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Forord 
 

Foreliggende rapport er en temarapport som en del av den nye kommunedelplan med 
konsekvensutredning, for Rv41 og Rv451, ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik, 
Kristiansand kommune. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Region 
sør.  

Kristiansand kommune er planmyndighet og har fastsatt planprogrammet som denne 
utredningen er en del av. Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for 
temaet naturmiljø, og vurderer omfang og konsekvensene av sju forskjellige 
utbyggingsalternativer.  

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er i følge forskrift til plan- og 
bygningslovens (FOR 2009-06-26): ”..å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”. 

Naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8-12 er ivaretatt gjennom den 
foreliggende konsekvensutredningen. 

Utredningsarbeidet for prosjektet startet i juli 2012 da det ble gjennomført en omfattende 
naturtypekartlegging i det overordnede planområdet. Resultatene ble brukt av Statens 
vegvesen i silingsprosessen.  

Hos Region sør har Asbjørn Heieraas vært prosjektleder. Planleggingsleder Thomas Kaaløy 
Jensen har ledet arbeidet med de ikke-prissatte temaene. 

Utredningen for temaet naturmiljø er gjennomført av Heiko Liebel og senere Rune Solvang 
(naturmiljø) og Nina Syversen/Nina Lønmo (vannmiljø), alle Asplan Viak. Vurderinger av 
hjortevilt ble utført av underleverandør Faun ved Ole Roer.  

Kontroll av temarapporten er utført av Rune Solvang og Anders Breili, Asplan Viak og 
Kristine H. Dolven, Statens vegvesen.  

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

http://www.vegvesen.no/Riksvei/rv41kjevik  

Skien, 01.10.2014 
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0 Sammendrag 

0.1 Innledning 
 

0.1.1 Beskrivelse av tiltaket 
Formålet med veiprosjektet er å finne en god tilknytning til Kristiansand lufthavn, Kjevik, fra 
E18, bedre tilknytning for beboere og næringsliv knyttet til Rv41 og å legge til rette for videre 
modernisering og utvidelse av lufthavnen. Vei- og transportløsningen skal bidra til et bedre 
nærmiljø langs, og på Hamresanden. Valg av løsning skal legge til rette for kommunens 
ønskede utvikling i nærområdet, i henhold til de statlige retningslinjer som foreligger 
 
Følgende effektmål ble nevnt i planprogrammet: 
  

 Redusert kjøretid fra E18 til terminal ved Kjevik lufthavn.  

 Stabil trafikkavvikling på ny Rv41 og Rv451 i 2040.  

 God framkommelighet for kollektivtrafikken.  

 Trafikkseparering med gode kryss- og veiløsninger, planfrie kryssinger for gående og 
syklende, samt redusert konflikt mellom ulike reisetyper (transportreiser til 
lufthavnen, handlereiser mellom bolig og kjøpesenter).  

 Antall støyutsatte boliger reduseres.  

 Redusert barrierevirkning mellom boligområdene og sjøen.  

Det planlegges en ny firefelts vei fra E18 og fram til der hvor Rv41 og Rv451 (veien inn til 
lufthavnen) skiller lag. Rv451 fra kryss med Rv41 til Kjevik planlegges som tofelts vei. 

 

0.1.2 Retningslinjer 
Naturmiljø og biologisk mangfold er et viktig tema i miljø- og samferdselspolitikken. Et av 
flere strategiske mål er at naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i 
levedyktige bestander. Naturmangfoldloven som ble vedtatt 1.7.2009 inneholder viktige 
prinsipper (§§ 4-5, 8-12) som skal sikre ivaretakelse av viktig natur og biologisk mangfold. 
Truede arter og truede naturtyper er spesielt høyt prioritert. 

 

0.2  Metode 
Deltema Naturmiljø er utredet iht. metodikken i Statens vegvesens håndbok for 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). Utredningen følger en tre-trinns prosedyre med 
(i) beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet, (ii) en 
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vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte tiltaket 
medfører og (iii) en vurdering av konsekvens basert på en syntese av verdi og omfang. 

Kartlegging og verdsetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på 
nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold 
(Direktoratet for Naturforvaltning 2006; Direktoratet for naturforvaltning 2013a) inklusive 
nye faktaark utarbeidet i perioden 2012-2013; se www.Naturbase.no hvor kjente 
naturtypelokaliteter og viltområder er registrert.  

