge denne artens arealbruk i verdivurderingene. Kollisjonsdata viser at tap av elg og 
rådyr forekommer hyppig i motsetning til for hjort (Tabell 6).  
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Tabell 6. Antall elg, hjort og rådyr i Kvinesdal som årlig er felt under jakt, og med antallet drept i kollisjon på veg i 
parentes. Data er hentet fra www.ssb.no og www.hjorteviltregisteret.no 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elg 186 
(10) 

179 
(4) 

164 
(3) 

146 (1) 156 (4) 130 (1) 138 (6) 102 
(3) 

101 
(1) 

100 
(3) 

Hjort 9 (0) 5 (0) 6 (0) 5 (0) 11 (0) 21 (0) 26 (0) 19 (0) 22 (0) 24 (0) 
Rådyr (15) (11) (10) 280 

(27) 
285 
(15) 

285 
(20) 

265 
(11) 

250 
(5) 

195 
(6) 

195 
(5) 

 
I influensområdet av aktuelle korridorer for ny E39 gjennom Kvinesdal befinner vi oss nær kysten 
på hver side av Fedafjorden. På østsiden av fjorden er det relativt store områder med lavlandsbeiter 
rundt jorder og i lauvskog, og med lynghei i høyden, utover mot Lista. Mye tyder på at hjorten har 
sesongtrekk med bruk av disse beitene ut mot Lista vinterstid, mens trekket går til mer 
innlandspregete beiter på sommeren. Det er kjent at hjorten trekker helt fra Lista og nord mot 
Knabenheiene. Det er uvisst om dette kun gjelder enkeltindivider, mens andre er mer stasjonære, 
slik vi finner i andre deler av landet. Trekkmønsteret langs Oppåptavatnet tyder på slike 
sesongbevegelser for hjorten, noe som er også er kjent fra Lyngdal kommune få kilometer lenger 
mot øst (Opofte, M. og Holmen, R. pers. med.). For elg er det ikke kjent at det skal forekomme 
sesongtrekk over lengre avstander, det er nok heller slik at dyrene finner ulike sesongbeiter ved 
kortere trekk mellom hei og lavland i det kuperte landskapet. Kollisjonsdata (Figur 7) viser at elgen 
er svært utsatt for påkjørsler ved Opofte der en kjent trekkveg passerer E39 mellom de to tunnelførte 
strekningene. For øvrig sikrer mye tunnel god passasje for viltet på denne siden av Fedafjorden. 
Rådyr er antakeligvis mindre utsatt her enn på vestsiden av fjorden, siden veikorridoren i liten grad 
berører rådyrbeite. 

Vest for Fedafjorden finnes lavlandsbeiter rundt Feda, og mot Selura og Flekkefjord by når en 
passerer kommunegrensen. Før øvrig går fastlandet ut i fjorden med bratte stup og skrenter, og det 
er ikke store areal med lavlandsbeite på kystsiden av E39 som kan gi grunnlag for sesongtrekk for 
hjort, slik som ut mot Lista. Det er imidlertid relativt store arealer med skog fra Feda og i nordlig 
retning mot Gyland, der landskapet virker kanaliserende med flere nord-sørgående stup og skrenter 
som strekker seg i flere kilometers lengde. På Feda er det flere kjente trekkveier som samlet sett 
leder viltet forbi E39, elva og bebyggelsen. Disse kan sees i sammenheng med mer langtrekkende 
bevegelser for viltet mellom kystnære beiter fra Feda og ut mot fjorden i sør, og med høytliggende 
beiter på heiene, eller i barskogområder mot Gyland. Planlagt korridor vil i disse områdene gå 
gjennom gode rådyrhabitat. Kollisjonsdata viser at rådyr er særlig utsatt for påkjørsler langs 
nåværende E39 ved Feda og mot Flekkefjord by (Figur 7). (Sindland, Å. pers. med.)). 

8.1.2 Flekkefjord 

Flekkefjord er en kommune der elgen tradisjonelt har hatt langt større bestandsstørrelse enn hjort, 
men der fellingsstatistikken for de siste årene viser at tettheten av hjort snart er på høyde med elg 
(Tabell 7 og Figur 84). I likhet med resten av Vest-Agder, var elgbestanden i Flekkefjord mye større 
på 90-tallet enn i den siste tiårsperioden. Hjorten har etablert seg som en viktig del av den lokale 
faunaen i samme periode, og det er en målsetning i forvaltningen om fortsatt vekst (Stenbrenden, 
mfl. 2014). For rådyr indikerer fellingstallene en stabil bestand, men med en viss nedgang de siste 
fire årene. Kollisjonsdata viser at tap av elg og rådyr forekommer hyppig i motsetning til for hjort 
(Tabell 7).  

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Tabell 7. Antall elg, hjort og rådyr i Flekkefjord som årlig er felt under jakt, og med antallet drept i kollisjon på veg i 
parentes. Data er hentet fra www.ssb.no og www.hjorteviltregisteret.no. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elg 81 (6) 80 (7) 84 (2) 93 (11) 83 (10) 73 (1) 71 (0) 55 (0) 54 (0) 51 (2) 
Hjort 6 (0) 9 (0) 6 (0) 14 (0) 19 (0) 30 (0) 25 (0) 39 (0) 35 (0) 32 (0) 
Rådyr (26) (9) (5) 300 (8) 285 (8) 270 (11) 225 (8) 230 (10) 210 (4) 170 (9) 

 
 
For elg og hjort er tettheten av dyr større i de indre deler av kommunen hvor vi finner større arealer 
med varierte skogshabitat. I Gyland er det spesielt gode elghabitat, og de siste årene har det vært 
relativt mye hogst, slik at det kan bli økt mengde beite i hogstfeltene i årene som kommer 
(Tollaksen, D.A. pers. med.). Langs Sirdalsvatnet trives hjorten og forholdene kan minne om 
Vestlandet med klar høyde- og vegetasjonsgradient fra vannet til omkringliggende heiområder. 
Dette gir varierte sesongbeiter med kort avstand. I kystnære strøk og rundt Flekkefjord er det mindre 
elg og hjort. Noe av forklaringen kan være kupert landskap og skrinne beiter, og spesielt for elg 
finnes det bedre habitat i skogområdene i de indre delene av kommunen. Beitepresset rundt 
Flekkefjord/Selura var derimot større da elgbestanden var stor på 90-tallet (Tollaksen, D.A. pers. 
med.).  

Elgen har generelt lite sesongvandringer i denne regionen, men det er et sørøstgående trekk som 
knytter områder rundt Gyland sammen med de mer kystnære beitene. Det er stor variasjon i 
beitetyper over korte avstander i det kuperte landskapet. Artens store hjemmeområder gjør likevel 
de lokale trekkveiene viktige. For hjort kan det være store sesongtrekk, fra kyststrøk på 
vinterhalvåret, til innlandsbeiter på sommerhalvåret. Dette blir da tilsvarende som er beskrevet for 
Kvinesdal øst for Fedafjorden. Tollaksen (pers. med.) har opplyst at det normalt er minimalt med 
spor av hjort i Gyland om vinteren, noe som tilsier at de da har trukket til mer kystnære beiter med 
mindre snø. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hjortens arealbruk i denne regionen, siden 
den først har inntatt området med store antall i de senere år. Beitepåvirkning og gradvis etablering 
av tradisjonsbundet beiteveksling hos dyrene selv kan gi endringer i arealbruken på sikt. For rådyr 
er arealbruken mer lokal, da denne arten har mindre leveområder, og rådyr finnes med størst tetthet 
i lavlandsbeiter av lauvskog, og rundt innmark og jorder. Det er lite fallvilthendelser knyttet til 
påkjørsler som er rapportert inn til Hjorteviltregisteret for Flekkefjord kommune (Figur 67), men 
det som ligger inne viser elgpåkjørsler på Gyland, og rådyrpåkjørsler langs E39 i mer lavtliggende 
områder. Slikt sett bekrefter det de tendenser som er beskrevet for arealbruken til disse to artene. 

For planlagte korridorer for ny E39 er det trekkveier som kan ha funksjon for spesielt elg og hjort 
som vil kunne berøres i området nord for Dunsædvatnet. Disse kan også ha funksjon for 
sesongtrekk. 

 

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Figur 8. Trekkveier for hjortevilt på strekningen Lyngdal-Moi. 
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Tabell 8. Viktige trekkveier for hjortevilt. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

201 Rørdal vest Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 3, Verdi B). Regionalt viktig 
trekkvei for elg og hjort. Lokalt viktig for rådyr. 
Sesongtrekket for hjort passerer ved 201-204, men av disse 
er passeringen i 201 den mest brukte. Denne er også viktig 
for elg, og må sees i sammenheng med at E39 utgjør en 
barriere øst for tunnelen. Befaring bekrefter markerte 
vilttrekk her. Kilder: Skogen, Opofte, Espeland, Holmen og 
Fossdal (pers. med.) 

 

                  ▲ 

 

202 Vatland Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2, Verdi B). Her passerer ikke 
like mye dyr som ved 201, men denne er også viktig. 
Befaring bekrefter tråkk som passerer på denne lokaliteten. 
Kilder: Skogen, Opofte, Espeland, Holmen og Fossdal (pers. 
med.) 

 

             ▲ 

 

203 Opofte Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Ved Opofte går 
viktige trekk for elg og hjort med naturlig passering av E39 
langs den landskapskorridoren som utgjøres av dalgangen 
med Oppåptavannet. En del dyr kan passere over den korte 
tunnelen rett øst for avkjørsel fylkesvei 465, men flere dyr 
passerer typisk E39 på strekningen mellom Vatlandstunnelen 
og denne korte tunnelen. Kollisjonsutsatt. Kilder: Skogen, 
Opofte, Espeland, Holmen og Fossdal (pers. med.) 

 

              ▲ 

 

204 Teistedal Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 1-2, Verdi B). Lokalt trekkvei 
for hjorteviltet over Teistedalstunnelen. Det er ikke like mye 
dyr som passerer her som lenger øst, men den har likevel 
betydning. Tunnelen forhindrer barriere. Kilder: Skogen, 
Opofte, Espeland, Holmen og Fossdal (pers. med.) 

 

         ▲ 

 

205 Raustad øst Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2-3, Verdi B). Heia ovenfor 
har stup mot vest, men dyra passerer i et område mellom 
stupene og fjorden, denne trekkbevegelsen er forlenget 
gjennom Feda i 206-209. Alt hjortevilt, men viktigst for elg 
og hjort. Bruken kan være negativt påvirket av Statnett-
anlegget på Raustad. Kilde: Tidligere registrert trekkvei i 
naturbasen, bekreftet V. Frigstad (pers. med.) 

 

                ▲ 

 

206 Høyland Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2-3, Verdi B). Samler dyr som 
følger landskapet parallelt med stupene mot Loneheia. Kilde: 
Tidligere registrert trekkvei i naturbasen, bekreftet V. 
Frigstad (pers. med.). 

 

                ▲ 

 

207 Holefossen 

 

Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2-3, Verdi B). Her passerer dyra 
under E39 som går i brospenn, og over elva. Et naturlig 
passasjepunkt gitt begrensninger fra landskap og 
infrastruktur. Fanger opp trekkbevegelser langs øst-vest-
aksen forbi Feda. Tidligere registrert trekkvei i Naturbase, 
bekreftet V. Frigstad (pers. med.). 

 

                ▲ 
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208 Birkeland Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2, Verdi B). Her passerer dyra 
E39 over den korte tunellen. Fanger opp trekkbevegelser 
langs nord-sør-aksen forbi Feda. Tidligere registrert trekkvei 
i Naturbase, bekreftet V. Frigstad (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

209 Sagevannet nord Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2-3, Verdi B). Fanger opp 
trekkbevegelser som også er samlet i 207 og 208. Binder 
sammen arealene ut mot Fedafjorden/Stolsfjorden med 
terrengene fra Feda og videre nord og øst. Tidligere registrert 
trekkvei i Naturbase, bekreftet V. Frigstad (pers. med.). 

 

                ▲ 

 

210 Skogevatnet nord Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 1-2, Verdi B/C). Binder 
sammen de sørligste beitene ut mot kysten med områder nord 
for E39. Kan passere over den korte tunellen eller over E39 
øst for denne. Begrenset trekkfrekvens her. Kilde: Sindland, 
Olsen, Tollaksen (pers. med.). 

 

         ▲ 

 

211 Rolla sør Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 1-2, Verdi B). Gir passasje i øst-
vest-retning. Landskap med mye skrenter og stup i 
himmelretning nord-sør samler trekk ned enkelte partier slik 
som her. Kilde: Tidligere registrert trekkvei i naturbasen.  

 

         ▲ 

 

212 Dunsædvannet øst Lokal trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2). Samling av 
trekkbevegelsene på flaskehalsen mellom vannene. Kilde: 
Tidligere registrert trekkvei i naturbasen. Bekreftet av 
Tollaksen og Konstali (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

213 Husefjell Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2-3, Verdi B). Det 
sørøstgående trekket går over heiene her. Fra øst ledes en mer 
lokal trekkvei inn ved at viltet kan svømme over 
Dunsædvatnet. Det kan være en bred front på dette trekket, 
slik at angitt trekkvei ikke blir en nøyaktig lokalisering. 
Kilder: Olsen, Tollaksen, Konstali (pers. med.). 

 

                ▲ 

 

214 Sparkehylen Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Del av det 
sørøstgående trekket som binder sammen beiteområdene i 
Gyland med de mer kystnære områder. Kilder: Brikland, 
Tollaksen, Konstali (pers. med.).  

 

             ▲ 

 

215 Heilestøl øst Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2-3, Verdi B). Torjevatn 
kanaliserer bevegelsene som krysser bilvegen.  Befaring 
viser tråkk. Del av det sørøstgående trekket som binder 
sammen Gyland med mer kystnære områder. Kilder: 
Tollaksen, Konstali (pers. med.). 

 

               ▲ 

 

216 Heilestøl vest Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2-3, Verdi B) Lokalt viktige 
trekkvei som passerer bilvegen omtrent ved høyeste punkt. 
Befaring viser tråkk som passerer. Del av det sørøstgående 
trekket som binder sammen Gyland med mer kystnære 
områder. Kilder: Tollaksen, Konstali (pers. med.). 

 

               ▲ 
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217 Lindeland Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Lokalt viktig for 
passasjen til Oksåsen/Storevarden, hvor det er en 
forutsetning for beiteutnyttelsen, da stupene langs 
Drangevatn og sørover er en barriere. Kilder: Tollaksen, 
Konstali (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

218 Årdalen Trekkvei for elg (Viltvekt 1, Verdi C). Antakeligvis viktigere 
da elgbestanden var større, men er for lite brukt til å være en 
viktig trekkvei i dag. Kilder: Tidligere registrert trekkvei i 
Naturbase. Olsen, Tollaksen, Konstali (pers. med.). 

 

     ▲ 

 

219 Flikka nordøst Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 1-2, Verdi B/C). Her er det et 
lokalt trekkmønster over veien, antakelig mest brukt av 
rådyr. Kilder: Olsen, Tollaksen, Konstali (pers. med.).  

 

         ▲ 

220 Fodnestøl Trekkvei elg. (Viltvekt 1, Verdi C). Tidligere registrering. 
Lite brukt i perioden siste 15 år med lav bestandstetthet av 
elg. Kan ha vært viktigere tidligere. Kilder: Tidligere 
registrert trekkvei i Naturbase. Olsen, Tollaksen, Konstali 
(pers. med.). 

 

     ▲ 

 

221 Sira Trekkvei elg (Viltvekt 2, Verdi B). Skog ned mot elva på 
hver side. Spesielt elg er kjent for å kunne passere her ved å 
svømme over. Viktig for utveksling av individer mellom 
arealene nord og sør for elva, da både Lundevatnet og elva 
danner barriere utenom denne lokaliteten. Imidlertid er det 
ikke en høy frekvens på trekk av dyr over her. Kilder: 
Konstali, Østrem (pers. med.) 

 

             ▲ 

 

222 Heståsen sør Trekkvei hjort (Viltvekt 1-2, Verdi B/C). Lokale 
næringstrekk for hjort. Dagleier i høyden, beiter mot jordene 
lenger ned. Trekk skjer der det er mulig mellom stup og 
brattskrenter. Tilsvarende situasjon med lokale næringstrekk 
finnes i Tronvik, et par km. lenger mot nordvest, men det er 
ikke grunnlag for å kunne lokalisere trekkveien presist. 
Kilde: Østrem (pers. med.). 

 

         ▲ 
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8.2 Fugl  

8.2.1 Bakgrunn og metode 

En lang rekke kilder til informasjon om viktige fugleområder er gjennomgått, både skriftlige og 
muntlige. Det har vært krevende å få en god oversikt over viktige fugleområder over en så lang 
strekning av flere grunner. For det første er deler av viltkartleggingene av eldre dato (1980- og 
1990-tallet) og mangler oppsummerende rapporter om status for viltartene i de ulike kommunene. 
Gjesdal kommune er et godt unntak med ny og oppdatert viltrapport (Tysse 2014). Dataene fra de 
gamle viltkartleggingene er også mangelfulle, med til dels svært lite informasjon i form av 
områdebeskrivelser om de enkelte lokalitetene som er registrert. Data om fugl finnes også spredt i 
en lang rekke kilder/databaser med delvis overlappende data: Fylkesmannens/kommunenes 
viltdatabase, Artsdatabankens Artsobservasjoner og Artskart, NOF sine LRSK-arkiv samt at 
relevante data kan finnes i for eksempel upubliserte rapporter og artikler, NOFs fylkestidsskrifter, 
i notatbøker, eller hos lokalkjente. I tillegg mangler oppdatert metodikk for vekting og verdisetting 
av viltlokaliteter i Norge.  Det er også krevende, selv ved omfattende feltarbeid, å få oversikt over 
viktige områder for enkelte arter, som for eksempel hubro. Samtidig vil enkeltområder som var 
registrert på 1980-tallet utgå som følge av skogbruk, arealinngrep, eller at arten rett og slett er borte 
fra enkelte av viltområdene. Datamaterialet for fugl må ses i lys av dette. Vurderingene for vilt er 
gjort opptil 500m. ut til siden for undersøkelsesområdet, basert på eksisterende dokumentasjon.  

8.2.2 Generelt om fuglelivet i undersøkelsesområdet Lyngdal-Ålgård 

Undersøkelsesområdet har viktige leveområder for arealkrevende og tidligere rødlistede 
hakkespettarter som hvitryggspett, gråspett og dvergspett. Hvitryggspett er ikke rødlistet på den 
siste norske rødlista (Henriksen & Hilmo 2015), men er en nasjonalt sjelden art som er avhengig av 
gamle lauv,- blandings eller kystfuruskoger med mye død ved og lite skogsbruksaktivitet. Et av 
kjerneområdene for hvitryggspett i Norge er langs kysten av Vest-Agder, og i Lund kommune i 
Rogaland. Arten har flere registrerte hekkeområder i undersøkelsesområdet, spesielt i Vest-Agder. 
Dvergspett og gråspett er ikke rødlistet i den siste utgaven av Norsk rødliste, men begge er sjeldne 
arter som hekker i eldre lauv- og blandingsskog og kulturlandskap med eldre skogholt og gamle 
trær. Artene har flere hekkelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Det er gjort et omfattende 
arbeid med kartlegging av viktige spetteområder i Vest-Agder (Grimsby 2009). Disse lokalitetene 
ligger i Naturbase, og er brukt som et grunnlag ved digitalisering av naturtypelokaliteter. Rovfugler 
som hønsehauk, kongeørn, vandrefalk og hubro hekker, eller har trolig hekket i 
undersøkelsesområdet. Havørn er en annen mulig hekkefugl. Det er også en rekke verdifulle 
våtmarkslokaliteter med funksjon hekke-, trekk- og overvintringsområde i området, spesielt i 
Rogaland (Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal).  

8.2.3 Lyngdal-Moi 

Det hekker noen par med rødlistede og/eller fåtallige rovfugler i undersøkelsesområdet. Hubro er 
inntil nylig registrert i området (hørt ropende/syngende i 2014-2015), og hekker trolig, muligens 
med 1-2 par i influensområdet (Grimsby, S. pers. med.). Tidligere kjente hekkelokaliteter for 
hønsehauk (NT) og hubro (EN) finnes, men status for flere av disse er usikre. Fiskeørn er også 
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observert med et par i et område, men eksakt reirlokalitet er ikke kjent (Grimsby, S. pers. med.). I 
Kvinesdal, Flekkefjord og Lund kommuner er det mye edellauvskog i de bratte skogliene, som gir 
mange hekkeområder for hakkespetter som hvitryggspett og dvergspett. Forekomsten av 
hvitryggspett er spesielt godt kartlagt i Kvinesdal og Flekkefjord der opptil 80 hekkende par er 
registrert totalt i de to kommunene. Dvergspett hekker trolig i tilsvarende antall i området (Grimsby 
S. pers. med.). De viktigste delområdene for hvitryggspett og dvergspett er trolig fanget opp som 
naturtypelokaliteter, men hekkende par av hvitryggspett har trolig leveområder som er større enn 
naturtypelokalitetene.  

Vipe (EN) hekket tidligere med opptil 30 par i Flekkefjord kommune (Grimsby, S. pers. med.). Den 
hekket blant annet i jordbrukslandskapet ved elva Sira i undersøkelsesområdet, men er nå borte 
(ingen hekking etter ca. 2010). Ett par ble registrert i området ved Sira-gård i 2015 (Grimsby, S. 
pers. med.). Tilsvarende endringer for vipe har trolig skjedd i de andre kommunene. Enkeltbekkasin 
og rødstilk hekker fåtallig, og i hvert fall rødstilk er i tilbakegang i de kystnære områdene.  

Bestanden av storfugl og orrfugl er fåtallig i de kystnære delene av undersøkelsesområdet, og har 
hatt en reduksjon siden 1980-tallet. Det er noen få registrerte leveområder i influensområdet (ikke 
i undersøkelsesområdet).  Disse registreringene er fra gammelt viltkart (1980- og 1990-tallet) og 
bør eventuelt kvalitetssikres med målrettet feltarbeid før det tas inn på kartet. Storfuglområdene sør 
av Fedafjorden kan trolig utgå, da disse er påvirket av utbyggingene av E39. Det er ingen kjente 
spillplasser for storfugl i undersøkelsesområdet, men det kan være spillende fugl i influensområdet. 
Det er ingen våtmarkslokaliteter som utmerker seg i særlig grad mht. vannfugl, men det er noe 
overvintrende vannfugl i de nedre deler av Sira-vassdraget. Feda-vassdraget har tilsvarende 
kvaliteter med blant annet fossekall og overvintrende vannfugl som ender og sangsvane.  

9 VIKTIGE FERSKVANNSLOKALITETER 

Vurderingene som gis her er primært basert på informasjon gitt av lokale resurspersoner, befaringer 
av området sommeren 2015, og tilgjengelig informasjon på internett. Verdivurderingene er basert 
på betydningen av artene som befinner seg på lokalitetene og lokalitetens funksjon for artene som 
bruker det, samt lokalitetens økologiske egenskaper i henhold til DN-håndbok 15, kartlegging av 
viktige ferskvannslokaliteter (oppdatert 2003). Viktige ferskvannslokaliteter er vist i Figur 9 og 
omtalt i Tabell 9.  

Det er flere anadrome strekninger med både laks, sjøørret og ål i undersøkelsesområdet. De fleste 
elver, bekker og vannsig som til slutt ender opp i sjøen har, etter all sannsynlighet, større eller 
mindre forekomst av ål. På grunn av ålen sin status som sårbar (VU), kan forekomst av ål føre til at 
de fleste lokaliteter får verdi. I henhold til håndboka i ferskvannskartlegging skal alle lokaliteter 
med anadrom fisk eller med forekomst av rødlistearter vurderes til middels verdi eller høyere. For 
lokaliteter med både elvemusling (VU) og ål bør verdien settes til stor. For å gjøre 
verdivurderingene i dette området tilpasset naturforholdene i regionen, med et stort antall små 
bekker og vann med varierende habitatkvalitet, men der mange er anadrome og katadrome 
strekninger, har vi valgt å presisere litt videre hvordan verdisettingen er gjennomført. Hele 
verdiskalaen er brukt for å gi et best mulig sammenligningsgrunnlag mellom 
ferskvannslokalitetene. Vi har derfor valgt å kategorisere anadrome og katadrome forekomster til 
stor verdi, hvis de har habitatkvaliteter som tilsier at de har stor betydning for opprettholdelse av 
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populasjonsstørrelsen av de aktuelle artene, innenfor et større vassdrag eller innenfor en fjord på 
nasjonalt nivå.  

Verdien er satt til middels for forekomster med habitatkvaliteter som tilsier at det har betydning på 
regionalt nivå. Liten verdi er gitt for forekomster hvor det kun skjer minimal eller sporadisk oppgang 
og/eller oppvekst av ål. 
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Figur 9. Viktige ferskvannslokaliteter på strekningen Lyngdal-Moi.  
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Tabell 9 Viktige ferskvannslokaliteter for fisk 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

101 Åljersvatn 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokst brunørret og sannsynligvis ål. Lokale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål, og 
settes til liten.  

 

   ▲ 

102 Oppåptavatnet 

Ikke anadromt vassdrag, men viktig lokalitet for ål (B-
verdi). Kjent for mye ål, og ålen går videre opp til flere 
vann lengre nord og øst, bl.a. Åljersvatn listet ovenfor. 
Regionalt viktig for ål. Verdivurderingen vurderes som 
sikker og settes til middels/stor.  

 

 

                ▲ 

103 Fedaelva 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi) som renner ut i Fedafjorden ved Feda. God 
vannføring og gode gyte- og oppvekstområder for sjøørret 
og laks. Stort potensial for mye ål til Ytre Lona, 
Kumlevollvatnet og enda lengre oppover i systemet. 
Regionale og nasjonale verdier. Verdivurderingen 
vurderes som sikker og settes til stor/middels. 

 

                   ▲ 

104 Selura 

Anadromt vassdrag og relativt stort vann med gode 
bestander av laks, sjøørret og ål (A-verdi). Bestandene av 
sjøørret vurderes å ha større betydning for hele 
fjordsystemet (Flekkefjord, Fedafjord og Listafjord). 
Regionale og nasjonale verdier. Sannsynligheten for mye 
ål er stor. Verdivurderingen vurderes som sikker, og settes 
til stor.  

 

                       ▲ 

105 Loia, inkl. 
utløpselva 

Anadromt vassdrag (B-verdi). Gode gyte- 
oppvekstområder for laks, sjøørret og ål, som vandrer 
videre til flere elver og vann lengre opp i systemet. 
Regionale verdier. Verdivurderingen vurderes som sikker, 
og settes til middels/stor.  

 

                ▲ 

106 
Bekk mellom 
Sirdalsvatn 
og Lundevatn 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokste brunørret og sannsynligvis ål. Lokale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål, og 
settes til liten/middels. 

 

      ▲ 

107 Lundevatn 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av storvokst 
brunørret og stor sannsynlighet for mye ål grunnet vannets 
størrelse og som et ledd i et større system. Regionale 
verdier. Verdivurderingen vurderes som sikker og settes 
til middels/stor.  

 

                ▲ 
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10 VANNMILJØ 

Tabell 10 og Figurene 10, 11 og 12 viser verdisatte vannforekomster som blir berørt av tiltaket. 
Verdibegrunnelsen er hentet fra Vann-nett. Kart for hver vannforekomst viser økologisk tilstand, 
der grønn farge representerer god økologisk tilstand, gul farge representerer moderat økologisk 
tilstand, oransje farge representerer dårlig økologisk tilstand og rød farge representerer svært dårlig 
økologisk tilstand. Deler av vannforekomstene som ligger oppstrøms tiltaket blir således ikke 
berørt. Kartene vist i tabellen under viser hele vannforekomsten, mens det på vedlagte verdikart 
vises del av vannforekomst som kan bli berørt eller nærmeste del av vannforekomst oppstrøms 
tiltaket.  

For vannmiljø er influensområdet grovt sett vassdrag nedstrøms tiltaket. Influensområdet er 
avgrenset til det berørte vassdragets nedbørfelt, med spesiell vekt på vannforekomster nedstrøms 
inngrepet. Vurderingen hører i V712 til under registreringskategori «landskapsnivå», i motsetning 
til lokalitetsnivå og enkeltforekomst, som beskrives i tema naturmangfold. Dette betyr at 
enkeltforekomster av viktige vannlevende organismer (for eksempel laks og sjøørret, salamander 
mm.) omtales i tema naturmangfold, men deres livsbetingelser (vannmiljø inkludert vannkvalitet) 
blir en del av vurderingen i dette temaet.  

Vassdragene i området er del av Agder Vannregion og vannområdene Lygna og Sira Kvina. 

Miljøtilstanden er i stor grad preget av at området i flere tiår har blitt utsatt for sur nedbør. Selv om 
forsuringen avtar, vil det fortsatt være behov for kalking. Bortsett fra forsuring er den økologiske 
og kjemiske tilstanden i vannområdet for en stor del god. De største utfordringene er tilførsler av 
næringssalter, særlig nitrogenforbindelser fra kloakkavløp, og avrenning fra landbruk, noe som gir 
eutrofiering. 
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Figur 10. Verdisatte vannforekomster på strekningen Lyngdal – Moi 
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Figur 11. Lyngdal – Moi. Data fra elvenett og innsjødatabasen er vist i blått. Nedbørfelt til hav er vist i rosa. Kart 
fra www.atlas.nve.no 
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Figur 12. Delområde 1. Lyngdal til Moi. Data fra elvenett og innsjødatabasen er vist i blått. Nedbørfelt til hav er 
vist i rosa. Kart fra www.atlas.nve.no 
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Tabell 10. Verdisatte delområder kategori vannmiljø. 

Lok_id Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

 Vannregion Agder 

Vannområde: 024 Lygna 

Vassdragsområde: Lygna  

 

Nedbørfelt 

 

 

 

301 Drangsfjorden bekkefelt 
Drangebekken 

 

 

Vannforekomst ID: 024-466-R 
Vanntype: Små, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt svært dårlig (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna og 
pH. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
 
Svært dårlig vannkvalitet, men viktig 
gytebekk nedstrøms gir liten til middels 
verdi. 
 
Ca. 4 km nedstrøm tiltaket er Drangebekken 
(Drangsåna) er viktig gytebekk fra utløpet til 
Drangsfjorden og noen hundre meter opp 
elva. 
 
 
 
 

 
           
           ▲ 

302 Oppåptavannet bekkefelt 

  

Vannforekomst ID: 024-474-R 
Vanntype: Små, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna  
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør (svært stor grad). 
 
Dårlig vannkvalitet, men viktig naturtype 
like nedstrøms gir liten til middels verdi. 
 
Naturtype: 
Meandrerende bekkedrag med kantsoner 
(BN00081727) drenerer ned mot Oppåpta 
vannet. 

 
           
          ▲ 
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303 Oppåptavannet 

 

Vannforekomst ID: 024-1236-L 
Vanntype: Middels, kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna og 
pH (dårlig) og alkalitet (moderat). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
 
Antatt dårlig vannkvalitet, men viktig 
naturtype like nedstrøms tiltaket, gir liten til 
middels verdi. 
 
Naturtype: 
Evjer, bukter vik (BN00081728), ligger nord 
i vannet. 

 
 
          ▲ 
 

 Vannregion Agder 

Vannområde: Sira - Kvina 

Vassdragsområde: 25 Kvina / 

Fedafjorden 
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304 Fedafjorden 
Økologisk tilstand 

 
Kjemisk tilstand 

 

Vannforekomst ID: 0201020302-C 
Vanntype: Små, kalkfattig, klar (TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat 
 (lav pålitelighetsgrad), basert på 
bunnfauna (god), pH (moderat) og alkalitet 
(god). 
 
 
 
Kjemisk tilstand: Ikke god, basert på PAH, 
Cu, Zn. Forurenset sjøbunn. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
 
 
Middels verdi pga. moderat økologisk 
tilstand. 
 
 

0 
 
               ▲ 

 
305 

Fedafjorden bekkefelt fra N 

 

Vannforekomst ID: 025-180-R 
Vanntype: Små, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt god 
 (lav pålitelighetsgrad), basert på 
bunnfauna (god), pH (moderat) og alkalitet 
(god). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
 
Middels verdi pga. god økologisk tilstand. 
 

 
 
                ▲ 

306 Fedaelva nedstrøms 
Kumlevollvatnet 

 
 

 
 
 

Vannforekomst ID: 025-363-R 
Vanntype: Små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på pH (moderat)  
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
Feda er viktig bekk for sjøørret 
 
 
 
 
Naturtype: 
Viktig bekkedrag (BN00029125). 
 
 
Moderat økologisk 
tilstand, samt viktig 
lakseførende elv gis 
middels/stor verdi, 
se tabell fisk 
Lok_id. 103. 
 

 
 
                      ▲ 

 
 
 
 
 

Dunsævatnet bekkefelt Vannforekomst ID: 025-174-R 
Vanntype: Små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 

 
 
               ▲ 
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307 

 

Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på pH og alkalitet. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. Tiltak med kalking. 
 
 
Moderat økologisk tilstand, men pga. 
drenering til Dunsævatnet med antatt god 
økologisk tilstand - gis middels verdi.  
 

308 Dunsævatnet 

 

Vannforekomst ID: 025-21673-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god, basert på 
pH og alkalitet. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør. Tiltak med kalking. 
Middels verdi. 
 

 
 
               ▲ 

309 Loneknuten bekkefelt 

 

Vannforekomst ID: 025-13-R 
Vanntype: Små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (lav 
pålitelighetsgrad). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. Tiltak med kalking. 
 
Mulig utenfor tiltaket- gis liten verdi. 

 
 
      ▲ 

310 Selura 

 

Vannforekomst ID: 025-1390-L 
Vanntype: Stor, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(god) og alkalitet (moderat). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. Tiltak med kalking. 
Tiltak mot salt fra veg. 
 
Gis middels til stor verdi. 
 

 
 
                     ▲ 
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Laksevassdrag Ålekarbekken med Selura, 
se fisk, Lok. id. 105.  
 
Ørret, ål og røye i innsjøen. 
 
Moderat økologisk tilstand, samt viktig 
laksevassdrag gir middels/stor verdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

311 Selura 
Selura bekkefelt 

 
 

Vannforekomst ID: 025-18-R 
Vanntype: Små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(god) og alkalitet (moderat).   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. Tiltak med kalking. 
 
Moderat økologisk tilstand, men pga. 
viktig laksevassdrag - gis middels til stor 
verdi.  
 

 
 
                      ▲ 

312 Loja, bekkefelt

 

Vannforekomst ID: 025-17-R 
Vanntype: Små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(god) og alkalitet (god), pH (dårlig).  
Næringsforhold (tot-N og tot-P) er svært 
god. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
 
Moderat økologisk tilstand, men pga. utløp 
i Loja med god økologisk tilstand og viktig 
laksevassdrag - gis middels til stor verdi  
 
Se tabell fisk Lok_id. 105 
 
Naturtype: 
Flikkabekken (BN00029318) er viktig 
gytebekk nedstrøms eksisterende E39 før 
utløp i Loja. 

 
 
                      ▲ 
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313 Loja 

 
 

Vannforekomst ID: 025-1390-L 
Vanntype: sterkt ferskvannspåvirket fjord  
Økologisk tilstand: Antatt god (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(god) og alkalitet (moderat).   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
Gis middels til stor verdi 

 
 
                    ▲ 

 Vannregion Agder 

Vannområde:  Sira - Kvina 

Vassdragsområde: 26 SIRA 

OG SOKNA/KYST HIDRA-

SOKNDAL 

  

 

 

Nedbørfelt 
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314 Sira 

 

Vannforekomst ID: 026-54-R 
Vanntype: middels, kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på   pH (svært 
dårlig).  Næringsforhold (tot-N og tot-P) er 
svært god. 
Metaller: Cu er ikke god. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
Middels til liten verdi. 

 
 
             ▲ 

315 Lundevatnet

 

Vannforekomst ID: 026-1399-L 
Vanntype: Stor, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på fiskeindeks   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
Ørret, og sannsynligvis ål, se fisk Lok_ID 
107. 
 
Liten til middels verdi. 

 
 
            ▲ 

316 Lundevannet bekkefelt

 

Vannforekomst ID: 026-695-R 
Vanntype: små, kalkfattig, klar (TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(dårlig) pH (svært dårlig).  Næringsforhold 
(tot-N og tot-P) er svært god. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
Liten verdi.  
 

 

 
 
    ▲ 
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Grunnvann 

  

 

 

Grunnvannslokaliteter  

350 Feda grunnvann 

 

 

Vannforekomst ID: 025-543-G 
Vanntype: grunnvann. 
Kvantitativ tilstand: god.   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes i liten grad. 
 
 
 
 
 
 
 
Registrerte brønner i NGUs database 
Granada.  

 

 
 
               ▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351 Sira grunnvann

 

Vannforekomst ID: 026-785-G 
Vanntype: grunnvann. 
Kvantitativ tilstand: god.  
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes i liten grad. 
 

 
 
               ▲ 
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352 Moi grunnvann

 

 

Vannforekomst ID: 026-542-G 
Vanntype: grunnvann. 
Kvantitativ tilstand: god. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes i liten grad 
 
 
 
 
Registrerte brønner i NGUs database 
Granada.  

 
 
 
 
 
 

 
 
               ▲ 

  

 

11 GEOLOGISK NATURARV 

Naturmangfoldloven sier at «Naturmangfoldet er summen av biologisk mangfold, 
landskapsmangfoldet og geologisk mangfold». Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, 
mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er 
kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap. Det geologiske mangfoldet, vår 
geologiske naturarv inkluderer: 

 Det økonomiske ressursgrunnlaget  
 Rammen for naturopplevelsen 

 Grunnlaget for undervisning på alle nivå, og for forskning.  
 Grunnlag for både landskapsmangfold og biologisk mangfold. 
 
Den geologiske naturarven er viktige naturtyper og lokaliteter som viser geologi og geomorfologi 
(landformer). For undersøkelsesområdet er det enkelte registrerte forekomster i den nasjonale 
databasen for geologisk mangfold eller geologisk naturarv (www.NGU.no). Databasen for 
geologisk mangfold er basert på kartlegging av kvartærgeologiske verneverdige områder i Vest-
Agder (Kristiansen og Sollid 1992). For å supplere kartleggingen av områder med geologisk 
naturarv i NGUs database er typelokaliteter som er registrert i Magma geopark inkludert i 
oversikten.  

I Tabell 11 vises verdisatte lokaliteter for geologisk naturarv som blir berørt av tiltaket, der 
verdibegrunnelsen om geoforekomsten er hentet fra www.ngu.no. Lokalitetene er vist i Figur 13, 
14 og 15.  



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Lyngdal - Moi 48 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

 
Figur 13. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på løsmassekart.  

401- 402 

403- 405 

406- 408 
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Figur14. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på berggrunnskart.  

401- 402 

403- 405 

406- 408 
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Figur 15. Verdikart for geologisk naturarv Lyngdal-Moi.  
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Tabell 11. Viktige lokaliteter for geologisk naturarv.  

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

401 Sirnes 
 

 

Vernestaus: Ikke vernet 
Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 
Iskontaktterrassen med randmorener ved 
sørenden av Sirdalsvatnet tilhører Ratrinnet. 
Tre morenerygger som ligger oppå terrassen 
ved Osen, viser at breen har trykket fram over 
terrassen uten å fjerne vesentlig materiale fra 
denne. Lokaliteten er bebygd, og dermed ikke 
aktuell for vern. Den egner seg imidlertid godt 
som ekskursjonslokalitet. Det er god utsikt 
over området fra veien på østsiden opp mot 
Sirtjørn. Lokaliteten er vurdert som 
liten/middels verdi.  
 

 
 
          ▲ 

402 Tronåsen 
 

 

Vernestaus: Ikke vernet 
Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 
 
Del av Magma geopark (magmageopark.no) 
 
Noen av de eldste bergartene i Magma 
Geopark og i hele Sør-Norge i Tronåsen. 
Granitten i området ble dannet 1.600 
millioner år siden på en forhistorisk havbunn. 
Veien over Tronåsen er en del av den gamle 
Vestlandske hovedvei. n for hjulgående 
kjøretøy mellom Stavanger, via 
Kristiansand til Oslo. 

 
 
          ▲ 

  
 

 

 

  



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Lyngdal - Moi 52 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

12 NATURMANGFOLDLOVEN  

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinje ved utøving av offentlig myndighet. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på 
overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. kravene 
til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og 
kompenserende tiltak. På bakgrunn av at denne utredningen kun er en verdivurdering, er følgende 
vurderinger gjort av §§ 8-12: 

 

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og til dels artsmangfold i 
undersøkelsesområdet. Dette gir et svært godt grunnlag for videre planlegging. 43 
naturtypelokaliteter er kartlagt, hvorav 36 er nye (ca. 84 %). I tillegg til «standard» 
naturtypekartlegging er det gjennomført kartlegging av sopp i utvalgte områder av naturbeitemarker 
og enkelte skoger. Dette gir et samlet godt kunnskapsgrunnlag. Av annen spesialistkartlegging, er 
utvalgte grupper av lav og moser, også undersøkt. Fokus på funn av rødlistearter har vært 
gjennomført som en naturlig del av standard naturtypekartlegging. Videre har vurdering av 
potensial for funn av rødlistearter vært gjennomført.  

Kilder til kunnskap om naturmangfold er feltarbeid i 2015, kvalitetssikring av eksisterende 
informasjon i Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart og Artsobservasjoner 
(www.artsdatabanken.no). I tillegg er det hentet inn av lokalkunnskap fra bl.a. jaktlag, 
naturinteresserte personer, ressurspersoner i Norsk Ornitologisk Forening, samt andre lokalkjente 
med lokal spisskompetanse på natur. Beskrivelser av naturtypelokaliteter inneholder detaljer om 
bl.a. avgrensning, naturtyper, artsmangfold, rødlistearter, forvaltningsråd og verdibegrunnelse og 
er vedlegg til temarapporten. Datainnsamlingen dekker de kategoriene som er vanlige i et arbeid av 
denne typen, dvs. vilt/viltområder, naturtypelokaliteter samt viktige bekker for oppgang av anadrom 
laksefisk. Forekomst av utvalgte naturtyper og prioriterte arter etter NML er omtalt.  

Som bakgrunnsinformasjon for problemstillinger knyttet til arealbehov for arealkrevende arter og 
viltbevegelser er det også foretatt landskapsøkologiske vurderinger. På denne måten vil tiltakets 
kumulative effekt for større områder belyses på en bedre måte enn en tilnærming som kun fokuserer 
på de enkelte lokalitetene. Vurdering av beslutningsgrunnlagets kvalitet (jf. NML §9 føre-var-
prinsippet) må sees på bakgrunn av de nevnte usikkerheter samt kvaliteten av verdibegrunnelsene. 

 

§ 9 om føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av naturtyper, vilt og fisk er vurdert som godt, og derfor 
kommer trolig ikke føre-var prinsippet til anvendelse i denne sammenhengen (se også om 
usikkerhet nedenfor). 

 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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§ 10 - 12 

På bakgrunn av at denne utredningen er en verdivurdering, er ikke § 10 (om økosystemtilnærming 
og samlet belastning), § 11 (om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 
12 (om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) diskutert her. 

 

Om usikkerhet 

Eksempel på grupper som kunne vært kartlagt, og hvor det er potensial for funn av rødlistede arter, 
er blant annet ulike insektgrupper knyttet til kulturlandskap og skog. Trolig er allikevel de fleste 
naturtypelokalitetene i undersøkelsesområdet fanget opp ved kartleggingen. Dette gjelder spesielt 
A og B-lokaliteter. Nøyere undersøkelser av C-lokaliteter eller «kandidater» til C-områder ville 
trolig ha medført noen nye lokaliteter av små areal eller økt verdi på C-lokaliteter. Spesielt gjelder 
dette naturtyper som er lett å overse, f.eks. enkeltstående gamle trær, små areal med sumpskog og 
eller kildeskog eller areal med funn av rødlistearter som ikke er kartlagt som naturtypelokaliteter. 
Totalt sett er det vurdert at verdivurderingen har vært svært grundig når det gjelder 
naturtypekartlegging og at det dermed er en god oversikt over hvor de viktige lokalitetene er i 
undersøkelsesområdet. 

For tema vannmiljø er det knyttet noe usikkerhet til deler av grunnlagsmaterialet i verdivurderingen, 
som er hentet fra Vannportalen og Vann-nett. Det meste av vurderingene rundt økologisk tilstand 
er lagt inn av Fylkesmannen, men det er et ulikt datamateriale som ligger til grunn for disse 
vurderingene. Det er ikke gjennomført befaringer eller feltundersøkelser for tema vannmiljø i dette 
prosjektet. 

 

 

 

 

  



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Lyngdal - Moi 54 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

13 KILDER 

Kildelista har mye felles med de to andre delrapportene for E39 Lyngdal-Ålgård. Noen rapporter 
som ikke er referert er også gjengitt under da disse er konsultert. 

13.1 Skriftlige kilder 

Brattegard T & Holthe, T. r. (1995). Kartlegging av marine verneområder i Norge. Tilråding fra 
rådgivende utvalg, - Utredning for DN 1995-3. Miljødirektoratet. Utredning for DN 1995-3.  

Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. (2013). Veileder 02:2013. Klassifisering 
av miljøtilstand i vann. 

Direktoratet for naturforvaltning (1996). Viltkartlegging DN-Håndbok 11, 112 s. 

Direktoratet for naturforvaltning (2003). Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN håndbok 15-
2000 (revidert i 2003). 

Direktoratet for naturforvaltning (2013). Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2007. 

Fylkesmannen i Vest-Agder 1978. Utkast til verneplan for edellauvskog i Vest-Agder fylke. 
Fylkesmannen i Vest-Agder 1978. 

Gederaas L, Moen T.L, Skjelseth S & Larsen L.-K. (red.). (2012). Fremmede arter i Norge - med 
norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Norge. 210 s. 

Grimsby, P. Ø. (1998). Biologisk mangfold i Flekkefjord - Registrering og forvaltning av 
nøkkelområder. GN - rapport 1998-1. 

Grimsby, S. (2009). Kartlegging og kvalitetssikring av hvitryggspett og dvergspett i Flekkefjord, 
Kvinesdal og Sirdal i Vest-Agder: Fylkesmannen i Vest-Agder. 

Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Høitomt, T., Abel, K., Klepsland, J. T. & Thylen, A. (2014). Naturtypekartlegging i Gjesdal og 
Tysvær kommunar 2013. Biofokus rapport 2014-7. 

Klepsland, J. T., Abel. K., Blindheim, T., Hofton, T. H. & Høitomt, T. 2012. Naturtypekartlegging 
i Vest-Agder 2011. Biofokus-rapport 2012-4. 

Klepsland, J. T., Abel. K. & Olberg, S. 2013. Naturtypekartlegging i Vest-Agder 2012. Biofokus-
rapport 2013-14. 

Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L. 1992. Kvartærgeologisk verneverdige områder i Vest-Agder fylke. 
Geogr. Inst. Univ. I Oslo. 

Kvæven, T. (2011). Tiltaksanalyse. Vannområdet Sira Kvina. Vannregion Agder. 
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Lindgaard, A. & Henriksen, S. (red.). Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 
Trondheim. 112 sider. 

Mangersnes R. m. fl. (2011). Kartlegging av verdifulle naturtyper i Vest-Agder 2010. Ecofact 
rapport 81. 

Marker et al. NGU. Geologisk kart over Rogaland anorthosit province. 

Miljødirektoratet (2014). Reviderte fakta-ark for naturtyper. Upublisert. 

Statens vegvesen. (2014). Veiledning konsekvensanalyser. Statens Vegvesen, håndbok V712.  

Statens Vegvesen. (1993). Sammendrag av konsekvensutredning etter PBL §33-5 E18 Handeland 
- Feda Vest. Statens Vegvesen Vest Agder 

Stenbrenden, M., Gangsei, L.E., Roer, O. 2014. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Faun rapport 010-
2014. 93 sider. 

Werdal, Å. (2013). Tiltaksanalyse. Vannområdet Lygna. Vannregion Agder. 

Wilson, J. R., Robins, B., Thjømøe, P. 2008. Magma Geopark – The Rogaland Anorthosite 
Province- an excursion guide. 

Åsen, P. A. (2015). Vegetasjon og flora i ny E18 over Kvinesheia til Feda: Agder naturmuseum og 
botaniske hage. 

13.2 Nettkilder 

 
Artskart, Artsobservasjoner, NiN, fremmede arter: www.artsdatabanken.no 

Geologisk naturarv: http://geo.ngu.no/kart/naturarv/    

Hjorteviltregisteret: www.hjorteviltregisteret.no 

Kilden: (http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp 

Magma geopark: http://magmageopark.no/  

Lakseregisteret: http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart 

Mattilsynet: www.mattilsynet.no 

Naturbase: www.miljodirektoratet.no 

NGU: Berggrunns- og løsmassekart: www.ngu.no 

NVE: http://atlas.nve.no 

Rogaland Fylkeskommune, temakart vilt (http://a2.temakart-rogaland.no) 

Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no 

http://www.artsdatabanken.no/
http://geo.ngu.no/kart/naturarv/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
http://magmageopark.no/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart
http://www.mattilsynet.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.ngu.no/
http://atlas.nve.no/
http://a2.temakart-rogaland.no/
http://www.ssb.no/
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Vannportalen: www.vannportalen.no 

Vann-nett: www.vann-nett.no 

Verneplan for vassdrag: www.nve.no  

13.3 Muntlige kilder (møter og intervjuer) 

 

Hjortevilt 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Sverre Brikland Flekkefjord 

Lasse Eide  Bjerkreim 

Abraham Espeland  Kvinesdal 

Kai Fossdal  Kvinesdal 

Victor Frigstad  Kvinesdal 

Trond Frostad   Eigersund 

Ole Grødum  Lund 

Reinart Holmen  Kvinesdal 

Trond Konstali  Flekkefjord 

Roger Lagård   Eigersund 

Magne Mydland  Eigersund 

Hallgeir A Olsen  Flekkefjord 

Jone Omdal  Eigersund 

Martin Opofte  Kvinesdal 

Jan Pedersen  Gjesdal 

Åge Sindland  Kvinesdal 

Torleif Skipstad   Lund 

Olav Skjerpe   Lund 

Jan Terje B Skogen   Kvinesdal 

John Stene   Lund 

Trond Strømstad  Eigersund 

Magnus Søyland  Gjesdal 

Dag Audun Tollaksen  Flekkefjord 

http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.nve.no/
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Hans Petter Tønnesen   Bjerkreim 

Edgar Vegge   Kvinesdal 

Kai Arne Østrem   Lund 

 

Fugl 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Svein Grimsby NOF, Grimsby naturkartlegging 

John Grønning NOF 

Bjarne Oddane NOF, Ecofact 

Dag Norman Sværi NOF 

Torborg Berge Fylkesmannen i Rogaland 

Roald Lomeland NOF  

 

Fisk/Ferskvann 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Martin Opofte Opofte  

Jarl Isaksen Nubben Jakt og fiskebutikk på Bryne 

Torild Djederem Bjerkeheim elveeierlag 

Leif Tor Vikesdal  

Per Bernt Vikestad  Vikeså 

Gudrun Kristensen Miljø-landbruk Gjesdal kommune 

Gerd Siqveland Engelsgjerd Landburuksjef 

Ståle Svalestad Elveeierlag Hellanselva 

Roald Lomeland  

Jone Omedal Vei og utemiljø sjef Egersund 

Jon Østrem Lunde JFF 

Philip Mellison  

Per Chr. Salvesen Moi folkemuseeum 

 Ålgård Buå AS 

Svein Torsland  

Per Christoffer Salvesen Lærer, fisker mye rundt Moi, Sira, lundevannet. 

Eier av Bens kaffe Helleland  
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Harry Magne Rafoss Kvinesdal JFF 

Gustav Harald Larsen Fosseland Jakt & Hundesenter 
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14 VEDLEGG 1: LOKALITETSBESKRIVELSER 

 
Nummereringen av alle naturtypelokalitetene, med kort sammendrag, er gitt i tabellene og i figurene 
i hovedrapporten ovenfor. I vedlegget her er alle naturtypebeskrivelsene for alle nye 
naturtypelokaliteter gjengitt. For naturtypelokaliteter som tidligere var registrert i Naturbasen, så er 
BN-nummeret oppgitt og det er gjengitt et kort sammendrag. Fotografiene er tatt den datoen som 
er oppgitt i naturtypebeskrivelsene. 

 

Lok. id. 1 Refsti S 
Naturtype  Store, gamle trær  
Utforming  Spisslønn 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Sigve Reiso 3. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema 
naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en gammel spisslønn i kulturlandskapet ved Refsti, nord for Feda i Kvinesdal 
kommune. Treet står på et tun i kant av en hage og dyrket mark foran en låve.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær av utforming spisslønn. 
 
Artsmangfold:  
Det ble ikke sett krevende arter i tilknytning til lønnen, og det regnes som lite potensial for spesielt 
krevende arter.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er vitalt og med en omkrets på 270 cm i brysthøyde, og har en liten begynnende hulhet i stammen. 
Treet har en vid og stor krone og står åpent til i svakt gjengroende hage/kulturlandskap. Stammen har 
nokså glatt bark, med en del mosedekke (ca. 50%).  
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter knyttet til treet, men flere hageplanter finnes i nærheten. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Sikre ved manuell rydding at treet holdes fristilt og eksponert. La død ved og hulheter få utvikle seg på 
treet. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av en nokså grov spisslønn med 
en liten begynnende hulhet. Jfr. fakta-ark for forekommende naturtype gis lokaliteten middels vekt på 
trestørrelse, men lavt på tre-egenskaper på tross av et lite begynnende hulrom. Treet mangler død ved, 
vedmold og grov bark.  
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Figur 16. Store, gamle trær, utforming spisslønn sør for Refsti (lokalitet 1). Foto: Sigve Reiso.  

 

Lok. id. 2 Refstimoan 
Naturtype  Store, gamle trær  
Utforming  Lind 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Sigve Reiso 3. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema 
naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av flere gamle trær mellom vei og dyrkamark i kulturlandskapet ved Refsti, nord for 
Feda i Kvinesdal kommune.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær av utforming lind. 6 grove linder utgjør grunnlag for avgrening. 
I tillegg finnes to individer av ask av midlere dimensjoner. 
 
Artsmangfold:  
Det ble ikke observert krevende arter i tilknytning til lindene, men flere har begynnende hulheter og 
døde tredeler som gir potensial for krevende insekter.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lindene varierer fra 200-310 cm i omkrets og er tidligere beskåret/styvet og flere har knudrete stammer, 
begynnende hulheter og døde tredeler. Askene er ikke beskåret og er av midlere dimensjon (150-60 cm). 
Trærne står åpent til mot jorde i sørvest, men har en del fortetting i mellom seg, bl.a. av hegg og gran, 
som bør ryddes vekk.  
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter knyttet til trærne. Skvallerkål finnes i feltsjiktet. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Sikre ved manuell rydding at trærne holdes fristilt og eksponert. La død ved og hulheter få utvikle seg 
på trærne. Rydde gran og hegg, samt tette oppslag av andre lauvtrær. Yngre lind og ask kan spares som 
rekrutter dersom de ikke står for nært inntil de gamle trærne. Forsiktig styving/beskjæring av lindene 
anbefales også videre som skjøtsel.  
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den består av flere grove tidligere styvete linder med død 
ved og begynnende hulheter. I følge fakta-ark for forekommende naturtype gis lokaliteten middels til 
høy vekt på trestørrelse og middels vekt på flere tre-egenskaper. 
 

  
Figur 17. Store, gamle trær, utforming Lind ved Refstimoan (lokalitet 2). Foto: Sigve Reiso.  

 

Lok. id. 3 Birkeland N 
Naturtype  Store, gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Sigve Reiso 3. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema 
naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en gammel eik i en liten sørvendt skrent i skogkant mot kulturlandskap nord for 
Birkeland og nord for Feda i Kvinesdal kommune.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær av utforming eik.  
 
Artsmangfold:  
Det ble ikke sett krevende arter i tilknytning til eika og det regnes som lite potensial for spesielt krevende 
arter.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er vitalt og med en omkrets på 250 cm i brysthøyde. Treet har en middels vid krone og står delvis 
gjengrodd til med bl.a. ung bjørk og rogn i skogkanten. Stammen har nokså glatt bark.  
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter knyttet til treet. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Sikre ved manuell rydding at treet holdes fristilt og eksponert. La død ved og hulheter få utvikle seg på 
treet. 
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av en middels grov eik. I følge 
fakta-ark for forekommende naturtype gis lokaliteten så vidt middels vekt på trestørrelse, men lavt på 
øvrige tre-egenskaper.  
 

 
Figur 18. Store, gamle trær, utforming eik nord for Birkeland (lokalitet 3). Foto: Sigve Reiso.  

 

Lok. id. 4 Vatlandstjødna 
Naturtype  Dam   
Utforming  - 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Kjell Magne Olsen 3. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema 
naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Dette er et våtmarksområde bestående av et tjern omgitt av myr og fuktenger ved Vatlandtjødna i 
Kvinesdal   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er klassifisert som dam etter DN-håndbok 13 fordi det ikke er beskrevet en tilsvarende 
naturtype i de reviderte fakta-arkene.   
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er sparsomt med bare spredte individer av bjørk og furu, og i busksjiktet finnes trollhegg og 
ørevier. I feltsjiktet dominerer flaskestarr og krypsiv og av arter i tillegg kan nevnes blåtopp, bukkeblad, 
hvitmyrak, klokkelyng, kyststjerneaks, myrhatt, rome, røsslyng, strandrør, torvmyrull og vassrørkvein. 
Det kan også nevnes at nipigget stingsild finnes i innsjøen. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Innsjøen ser ut til å være intakt og ingen påvirkninger ble observert.  
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Ingen spesielle.  
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Verdisetting:  
Dette er et vårmarksområde bestående av et tjern omgitt av myr og fuktenger. Flaskestarr og krypsiv 
dominerer i feltsjiktet. Formodentlig er det en rik evertebratfauna her, men dette er ikke fullgodt 
undersøkt. På bakgrunn av dette er lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 
 
Lok. id. 5 Framstø  
Naturtype  Beiteskog  
Utforming  Beiteskog i gammel boreal lauvskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 15.6.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. Rødlistestatus følger 
rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: 
Lokaliteten ligger i sørenden av Melandsvatnet i Kvinesdal kommune, ca. 9 km nord for Feda langs 
veien til Eikås. Lokaliteten preges av gamle skogsbeiter overgangen mot eng og fattigere skogstyper er 
noe uklar og glidende.  
  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen beiteskog i gamle boreale lauvskoger. Lokaliteten har variert og 
relativt krevende lågurt-flora med enkelte rike flekker. 
 
Artsmangfold:  
Artsmangfoldet i lokaliteten er rikt til å være i dette området, og ser ut til å være rester av gammelt beite. 
Feltsjiktet består av mye gulaks og smyle med stedvis mye liljekonvall, og hvitveis. Ellers forekommer 
firkantperikum, skogstjerne, engsyre, maiblom, skogfiol, gauksyre, hårfrytle, tepperot og blåbær. 
Tresjiktet består nærmest utelukkende av bjørk og rogn. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten består av tidligere husdyrbeiter som ikke lenger holdes i hevd, og som derfor står i fare for 
gjengroing. 
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn: 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil trolig være å gjeninnføre 
husdyrbeite med et moderat beitetrykk.  Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil 
svekke lokalitetens naturverdi. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, innlandsvann og 
myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et relativt godt artsmangfold med noe 
krevende arter. Lokaliteten har ingen helt spesielle verdier, og er i grensen for å kvalifisere som 
naturtypelokalitet. 
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Figur 19. Beiteskog i gammel boreal lauvskog ved Framstø (Lokalitet 5). Foto: Hallvard Holtung.  

 
Lok. id. 6 Trollåsen  
Naturtype  Gammel boreal lauvskog 
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 15. juni 2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. Rødlistestatus følger 
rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Øysæ i Flekkefjord kommune, ca. 11 km nord for tettstedet Feda. Lokaliteten består 
av en liten flekk med en gammel ospesuksesjon i overgangen mellom beitemark og en bratt skrent. 
Lokaliteten ligger på begge sider av en skogsvei opp mot Trollåsen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen gammel boreal lauvskog. Størst verdi har en eldre ospesuksesjon med 
flere store ospetrær. Lokaliteten har også områder med mye død ved av bjørk. 
 
Artsmangfold:  
Lokalitetens tresjikt domineres av osp og bjørk. På den største av ospene ble olivenlav (NT) funnet. 
Feltsjiktet domineres av blåbær, smyle og hengeving. Ellers finnes innslag av en rekke gras og svake 
lågurter som skogstjerne, skogfiol, hvitveis, gauksyre, maiblom, knollerteknapp, skogsalat, gullris og 
ormetelg. Området er trolig viktig for vilt, det ble skremt opp storfugl i lokaliteten som også bærer preg 
av å være et viktig elgbeite. Grønnspett ble påvist hekkende i lokaliteten, trolig hekker flere spettearter 
i det samme området. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten fremstår som gammel, og nokså urørt. Det er en naturlig aldersfordeling og stort innhold av 
død ved i form av både gadder og læger. De største ospetrærne har en omkrets på over 200 cm. 
 
Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, innlandsvann og 
myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er en liten, men fint utformet ospeskog, med mye død ved. Den er også et av få funnsted i 
Vest-Agder for lavarten olivenlav (NT). Disse elementene bidrar til at lokaliteten vurderes som lokalt 
viktig (C-verdi). Begrenset utstrekning, og mangel på helt spesielle elementer eller truede arter trekker 
verdien ned. 
 

Lok. id. 7 Lilledrange BN00029243 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Rasmark-lindeskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Grimsby (1998) som rik edellauvskog, utforming alm-
lindeskog. Denne utformingen er ikke med i de reviderte fakta-arkene og den er derfor her klassifisert 
som utforming rasmark-lindeskog. Lokaliteten ble også undersøkt på avstand av Per Gerhard Ihlen 
(Asplan Viak AS) 16. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 
strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Verdivurderingen er opprettholdt, men 
naturtypens grense er trukket noe lenger mot sør. 

Naturtypelokaliteten er en sørvendt ur og inneholder flere edellauvtrær på lågurtmark. Flere av artene 
som vokser her er kalk- og næringskrevende og flere lindetrær er gamle. På bakgrunn av dette er 
naturtypen vurdert som svært viktig (A-verdi). 
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Figur 20. Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog ved Lilledrange (BN00029243, Lokalitet 7). Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 8 Lilledrangesundet BN00029330 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Grimsby (1998) som naturbeitemark. Lokaliteten ble også 
undersøkt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 16. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av 
tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. 
Verdivurderingen og avgrensningene er opprettholdt, men naturtypen er her ført til utforming fattig 
beite-eng. I tillegg er det registrert noen artsfunn som er sendt til Artskart.   

Naturtypelokaliteten er liten (15 daa) og var inntil nylig holt i hevd med beite og slått. Den inneholder 
et rikt urteinnslag har forekomster av klokkesøte (VU) og nattfiol. Sommeren 2015 viste den tegn til 
svak gjengroing. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 21. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Lilledrangesundet (BN00029330, Lokalitet 8). Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 9 Klubbåsen BN00029243 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 16. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger både på Klubbåsen og Bjørga, nord for Selura, i Flekkefjord kommune. 
Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt, glimmergneis og gneis og løsmassene av bart fjell med et tynt 
dekke, ofte humus og torv, over berggrunnen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Skogsmarka veksler mellom 
blåbærskog, svak lågurtskog og lågurtskog. Sistnevnte dominerer i de bratte områdene i lokalitetens 
vestlige del og det er derfor her at de største biologiske verdiene er. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av bjørk, hassel, osp (flere store), rogn og svensk 
asal (NT). Ask (VU) finnes i vestlige den vestligste delen. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes gauksyre, 
fagerperikum, knollerteknapp, liljekonvall, skogfiol, teiebær og vivendel. Av eksempler på arter fra 
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bunnsjiktet kan nevnes kystjamnemose, storstylte og stortujamose. Også bergveggene har enkelte arter, 
f.eks. brun korallav, rødmuslingmose og kystreinlav, som indikerer fuktige forhold. Epifyttfloraen er 
artsfattig, men har enkelte fuktighetskrevende arter som Mycoporum antecellens på rogn, grynfiltlav og 
stiftfiltlav på osp og orelav og muslinglav på eik. Av andre eksempler kan nevnes vanlig blodlav på eik, 
grynfløyelslav på osp og gul stokklav og grå stokklav på furu.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Noen av trærne er gamle og enkelte steder, spesielt rundt selve Klubbåsen, er det rikelig med død ved. 
I sør er det en del ung gjengroingsskog. Det foregår også noe beiting sørøst i lokaliteten og flere steder 
ble det observert piggtrådgjerder. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger og lauvskoger og 
med innslag av edellauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av eik, men er heterogen og inneholder blåbærmark, lågurtmark og 
noe beitepåvirket skog. I tillegg finnes spredte forekomster med edellauvtrær i den vestlige delen. 
Området utgjør et stort er stort (515 daa) og sammenhengende skogsområde som har både ung og 
gammel skog. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 
 

  

Figur22. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog ved Klubbåsen (lokalitet 9). Bildet til høyre viser den 
sørvestlige delen av naturtypelokaliteten, som har mest lågurtmark. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 10 Storedranga BN00029310 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Origo Miljø AS og registrert i 2002 som rik edellauvskog, 
utforming lågurt-eikeskog. Beskrivelsen gitt i Naturbasen er mangelfull og den er derfor oppdatert her. 
Lokaliteten ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 16. juni 2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
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vegvesen. Verdivurderingen er opprettholdt, men naturtypen er ført til hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær, og avgrensningen er endret. I tillegg er det registrert noen artsfunn som er 
sendt til Artskart.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger ved Storedranga, nord for både på Klubbåsen og Bjørga, nord for 
Storedrangevika i Selura, i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt, glimmergneis 
og gneis og løsmassene av bart fjell med morenemateriale med et usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Det er også en del stein og blokker her. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær. Beitepreget 
svak lågurtmark dominerer, men det er også innslag av blåbærmark. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av ask (VU), hassel og lind. Feltsjiktet har vanlige arter som 
gauksyre, gulaks, jonsokkoll, legeveronika, rødsvingel, teiebær og smyle. Epifyttfloraen er artsfattig, og 
bare arter som putevortelav, rosettmellav og stiftfiltlav ble registrert på eik. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten er beitet og ingen gjengroing ble observert. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger og lauvskoger og 
med innslag av edellauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av relativt storvokste eiker, med innslag av ask (VU). Svak lågurtmark 
dominerer, store deler av lokaliteten er beitepåvirket, men artsdiversiteten er lav. Naturtypelokaliteten 
er vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 23. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær ved Storedranga (BN00029310, Lokalitet 10). 
Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 11 Storedranga øst 
Naturtype  Slåttemark 
Utforming  Fattig slåtte-eng 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 16. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger øst for Storedranga i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av bl.a. 
amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med et usammenhengende eller tynt 
dekke over berggrunnen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er klassifisert som en slåttemark, utforming fattig slåtteeng. Det kan ikke 
utelukkes at det også har foregått noe beite her. 
 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er dominert av rødsvingel. I tillegg finnes grasstjerneblom, engrapp, engreverumpe, 
harestarr, hvitkløver, kystgrisøre, ryllik, småsyre, tveskjeggveronika og enkelte frytlearter. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten er i en tidlig gjengroingsfase fordi den domineres av rødsvingel.   
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger og lauvskoger og 
med innslag av edellauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av rødsvingel og viser tegn til tidlig gjengroingsfase. Fortsatt finnes 
flere kulturmarksarter, men de har spredte forekomster og en er derfor vurdert som lokalt viktig (C-
verdi). 
 

 

Figur24. Slåttemark, utforming fattig slåtteeng øst for Storedranga (Lokalitet 11). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 12 Raunstiura 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Rasmark- og ravinealmeskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  
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Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 17. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. Den sørlige delen av lokaliteten er tidligere klassifisert som rik 
bakkevegetasjon i Mis-registreringene. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger nord og sør for Raunstiura, og nord for Storedrange, i Flekkefjord kommune. 
Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale 
med et usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen i de lavest liggende delene av lokaliteten. 
Det er også rikelig med stein og blokker i det meste av lokaliteten. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming rasmark- og ravinealmeskog. Skogsmarka veksler 
mellom blåbærskog, svak lågurtskog og lågurtskog. 
 
Artsmangfold:  
Alm (VU), ask (VU) og lind dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av bjørk, eik, hassel, hegg, 
trolhegg og villeple (VU). Det er sparsom dekning av feltsjiktet, men av arter herfra kan nevnes 
blåknapp, gauksyre, gulaks, hvitveis, hundegras, knollerteknapp, liljekonvall, lundrapp, myske, 
ormetelg, prestekrage, skogburkne, skogfiol og vivendel. Av eksempler på arter fra bunnsjiktet kan 
nevnes kystkransmose og musehalemose og rottehalemose finnes på blokkene og glatt lærlav ble 
registrert på en bergvegg. Epifyttfloraen er artsfattig og av eksempler kan nevnes ryemose og muslinglav 
på eik og gulband, putevortelav og vanlig skriftlav på lind.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Noen av trærne er gamle og enkelte steder er det rikelig med død ved. Det foregår også noe beite i 
lokaliteten. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger og lauvskoger og 
med innslag av edellauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er sørvestvendt og dominert av alm (VU), ask (VU) og lind på stein- og blokkmark. 
Den inneholder flere lågurtarter i feltsjiktet og er svakt beitepåvirket. På bakgrunn av dette er 
naturtypelokaliteten vurdert som svært viktig (A-verdi). 
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Figur 25. Rik edellauvskog, utforming rasmark- og ravinealmeskog ved Raunstiura (Lokalitet 12). Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 13 Torekjerr 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 17. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger ved Torekjerr, nord for Storedranga i Flekkefjord kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et usammenhengende eller tynt 
dekke over berggrunnen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Siden skogsmarka domineres av svak 
lågurtskog, og fordi det er en del innslag av furu og gran, er den under tvil ført til rik edellauvskog. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av lind, furu og gran. Av arter fra feltsjiktet kan 
nevnes gauksyre, liljekonvall, skogfiol og vivendel. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter.  
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Trærne er overveiende unge og det er sparsomt med død ved. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger og lauvskoger og 
med innslag av edellauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er liten (4,3 daa), dominert av eik og med innslag av furu i aldersfase. Svak 
lågurtmark dominerer, den er artsfattig og ikke beitepåvirket og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-
verdi). 
 

 

Figur 26. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog ved Torekjerr (Lokalitet 13). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 14 Kringletjødn BN00029244 
Naturtype  Rik barskog 
Utforming  Barlindskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Grimsby (1998) som "kystfuruskog". Lokaliteten ble også 
undersøkt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) på avstand 16. juni 2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
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vegvesen. Verdivurderingen og avgrensningene er opprettholdt, men naturtypen er her ført til rik 
barskog, utforming barlindskog. 
 
Opprinnelig kartlagt som «kystfuruskog». Variert skogsområde med furu, eik, lind, og mye barlind 
(VU), på både blåbær- og lågurtmark. Skogen er også hovedsakelig gammel. På bakgrunn av dette er 
naturtypelokaliteten vurdert som svært viktig (A-verdi). 
 

Lok. id. 15 Kringletjødn sørøst 
Naturtype  Kystmyr 
Utforming  Annen kystmyr 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 17. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger ved Kringletjørn, nord for Drangeåsen i Flekkefjord kommune. Berggrunnen 
består av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av torv og myr og noe morenemateriale med 
et usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en kystmyr, utforming annen kystmyr. Myren er for det meste en nedbørsmyr, med 
noe jordvannspreg finnes i østlig del. Det er fast- og mykmatter og myrflater og noen tuer i myren. 
En bekk og selve innsjøen, som er svært kalkfattig, er også inkludert i naturtypen. 
 
Artsmangfold:  
Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, klokkelyng, pors, røsslyng og 
tyttebær. Det finnes også en del småvokste furutrær på myren. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Myren er liten og har intakt hydrologi. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu- og lauvskoger, der det 
også er flere myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten inkluderer både, myr, innsjø og en bekk. Fast- og mykmatter med vanlige 
karplanter dominerer. Myren, og tilgrensende innsjø, er et viktig område for øyenstikkere. 
Naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 27. Kystmyr, utforming annen kystmyr sørøst for Kringletjødn (Lokalitet 15). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 16 Kringletjørn nord 
Naturtype  Rik barskog 
Utforming  Barlindskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 17. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger nord for Kringletjørn, nord for Drangeåsen i Flekkefjord kommune. 
Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med et 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Enkelte blokker finnes også. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik barskog, utforming barlindskog. Blåbærskog og svak lågurtskog dominerer. 
 
Artsmangfold:  
Eik, furu og bjørk dominerer tresjiktet. I tillegg er det flere innslag av barlind. Spredte individer av 
trollhegg finnes i busksjiktet. I tillegg til vanlige arter for blåbær- og svak lågurtmark, er det verdt å 
merke seg innslag av vivendel. På blokker vokser vanlige arter som eplekulemose, kystjamnemose og 
rosettmellav. Epifyttfloraen er artsfattig med bl.a. sølvkrittlav på eik. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Noen av trærne er gamle, men de fleste er overveiende unge. Enkelte steder er det brukbart med død 
ved. Det er spor etter noe plukkhogst og det foregår noe beite i lokaliteten. 
 
Fremmede arter: 
Spredte individer med edelgran ble observert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu- og lauvskoger, der det 
også er flere myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av bjørk, eik og furu. Den har også store innslag av barlind, på blåbær- 
og svak lågurtmark. Flere av trærne har også trolighøy alder. Lokaliteten er negativt påvirket av noe 
edelgran og er vurdert som viktig (B-verdi). 
 

 

Figur 28. Rik barskog, utforming barlindskog nord for Kringletjødn (Lokalitet 16). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 17 Langebakken nord 
Naturtype  Rik sump og kildeskog 
Utforming  Rikere lauvsumpskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  
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Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 6. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger nord for Kringletjørn, nord for Drangeåsen i Flekkefjord kommune. 
Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med stor 
mektighet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en rik sump- og kildeskog, utforming rikere lauvsumpskog. 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av svartor og har innslag av bjørk, eik og rogn. Feltsjiktet er frodig, men 
inneholder få arter og av eksempler kan nevnes bjønnkam, bringebær, hengeving, skogburkne, 
skogstjerne, stjernestarr og tepperot.  På stein i bekken vokser arter som bekketvebladmose, 
buttgråmose, knippegråmose og vårmose-art. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter. En 
stor forekomst av sølvkrittlav på rogn kan allikevel nevnes. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Mange av trærne, spesielt av svartor, er relativt gamle. Det er også noe død ved her, og det foregår trolig 
noe beite i lokaliteten. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu- og lauvskoger, der det 
også er innmark og enkelte myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av relativt gamle svartortrær. Skogen er frodig, men har få 
karplantearter. Epifyttfloraen er også artsfattig. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som 
lokalt viktig (C-verdi). 
 

Lok. id. 18 Langebakken vest 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 6. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger vest for Langebakken, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen 
består av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av et sammenhengende dekke av 
morenemateriale, med både stor mektighet, og usammenhengende eller tynt dekke, over berggrunnen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær. Beitepreget 
blåbærmark dominerer. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i buskjiktet finnes trollhegg. Feltsjiktet har vanlige arter som blåtopp, 
fingerstarr, gulaks og smyle. Epifyttfloraen er artsfattig, og bare arter som bitterlav, grynkorkje, 
kystperlemose, matteflette og muslinglav ble registrert på eik. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten er beitet og ingen gjengroing ble observert. Mange av eiketrærne er unge og noe 
er gamle. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger, lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av relativt unge eiker. Beitepåvirket blåbærmark dominerer og 
artsdiversiteten er lav. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 29. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvskog vest for Langebakken (Lokalitet 18). Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 19 Myran 
Naturtype  Kystmyr 
Utforming  Annen kystmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 6. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger ved Myran, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av bl.a. 
amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av torv og myr. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en kystmyr, utforming annen kystmyr. Myren er for det meste en nedbørsmyr, med 
noe jordvannspreg finnes kantene. Det er fast- og mykmatter og myrflater og noen tuer i myren. 
Avgrensningen inkluderer også et lite tjern og bekker. 
 
Artsmangfold:  
Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, blåtopp, bukkeblad, duskull, 
flaskestarr, hvitmyrak (rikelig), klokkelyng, torvull, pors, rome, smal soldogg, stjernestarr og tranebær. 
Det finnes også en del småvokste furutrær på myren. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Myren har intakt hydrologi, men er noe påvirket av skytebanen som den grenser til. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu- og lauvskoger, der det 
også er flere myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er stor inkluderer både, myr, tjern og flere bekker. Fast- og mykmatter med vanlige 
karplanter dominerer. Hvitmyrak vokser rikelig på løsmattene. Myren er trolig et viktig område for 
øyenstikkere. Den er påvirket av en skytebane. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig 
(B-verdi). 
 

 
Figur 30. Kystmyr, utforming annen kystmyr ved Myran (Lokalitet 19). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 20 Langebakken 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Viktig (B-verdi)  
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Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 6. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger ved Langebakken, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består 
av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av et sammenhengende dekke av morenemateriale, 
stedvis med stor mektighet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beite-eng. 
 
Artsmangfold:  
Vanlige karplanter som engreverumpe, gulaks, engkvein, engrapp, sølvbunke og vanlig arve ble 
registrert i naturtypelokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten beites av kyr.  
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde beitetrykket. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu- og lauvskoger, der det 
også er flere myrområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er liten (19,5 daa) og holdes i hevd med beite (kyr). Den er intakt og inneholder 
vanlige karplanter for regionen og er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 31. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Langebakken (Lokalitet 20). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 21 Brokka sør 
Naturtype  Gammel edellauvskog 
Utforming  Gammel eikeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 27. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Deler av lokaliteten er også kartlagt som en Mis-figur 
(gamle trær). 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger sør for Brokka, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av 
bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med stor mektighet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog, som hovedsakelig 
består av svak lågurtskog. 
 
Artsmangfold:  
I tresjiktet finnes ask (VU), bjørk, eik, hassel, rogn og svartor. I feltsjiktet ble det observert vanlige arter 
for svak lågurtskog, f.eks. bringebær, markjordbær, teiebær og vivendel). Epifyttfloraen på eik er 
artsfattig med arter som gulband, matteblæremose, matteflette og muslinglav. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er liten og dominert av eldre og gamle trær. Ingen tekniske inngrep ble observert annet en 
veien som går gjennom lokaliteten. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert lauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Eik og ask (VU) er dominerende treslag og vokser hovedsakelig på svak lågurtmark på begge sider av 
veien og på begge sider av en bekk. Lokaliteten er liten (1,8 daa) og bare vanlige karplanter og epifytter 
ble registret. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

Lok. id. 22 Gulledalen 
Naturtype  Rik barskog 
Utforming  Barlindskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 27. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger i Gulledalen, nær Flikka, i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av 
bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene og løsmassene av morenemateriale med et 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Enkelte blokker finnes også. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik barskog, utforming barlindskog. Blåbærskog og svak lågurtskog dominerer i 
øvre del og storbregneskog dominerer i nedre del. 
 
Artsmangfold:  
Eik, furu, gran og bjørk dominerer tresjiktet. I tillegg er det flere innslag av barlind og totalt ble det 
registrert syv individer. I tillegg til vanlige arter for blåbær- og svak lågurtmark, er det verdt å merke 
seg innslagene av ormetelg og einstape i nedre del av lokaliteten. I bunnsjiktet ble kystjamnemose og 
storthujamose registrert. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Flere av trærne er gamle, men de fleste er unge og det er lite død ved. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
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Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av barskoger, lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av furu og bjørk. Den har også store innslag av barlind, på blåbær- og 
svak lågurtmark. Nedre del er dominert av storbregneskog. Flere av trærne har også trolig høy alder. 
Lokaliteten er intakt og ingen negative påvirkninger ble registrert og lokaliteten er vurdert som viktig 
(B-verdi). 
 
 

 
Figur 32. Rik barskog, utforming barlindskog i Gulledalen (Lokalitet 22). Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 23 Flikkabekken BN00029318 
Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming  Viktig gytebekk 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Origo Miljø AS som viktig bekkedrag, utforming viktig 
gytebekk. Lokaliteten ble også undersøkt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 27. august 2015 i 
forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på 
oppdrag for Statens vegvesen. Verdivurderingen og avgrensningen er opprettholdt. Lokaliteten er også 
omtalt under tema vannmiljø som Loja, bekkefelt (vannforekomst ID: 025-17R). 
Innledning: 
 
Naturtypelokaliteten har en anadrom bestand av aure. Kantvegetasjonen er dominert av vanlige boreale 
lauvtrær. Lokaliteten er intakt og ingen negative påvirkninger ble registrert og den er derfor vurdert som 
viktig (B-verdi). 
 

Lok. id. 24 Brokka nord 
Naturtype  Gammel edellauvskog 
Utforming  Gammel eikeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 27. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Deler av lokaliteten er også kartlagt som en Mis-figur 
(eldre lauvsuksesjon). 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger nord for Brokka, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av 
bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med stor mektighet. Noe 
skredmateriale finnes også. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog, som hovedsakelig 
består av svak lågurtskog. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag ask (VU), bjørk, hassel og rogn. I feltsjiktet ble det 
bare observert vanlige arter for svak lågurtskog (f.eks. bringebær og vivendel). Epifyttfloraen på eik er 
artsfattig med arter som gulband, matteblæremose, matteflette og muslinglav. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er liten og dominert av eldre og gamle trær. Ingen tekniske inngrep ble observert, men det 
har kommet til en del stein og blokker fra vegfyllingen til E39. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
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Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Eik er dominerende treslag og vokser hovedsakelig på svak lågurtmark. Lokaliteten er liten (4,1 daa) og 
bare vanlige karplanter og epifytter ble registret. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 
Figur 10. Gammel edellauvskog, gammel eikeskog nord for Brokka (Lokalitet 24). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 
Lok. id. 25 Belkjetona sør 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 27. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger sør for Bjelketona, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består 
av bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av morenemateriale med usammenhengende eller 
tynt dekke over berggrunnen. Noe av morenematerialet har også stor mektighet. Noe stien og blokker 
finnes også. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Det må presiseres at skogen 
inneholder mest svak lågurtskog. Noe av dette er også beitepåvirket. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av bjørk og osp. Trollhegg ble også registrert. Av 
arter fra feltsjiktet kan nevnes blåknapp, blåtopp, bringebær, einstape, fagerperikum, skogfiol, smyle, 
teiebær og vivendel. Epifyttfloraen er artsfattig med arter som krinsflatmose, gulband, muslinglav, 
sølvkrittlav og trådkjølmose på eikebark. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten har et lite areal (26,4 daa) og skogen er jevnt over ung og bare enkelte av trærne er gamle.  
Det er også lite død ved i lokaliteten. Det foregår trolig også noe beiting her. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av eik og inneholder svak lågurtmark og beitepåvirket skog. Bare 
regionalt vanlige arter ble registrert og den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 
Figur 34. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog sør for Bjelketona (Lokalitet 25). Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 26 Knotten vest 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 7. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Deler av naturtypen er også registrert som en Mis-figur 
(rik bakkevegetasjon). 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger vest for Knotten, nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av 
bl.a. amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen. En del stien og blokker finnes også. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Det må presiseres at skogen 
inneholder mest svak lågurtskog. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av bjørk og hassel. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes 
bjønnkam, bleikstarr, blåtopp, bringebær, gauksyre, gulaks, hvitveis, skogfiol, tepperot, smyle og 
vivendel. På stein og blokker vokser det rikelig med kystkransmose, rottehalemose, musehalemose og 
storbjørnemose og på bergvegger finnes bekkegråmose. Epifyttfloraen er artsfattig med arter som 
krinsflatmose, gulband, muslinglav, sølvkrittlav og trådkjølmose på eikebark. Bare grønn sotnål ble 
registrert på eikeved. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten har et lite areal (21,5 daa) og skogen er jevnt over ung og bare enkelte av trærne er gamle.  
Det er også lite død ved i lokaliteten. Det foregår trolig også noe beiting her. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av eik som hovedsakelig vokser på svak lågurtmark. Området har et 
lite areal (21,5 daa) og bare regionalt vanlige arter ble registrert. På bakgrunn av dette er 
naturtypelokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 35. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog vest for Knotten (Lokalitet 26). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 27 Flikka BN00029245 
Naturtype  Gammel edellauvskog 
Utforming  Gammel eikeskog 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av Grimsby (1998) som "gammel fattig edellauvskog". 
Lokaliteten ble også undersøkt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 7. og august 2015 i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Verdivurderingen er opprettholdt, men avgrensningen er utvidet mot nord. Det er også 
utført en oppdatert naturtypebeskrivelse. Det må også nevnes at området tidligere er foreslått vernet i 
forbindelse med verneplan for edellauvskog i Vest-Agder 1978. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger nær Flikka i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av bl.a. gneis, 
amfibolitt og glimmergneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen. I tillegg er det spredte forekomster med torv. Den inneholder også 
bergvegger, stein og blokker. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog, som hovedsakelig 
består av blåbærskog på de øvre områdene og svak lågurtskog i de nedre områdene. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag bjørk, furu, osp og svartor, spesielt i de fattige, øvre 
og nordlige områdene av lokaliteten. I feltsjiktet ble det bare observert vanlige arter for blåbær- og svak 
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lågurtskog (bl.a. liljekonvall og vivendel), men av noe interesse kan nevnes stormarimjelle på steder 
med høy innstråling (Grimsby 1998). Sistnevnte dominerer sørlig og østlig del. På stein og blokker 
vokser f. eks. kystkransmose, kysttornemose, rottehalemose, musehalemose og stripefoldmose. 
Epifyttfloraen på eik er artsfattig med arter som barkravnlav, bitterlav, bleiktjafs, brun korallav, 
grynkorkje, gulband, matteblæremose, matteflette, muslinglav, ryemose og vanlig skriftlav. Det kan 
også nevnes at det hekker bøksanger og dvergspett her. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er på 184,2 daa, og bortsett fra enkelte steder med ung skog, er det meste av lokaliteten 
dominert av eldre og gammel skog. Ingen tekniske inngrep ble observert. Det er flere stier i området og 
det foregår også noe beite her (mest i sør). 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert lauvskoger og innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Eik er dominerende treslag og vokser hovedsakelig på blåbærmark og noe svak lågurtmark. Mye av 
skogen er gammel og lokaliteten er stor (184,2 daa). Bare vanlige karplanter og epifytter ble registret. 
På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som svært viktig (A-verdi). 
 

 
Figur 36. Gammel edellauvskog, utforming gammel eikeskog ved Flikka (BN00029245 og lokalitet 27). Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 28 Årdalen 
Naturtype  Skogsbekkekløft 
Utforming  Kystbekkekløft 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 7. august 2015, i forbindelse 
med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 
rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Deler av naturtypen er også registrert som en Mis-figur 
(rik bakkevegetasjon).  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtypelokaliteten ligger i Årdalen i Flekkefjord kommune. Berggrunnen består av bl.a. amfibolitt og 
glimmergneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Den har også stor topografisk variasjon med gjel, bergvegger, stein og blokker. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft. Dominerende 
vegetasjonstyper er blåbærskog i øvre del og svak lågurtskog i nedre del. 
 
Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og i tillegg er det innslag av ask (VU), bjørk og hassel. I øvre del er det noe 
svartor. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, bleikstarr, blåtopp, bringebær, gauksyre, gulaks, 
hengeving, hvitveis, skogburkne, skogfiol, skogstjerne, tepperot, smyle og vivendel. På stein og blokker 
vokser f.eks. kystkransmose, rottehalemose og musehalemose. På stein og bergvegger, nær og i 
elveløpet vokser bekketvebladmose, buttgråmose, mattehutre, rottehalemose, stor køllelav og 
stripefoldmose. Epifyttfloraen på eik er artsfattig med arter som barkravnlav, grå fargelav, fnaslav, 
gulband, matteblæremose, musehalemose, matteflette, muslinglav og rottehalemoe.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Bekkekløften er på 76,5 daa og skogen her er trolig ung, og bare enkelte gamle trær og det er lite død 
ved.  
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep.  
 
Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger og 
innmarksområder. 
 
Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten er dominert av eik og bjørk på blåbær- og svak lågurtmark. Den har stor topografisk 
variasjon med gjel, bergvegger, stein og blokker. Bare vanlige lav- og mosearter knyttet til vassdraget 
ble registrert. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 37. Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft i Årdalen (Lokalitet 28). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 
Lok. id. 29  Skjeggestadåsen øst  
Naturtype  Gammel boreal lauvskog 
Utforming  Gammel bjørkeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 

Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten består av et gammelt utmarksbeite i skogen mellom gårdene Skjeggestad og Omdal i 
Sirnes, Flekkefjord kommune.  Lokaliteten er et delvis inngjerdet skogsbeite, det grenser mot ubeitet 
skog og mindre verdifull kulturmark.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av naturtypen gammel boreal lauvskog med utformingen gammel bjørkeskog. 
Vegetasjonstypen er svak lågurtskog. 
 
Artsmangfold 
Tresjiktet er fullstendig dominert av bjørk, med små innslag av rogn og einer. Feltsjiktet består 
hovedsakelig av lite krevende gras, småbregner og lågurter som skogstjerne, smyle, blåtopp, 
stormarimjelle, blåbær, gullris, hengeving, fugletelg og gauksyre. Noen steder dominerer einstape. 
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Lokaliteten huser trolig en rekke insektarter knyttet til gammel og død lauvved. Over tid vil potensialet 
for krevende og sjeldne dødved-arter være stort.  

 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten skiller seg ut ved å ha et spesielt høyt innhold av død ved og gamle trær av bjørk. 
Lokaliteten har en naturlig sjikting, med dødved i mange nedbrytingsfaser. Skogen er tidligere beitet 
av husdyr, og bærer i dag preg av betydelig beiting av hjortevilt.  
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter og 
kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil trolig være å gjeninnføre 
lett husdyrbeite for å hindre gjengroing, og fremelske beitespesialiserte arter. Hogst og uttak av død 
ved vil være særlig skadelig for lokaliteten da mye av verdiene er knyttet til gammel og død ved. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Det er ingen store verdier i lokaliteten, men den 
utgjør en uvanlig naturtype med stort innehold av død ved. Lokaliteten kan utvikle større verdier 
dersom beite gjeninnføres samtidig som man bevarer forekomstene av død ved i lokaliteten. 
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Figur 38. Gammel boreal lauvskog, utforming gammel bjørkeskog øst for Skjeggestadåsen (lokalitet 29). Foto: 
Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 30  Omdalsåsen  
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Beitetørreng 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i beitemark vest for gården Omdal i Sirnes, Flekkefjord kommune.  Lokaliteten er 
en liten rest med rik natureng som ligger mellom en konvensjonelt drevet kulturmark, og 
edellauvskog. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av en liten naturbeitemark med utformingen beitetørreng. Vegetasjonen domineres 
av tørketolerante og noe basekrevende arter. 
 
Artsmangfold 
Lokaliteten er en liten eng dominert av smalkjempe, ryllik, blåklokke og gulaks. Mye stormarimjelle, 
engsyre, hvitkløver, rødkløver, firkantperikum, lintorskemunn. Innslag av grov nattfiol og 
legeveronika. 
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Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av et lite restareal med tørreng som trolig er slått eller beitet uten kunstig tilførsel 
av gjødsel. Enga er tørr og grunnlendt, noe som gjør at gjengroingen fra skogkanten går relativt sent. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være tradisjonell slått en 
eller to ganger i sesongen med fjerning av gras. Men all skjøtsel som hindrer gjengroing uten tilførsel 
av gjødsel eller sprøytemidler vil være positiv for lokaliteten.  Gjengroing eller omlegging til 
konvensjonelt jordbruksareal synes som den mest aktuelle trusselen for lokaliteten i dag. 

 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten er en liten, men godt bevart engrest 
med sjeldent artsmangfold. Flere av artene er krevende arter som er uvanlige i området. Lokaliteten 
er imidlertid svært liten og mangler dessuten rødlistede og truede arter, dette hindrer at lokalitetens 
verdi vurderes høyere.  
 

 
Figur 39. Naturbeitemark, utforming beitetørreng ved Omdalsåsen (lokalitet 30). Foto: Foto: Hallvard Holtung.  
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Lok. id. 31  Langebakken  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Rasmark-lindeskog / lågurt-eikeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 

Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes i Flekkefjord kommune, på sørsiden av elva Sira, 500 øst for dagens E39. 
Lokaliteten består av edellauvskog i den nordvendte lia opp mot gården Åmdal. Lokaliteten er omgitt 
av fattigere og mer påvirkede skogstyper, og har noen steder en noe uklar overgang mot disse. 
Knauser og skrinnere områder av lia består av fattigere eikeskog. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består hovedsakelig av naturtypen rik edellauvskog. Skogen er variert, med flere 
utforminger som rasmark-lindeskog og lågurt-eikeskog. Lokaliteten inneholder noe krevende treslag 
og vegetasjonstyper som er uvanlige i området.  
 
Artsmangfold 
Lokaliteten består av en, for området, krevende og artsrik vegetasjon. Tresjiktet inneholder 
edellauvtrær som lind, spisslønn og hassel. Enkelte deler av lokaliteten domineres av stor eik, andre 
deler inneholder mest osp. Fuktige områder sørvest i lokaliteten har innslag av gråor, svartor, hegg 
og krossved. Feltsjiktet er rikt og variert med krevende arter som liljekonvall, maiblom, fingerstarr, 
markjordbær, knollerteknapp, hvitveis, tepperot, sveve-art, jonsokkoll, vivendel og legeveronika. 
Blåbær og smyle dominerer i fattigere deler av lokaliteten. I fuktigere deler finnes arter som 
skogburkne, sauetelg, hengeving og bringebær.  
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten er forholdsvis stor, og sammensatt av flere teiger med ulik lauvskog. Grunnen er tydelig 
rikere og mer baseholdig enn i omkringliggende områder. I tillegg har de bratteste delene av 
lokaliteten fått stå i fred for hogst og skogplanting. Deler av skogen er svært fuktig, her finnes gråor-
heggeskog og lignende utforminger. Skogen har beskjedne mengder dødved, og mangler riktig store 
og gamle trær. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 
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Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den utgjør en samling av flere sjeldne og fint 
utformede naturtyper satt sammen til en mosaikk i en relativt stor lokalitet. Artsmangfoldet er uvanlig 
stort, og inneholder flere lokalt sjeldne arter. Lokaliteten mangler imidlertid sjeldne eller truede arter. 

 
Figur 40. Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog/lågurt-skog ved Langebakken (lokalitet 31). Foto: 
Hallvard Holtung  
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Lok. id. 32  Sira  
Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik 
Verdisetting Svært viktig (A-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten er en eik som står godt synlig i et veiskille ved Sira gård på nordsiden av elva i Sirnes, 
Flekkefjord kommune. Eika står åpent ved veikant og gårdstun. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær, utforming eik. Treet er en sommereik med omkrets 
på 380 cm og er således en utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.  
 
Artsmangfold 
Treet er en sommereik. Det ble påvist rester av en gammel svovelkjuke ved treet, ellers ble ingen 
spesielle arter påvist. 
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Den store eika har en omkrets på 380 cm. Treet har en hulhet ved basis ("skilderhusåpning") som 
trolig skyldes en skade fra den nærliggende veien. Treet står svært nær veikanten, og påvirkes trolig 
av lokal forurensning fra biltrafikk. Treet har relativt grunn sprekkbark, middels vid krone og en del 
døde greiner. Treet står soleksponert til, og har et stort potensial som leveområde for insekter knyttet 
til eikeved. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Fortsatt høy solinnstråling vil øke potensialet for rødlistede arter, det er derfor viktig å hindre 
utskygging av treet.  All død ved fra treet bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, løs 
ved bør plasseres soleksponert i nærheten av treet. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-verdi). Så store og gamle hule eiker som dette er svært 
sjeldne i området, og er dessuten er naturtype knyttet til et stort artsmangfold. Selv om det ikke er 
påvist truede arter på treet, anses det som et stort potensial for dette.  
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Figur 41. Store, gamle trær (eik) ved Sira (lokalitet 32). Foto: Hallvard Holtung  
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Lok. id. 33  Sira vest  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes, Flekkefjord kommune, ved de vestligste gårdene på nordsiden av elva. 
Lokaliteten utgjør et belte mellom skrent og jordekant ved gården Sira. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog, utforming: lågurt eikeskog. Lokaliteten inneholder 
et titalls eiker som oppfyller kravene til utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven. 
 
Artsmangfold 
Tresjiktet domineres av eik, men har innslag av blant annet frukttrær og rogn. Feltsjiktet er ikke særlig 
artsrikt, og består hovedsakelig av smyle og sølvbunke, samt innslag av blåbær, skogstjerne, gauksyre 
m.m. 
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av en rekke store eiker. Ca. 50 eiker har omkrets mellom 100 og 250cm. Trærne 
er friske og hele med lite hulheter og dødved. Deler av lokaliteten er trolig beitet, resten av 
lokaliteten ligger i bratt skrent. Lokaliteten er soleksponert og varm. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi), da den utgjør en sjelden samling av store eiker i beiteskog. 
Lokaliteten er et av få funnsted for eikehårskål i Vest-Agder.  Mangel på død eikeved og hule trær 
gjør at lokaliteten ikke får A-verdi.  
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Figur 42. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog vest for Sira (lokalitet 33). Foto: Hallvard Holtung  
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Lok. id. 34  Kringla  
Naturtype  Gammel lavlands-blandingsskog  
Utforming  Furu-lavlandsblandingsskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes, Flekkefjord kommune, ved de vestligste gårdene på nordsiden av elva. 
Lokaliteten er en teig med gammel blandingsskog i lia ovenfor jordeteigen som kalles Kringla.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av en uvanlig skogtype med gamle og store trær av bjørk og furu, som passer best 
med naturtypen "gammel lavlands-blandingsskog", og utformingen furu-lavlandsblandingsskog.  
 
Artsmangfold 
Feltsjikt domineres av furu, hvorav flere trær er store og gamle, stort innslag av bjørk, og noen få 
eiketrær. Glissent og fattig feltsjikt der mose, smyle og bærlyng dominerer. Trolig potensial for 
lavarter knyttet til trærne. 
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av en skogteig med gammel furu- og bjørkeskog som skiller seg fra 
omkringliggende områder. Det finnes noe få gamle trær i lokaliteten, blant annet en svært gammel 
furugadd med omkrets på 230cm. Lokaliteten har høy luftfuktighet. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er under tvil vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Naturtypen skiller seg fra skogteigene i 
nærheten, og inneholder enkelte elementer av gammelskog. Lokaliteten har samtidig et fattig feltsjikt, 
og stort oppslag av unge lauvtrær. 
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Figur 43. Gammel lavlandsblandingsskog, utforming furu-lavlandsblandingsskog ved Kringla (lokalitet 34). Foto: 
Hallvard Holtung  

 

Lok. id.  Voilan  
Naturtype  Slåttemark  
Utforming  Rik slåtteeng 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 6.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes på sørsiden av elva Sira, en knapp km sørvest for Sira sentrum, Flekkefjord 
kommune. Avgrensingen gjelder en engrest langs vestsiden av grusvei inn til Bakke og Voilan. 
Lokaliteten går over i mer næringsfattige og gjengrodde engarealer. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Naturtypen er slåttemark, utformingen anses som rik slåtteeng, men lokaliteten kan også ha vært 
beitet. Vegetasjonen er uvanlig artsrik for dette området. Slåttemark er en utvalgt naturtype etter 
Naturmangfoldloven. 
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Artsmangfold 
Forholdsvis stor artsrikdom med noe krevende engarter som smalkjempe, gulaks, grov nattfiol, 
jonsokkoll og hanekam. Ellers ryllik, legeveronika, grasstjerneblom, tepperot, blåklokke, 
firkantperikum, skogfiol, maiblom, liljekonvall, stormarimjelle og engsoleie og hvitkløver  
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten bærer preg av å være en tradisjonell slåtteeng i gjengroing. Mye av enga er forholdsvis 
tørr og grunnlendt, nedre deler av enga er friskere. Her har gjengroing kommet lenger, og verdiene 
her er få og små. Gjengroing av busker og trær kommer "krypende" fra skogen i sør-øst. Enga ser ut 
til å være ugjødslet. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være tradisjonell slått en 
eller to ganger i sesongen med fjerning av gras. Men all skjøtsel som hindrer gjengroing uten tilførsel 
av gjødsel eller sprøytemidler vil være positiv for lokaliteten.  Gjengroing eller omlegging til 
konvensjonelt jordbruksareal synes som den mest aktuelle trusselen for lokaliteten i dag. 

 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi), da den utgjør en god utforming av en artsrik og sjelden 
naturtype. Mangel på truede arter gjør at lokaliteten ikke får A-verdi.  



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Lyngdal - Moi 106 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 44. Slåttemark, utforming rik slåtte-eng ved Voilan (lokalitet 35). Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 36  Bakkåsen 
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 6.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes på sørsiden av elva Sira, en knapp km sørvest for Sira sentrum, Flekkefjord 
kommune. Avgrensingen gjelder den vestvendte delen av Bakkåsen der en edellauvskog med flere 
store eiker står i rasmark og tidvis bratt li. Med i avgrensningen er også topp-platået av Bakkåsen. 
Lokaliteten avgrenses av grusvei i vest og yngre skog i nord og øst. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er en rik edellauvskog med utforming lågurt-eikeskog. Vegetasjonstyper varierer fra 
blåbær-eikeskog til glissen lågurt-eikeskog. Deler av lokaliteten ligger i rasmark. Mange av 
eiketrærne er store. 
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Artsmangfold 
Tresjikt dominert av sommereik, innslag av andre lauvtrær særlig spisslønn, rogn, bjørk og hassel, 
samt enkelte busker av einer. Feltsjiktet dominert av lite krevende arter og innslag av svake lågurter 
som Stormarimjelle, skogstjerne, gulaks, smyle, blåbær, blokkebær, vivendel, rød jonsokblom, 
legeveronika, gullris, einstape. Sopp-arter: Eikemusling, eikebroddsopp, knivkjuke og knuskkjuke. 

 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av en rekke store eiketrær. Disse står særlig i den sørvestvendte lia ved Bakkåsen. 
Det finnes i alt ca. 30 eiker med omkrets mellom 100 og 150 cm. 4 eiker har omkrets mellom 210 og 
250 cm. Ingen av eikene er hule, men det finnes noe dødved av eik (stående og liggende) i lokaliteten. 
Lokaliteten fremstår som lite påvirket av hogst. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert lauvskoger og 
innmarksområder.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten, vil være å la lokaliteten 
utvikles fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens 
naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da det er en relativt stor lokalitet med uvanlig mange store 
eiketrær, og noe rik bakke som klart skiller seg fra andre lauvskoger i området. Skogen har ellers 
svakt utviklede naturskogskvaliteter og mangler rødlistede arter.  Verdiene vil kunne utvikles på sikt 
om skogen får stå urørt. 
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Figur 45. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog ved Bakkåsen (lokalitet 36). Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 37  Goåsen  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes, en kilometer vest for tettstedet Sira, Flekkefjord kommune.  Lokaliteten 
er en eikeskog i lia opp mot Goåsen fra gården Bjørkebakken. Lokaliteten omfatter det meste av 
skogen mellom beitene og toppen av lia.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten tilhører naturtypen rik edellauvskog, men inneholder en ganske artsfattig utforming av 
vegetasjonstypen blåbær-eikeskog med innslag av lågurter. Lokaliteten er imidlertid godt utviklet og 
skiller seg fra andre eikeskoger i området  

 
Artsmangfold 
Tresjikt består nærmest utelukkende av eik, det finnes kun små innslag av rogn, bjørk og einer i 
lokaliteten. Feltsjiktet er glissent, men består hovedsakelig av blåbær, smyle, einstape og svake 
lågurter som gauksyre og skogstjerne 
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av en "ren" og fint utformet blåbær-eikeskog, med et stort innhold av relativt store 
eiketrær opp mot 150cm i diameter. Skogen har en naturlig aldersfordeling, og fremstår som relativt 
urørt. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten 
utvikles fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens 
naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi), og består av en naturlig og typisk utformet 
blåbær-eikeskog med relativt store trær og naturlig aldersfordeling. Det mangler krevende arter, 
riktig gamle trær og død ved. 
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Figur 46. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog ved Goåsen (lokalitet 37). Foto: Hallvard Holtung  
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Lok. id. 38  Bjørkebakken 2 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beiteeng 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes, Flekkefjord kommune, på nordsiden av elva Sira. Lokaliteten består av 
rikere engarealer på begge sider av FV946 mot Tronåsen. Avgrensningen mot fattigere gjødslet eng 
er noe flytende og gradvis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av naturbeitemark med utforming "fattig beiteeng". Deler av lokaliteten har 
tidligere vært slåttemark, men bærer lite preg av det i dag. Lokaliteten varierer i kvalitet og utforming, 
de mest verdifulle delene av lokaliteten er delene nærmest skogen (lengst fra veien) 
 
Artsmangfold 
Forholdsvis artsrik naturbeitemark gulaks dominerer sammen med ulike sveve-arter, engsyre, 
legeveronika, grasstjerneblom og blåklokke er utbredt. Tiriltunge, hvitkløver, sølvbunke og 
jonsokkoll forekommer.  
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Engarealene er beitemark som tidligere ble slått (pers. med.). Engene ligger langs en gradient der de 
øvre arealene har størst artsrikdom og minst spor av gjødsling og konvensjonell drift. Nærmere veien 
går enga gradvis over i artsfattig, gjødslede arealer med større preg av monokulturer.  
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være tradisjonell hevd, dvs. 
slått eller husdyrbeite uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler.   Å la trærne utvikles fritt 
samtidig som lokaliteten holdes åpen.  Husdyrbeite med moderat beitetrykk kan er trolig gunstig. 
Gjengroing, hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens 
naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi), og består av en eng med enkelte kvaliteter. Deler 
av enga har et rikt artsmangfold, og bærer lite preg av konvensjonell drift. Enga mangler imidlertid 
spesielt krevende eller sjeldne arter, og varierer stort i kvalitet. 
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Figur 47. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Bjørkebakken (lokalitet 38). Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 39  Bjørkebakken 1  
Naturtype  Beiteskog  
Utforming  Skogsbeite i edellauvskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 7.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i Sirnes, Flekkefjord kommune, på nordsiden av elva Sira, langs FV946 mot 
Tronåsen. Lokaliteten utgjør en sone med store eiker i ei sørvestvendt li i overgangen mellom eng og 
bergknaus. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Naturtypen er beiteskog med utforming "skogsbeite i edellauvskog". Lokaliteten består av beitet 
eikeskog der flere av trærne er relativt store og gamle. 
 
Artsmangfold 
Tresjiktet består hovedsakelig av eik, en stripe med bjørk og svartor, samt noen større seljer. Glissent 
feltsjikt med blåbær, småbregner som fugletelg og hengeving, einstape, smyle, gauksyre og 
skogstjerne.  
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Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av en rekke store eiker. Ca. 50 eiker har omkrets mellom 200 og 250cm. Trærne 
er friske og hele med lite hulheter og dødved. Vegetasjonen rundt trærne er holdt nede av beitende 
kyr.  
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la trærne utvikles 
fritt samtidig som lokaliteten holdes åpen.  Husdyrbeite med moderat beitetrykk er trolig gunstig. 
Gjengroing, hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens 
naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi), da den utgjør en sjelden samling av store eiker i beiteskog. 
Lokaliteten er et av få funnsted for eikehårskål i Vest-Agder.  Mangel på død eikeved og hule trær 
gjør at lokaliteten ikke får A-verdi.  

 
Figur 48. Beiteskog, utforming skogsbeite i edellauvskog ved Bjørkebakken 1 (lokalitet 39). Foto: Hallvard Holtung  
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Lok. id. 40  Bringedal 
Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Rasmark-lindeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger i sørvendt li på nordsiden av Bringedalsbekken ca. 200m fra rasteplassen ved 
Tronvik i Lund kommune. Lokaliteten ligger i rasmark ovenfor en turvei og nedenfor en bratt 
skrent. Lokaliteten fortsetter trolig lenger nordøst i lia mot Bringedal, dette er ikke undersøkt da 
dette ligger utenfor planområdet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av rik edellauvskog, med utformingen rasmark-lindeskog, og små innslag av 
rasmark-almeskog. Vegetasjonen er rik, og preget av høy luftfuktighet fra nærliggende foss og elv.  

 
Artsmangfold 
Tresjiktet inneholder edellauvtrær som lind, alm og hassel, men har også innslag av selje, osp, rogn 
og eik. Feltsjiktet er glissent, da lokaliteten ligger i steinete rasmark. Skogsvingel, hvitveis, 
fingerstarr, smyle og gulaks finnes i lokaliteten, det samme gjør den lokalt uvanlige hestespreng. 
Nitrofile arter som bringebær og brunrot ble også funnet i lokaliteten. På en av de største almene 
vokste rikelig med kystnever. Lokaliteten har trolig potensial for sjeldne lavarter. 

 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten består av gammel "urørt" skog i rasmark. Det finnes flere store gamle trær i lokaliteten, 
deriblant en alm med omkrets på 260 cm, og flere lindetrær med omkrets på rundt 200 cm. Lokaliteten 
ligger sørvendt ned mot en stor og stri elv med fossefall, hvilket fører til høy luftfuktighet og 
solinnstråling i lokaliteten. Det er opparbeidet en vei nederst i lia som avgrenser lokaliteten i sør.  
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger. 
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 
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Verdisetting 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Alm-lindeskoger er en sjelden naturtype og i dette tilfellet 
har lokaliteten høy luftfuktighet kombinert med å være soleksponert. Det antas at det kan være 
potensial for sjeldne kryptogamer i lia. Flere av trærne er svært store og gamle. Lokaliteten er lite 
berørt av menneskelig påvirkning. 

 

 
Figur 49. Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog ved Bringedal (lokalitet 40). Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 41  Svartebekken  
Naturtype  Rik edellauvskog / hagemark / høstingsskog 
Utforming  Rasmark lindeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten består av store deler av lia ovenfor (nord for) Tronvik i Lund kommune. Lokaliteten er 
en mosaikk av ulike skogstyper, den avgrenses naturlig med skrenter i øvre del, og mot beiter og 
hagemark i nedre del. Overgangen er noe flytende og utydelig enkelte steder. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er noe uoversiktlig og mosaikkpreget.  Den mest fremtredende naturtypen er rik 
edellauvskog med utformingen rasmark-lindeskog. Innslag av andre naturtyper som høstingsskog, 
beiteskog, store eiker og gammel ospeskog. 

 
Artsmangfold 
Svært varierende og sammensatt lokalitet som domineres av ulik lauvskog. Vestre del domineres av 
lind, sørvestre del domineres av store trær av lind, eik og ask med oppslag av hasselkjerr og spredte 
busker av hagtorn. I øvre deler, øst i lokaliteten finnes hovedsakelig gammel bjørk og ospeskog med 
innslag av svartor og rogn. Feltsjiktet består av bl.a. hengeving, fugletelg, mjødurt, åkertistel, skogfiol 
og vivendel i nedre deler av lokaliteten. Lengre opp i lokaliteten finnes flere storbregner som 
skogburkne, ormetelg og sauetelg samt mye sølvbunke.  
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Lokaliteten inneholder spredte forekomster av store gamle trær, enkelte av disse er tidligere styvet, 
andre er hule. I nedre del av lokaliteten, som har spor etter hagemark og høstingsskog, finnes en hul 
eik med omkrets på 225cm. Flere styvede aske- og lindetrær står i det samme området. Denne delen 
av lokaliteten har vært i full gjengroing i mange år, og fremstår i dag som lauvskog. Øvre deler av 
lokaliteten er fuktig lauvskog med større innslag av boreal lauvskog, mens vestre del består av "urørt" 
rasmark-lindeskog. 
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
For det meste av lokaliteten er det beste tiltaket å la lokaliteten utvikles fritt for å beholde og styrke 
naturmangfoldet. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke naturverdien 
her. I de delene av lokaliteten som har rester av kulturmark, vil gjeninnføring av beite, kombinert med 
omfattende rydding av småskog trolig kunne redde de artene og livsmiljøene som er kulturbetinget. 

 
Verdisetting 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Den er stor, og utgjør en mosaikk av flere rike naturtyper 
og viktige elementer for biologisk mangfold, deriblant rik edellauvskog og styvede trær. Lokaliteten 
mangler sjeldne og rødlistede arter, og trues flere steder av gjengroing.  
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Figur 50. Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog ved Svartebekken (lokalitet 41). Foto: Hallvard Holtung  

 

Lok. id. 42 Tronvik  
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 9.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
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Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten består av beiter og hagemark ovenfor gårdene i Tronvik, Lund kommune. Lokaliteten 
grenser mot skog i nordre og østre deler av lokaliteten. I nedre del, virker beitene mer påvirket av 
gjødsling og konvensjonell drift. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av en fattig utforming av naturtypen hagemark. Tresjiktet preges av store eiker, 
mens lite krevende eng- og skogsarter dominerer feltsjiktet.  
 
Artsmangfold 
I den delen av lokaliteten der det finnes et tresjikt er det sommereik som dominerer, innslaget av lind 
øker når man nærmer seg lia over lokaliteten. Det er innslag av einer, hagtorn og krossved i 
busksjiktet. Beitene domineres av rødsvingel, gulaks og hundegras sammen med lågurter som 
knollerteknapp, tveskjeggveronika, tepperot, blåknapp, flekkmarihånd, smalkjempe, ryllik, engsyre, 
grasstjerneblom og revebjelle. 
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Det meste av lokaliteten holdes i hevd ved beiting, men nordøstre del er i gjengroing, da beitingen 
her har opphørt. Beitetrykket ser ellers ut til å være passe. Det er trolig brukt noe kunstgjødsel, i alle 
fall, i de nedre delene av lokaliteten. Flere av eikene er store med omkrets på ca. 250cm.  

 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å beholde dagens 
hevd, med moderat husdyrbeite uten å tilføre gjødsel eller bruke sprøytemidler. Beitingen bør også 
innføres i nordvestre del av lokaliteten der det ikke beites i dag. Videre bør de store trærne utvikles 
fritt og holdes soleksponerte. Gjengroing, hogst, uttak av død ved, gjødsling og sprøyting vil svekke 
lokalitetens naturverdi. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi), på grensen til høyeste verdi. Lokaliteten inneholder en av 
de flotteste og best bevarte hagemarkene i planområdet, og har flere store gamle eiker i et landskap i 
god hevd. Andre deler av lokalitetene er i gjengroing, og bør skjøttes for at lokaliteten skal vurderes 
som svært viktig.  
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Figur 51. Hagemark, utforming fattig hagemark ved Tronvik (lokalitet 42). Foto: Hallvard Holtung  

 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Lyngdal - Moi 120 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lok. id. 43  Brekkå 
Naturtype  Engpreget erstatningsbiotop 
Utforming  Veikant 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning 
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 8.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for 
Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. 
Rødlistestatus følger rødlisten for 2015. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten består av en veikant langs E39 rett nordøst for Tronviktunellen i Lund kommune. 
Lokaliteten er hovedsakelig avgrenset av asfaltert vei på alle kanter, men går over i uskjøttet 
skrotemark i nordøstre del. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er en rik vegkant tilhørende naturtypen som i dag kalles engpreget erstatningsbiotop, 
utforming: vegkant. Vegetasjonen preges av relativt krevende kulturlandskapsarter.  
 
Artsmangfold 
Artsrik veikant med lokalt sjeldne, og base-krevende arter. Smalkjempe, rødsvingel, gulaks, 
tiriltunge, prikkperikum, firkantperikum og knollerteknapp er blant de vanligste artene i veikanten. 
Blåmunke, kystgrisøre, skjermsveve og grov nattfiol er også tallrike. Andre registrerte arter er ryllik, 
hårsveve, engsyre, flekkmure, marikåpe, blåklokke, hvitkløver, revebjelle og engsoleie 

 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk tilstand og påvirkning 
Veikanten ser ut til å være i forholdsvis gid hevd, men er mest artsrik nærmest veikanten der det trolig 
slås oftere, og jordsmonnet er skrinnere og tørrere. Midten av arealet er mer artsfattig, og domineres 
av noen få arter.  
 
Del av helhetlig landskap 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av lauvskoger, utmarksbeiter 
og kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være tradisjonell slått en 
eller to ganger i sesongen med fjerning av gras. Men all skjøtsel som hindrer gjengroing uten tilførsel 
av gjødsel eller sprøytemidler vil være positiv for lokaliteten.  Gjengroing eller omlegging til 
konvensjonelt jordbruksareal synes som den mest aktuelle trusselen for lokaliteten i dag. 
 
Verdisetting 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Den er en engpreget erstatningsbiotop i veikant med et 
stort artsmangfold, og mange krevende kulturlandskapsarter. Lokalitetens verdi begrenses av at den 
er svært begrenset størrelse, og at den mangler svært sjeldne arter. 
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Figur 52. Engpreget erstatningsbiotop, utforming vegkant ved Brekkå (lokalitet 43). Foto: Hallvard Holtung  
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