0.3 Konsekvensanalyse 

0.3.1 Verdsetting spesielt verdifulle enkeltlokaliteter 
Tabell 1 viser oversikt over verdifulle enkeltlokaliteter, dvs. naturtypelokaliteter og 
viltområder (spesielt viktige områder for biologisk mangfold), ca. 100m fra veiens senterlinje. 
I praksis vil det si alle lokaliteter som er relevante å omfangsvurdere på grunn av nærføring, 
eller lokaliteter som ligger nedstrøms resipient og som kan påvirkes negativt av tiltaket. Se 
forøvrig verdikart og fullstendige lokalitetsbeskrivelser i vedlegg.  

 

 
Figur 1. Mudderbanken ved Ve brygge holder Norges sørligste og vestligste kjente voksestedet av trefelt 
evjeblom (NT, nær truet). Foto: Heiko Liebel.  
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Tabell 1.  Verdsatte enkeltlokaliteter (naturtypelokaliteter og viltområder) i influensområdet for ny vei til Kjevik. 
Bokstavkoder (A, B, C) i verdibegrunnelsen viser til verdsetting etter Miljødirektoratet (2006, 2013a).  

Lok-id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Status 

1 Valdalen 

Rik sumpskog (C). Svartorsumpskog 
med høy grunnvannsstand i nedre del av-
, og langs bekk. Gammel granskog av 
høy bonitet og lågurt-eikeskog i 
dalsidene. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

2 
Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
BN00005349 

Viktig bekkedrag (C). Bekkedrag 
gjennom kulturlandskapet med svartor-
askeskog. Grove trær (omkrets av svartor 
opptil 205cm, selje 269cm, spisslønn 
240cm). Anadrome fiskearter (ål og 
sjøørret) forekommer. 

Middels 
Eksisterende 
data 

3 Røllend S 
Store gamle trær (C). Forskriftseik med 
207 cm i omkrets, ikke hul. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

4 Borgevoll N 

Store gamle trær (B). Allé mot Borgevoll 
gård bestående av 7 gamle spisslønn med 
omkrets opptil 318cm. Et av trærne er 
hogd ved basis. Grov sprekkebark.  

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

5 Vesholt Ø 

Rik edelløvskog (B). Dypt innskåret 
ravinedal med gammel or-askeskog. 
Grove trær (ask opptil 340cm, bjørk 
240cm og gråor 105cm i omkrets), rik 
bakkevegetasjon og åpne 
leireskredområder. 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

6 Vesholt NØ 
Mudderbanke (A). Forekomst av trefelt 
evjeblom (NT); første funn på Sørlandet 
sammen med lokalitet 7. 

Stor 
Ny lokalitet 
fra 2012 

7 Ve brygge NØ 

Mudderbanke (A). Forekomst av trefelt 
evjeblom (NT); første funn på Sørlandet 
sammen med lokalitet 6. Ellers 
forekommer skaftevjeblom (NT) og 
evjebrodd (svært få funn i Vest-Agder i 
nyere tid). 

Stor 
Ny lokalitet 
fra 2012 

8 Bøensbrygge Ø 
Store gamle trær (B). To grove asker 
(NT) med omkrets av 294cm og 320 cm. 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

9 Ve brygge SV 

Rik edelløvskog (C). Elvekantskog med 
gråor, ask og spisslønn som dominerende 
treslag. Lågurtsdominert. Noen grove 
trær. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

10 Ve skole 

Naturbeitemark (C). Lite gjødslet 
hestebeite med små åpne sandpartier. 
Smalkjempe, rødknapp og blåmunke 
forekommer. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

11 Vestvoller 
Store gamle trær (B). Almetre (NT) med 
omkrets på 381 cm.  

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

12 Garverifossen 
Store gamle trær (B). Asketre (NT) med 
omkrets på 308cm. Mosekledd. 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

13 Vesbekken BN00005449 
Viktig bekkedrag (B). Svartor-askeskog 
med høyreiste trær. Bekken er viktig for 
blant annet ål og sjøørret. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 
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14 
Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Mudderbanke (A). Mudderbanke med 
sjeldne plantearter. Forekomst av 
skaftevjeblom (NT) og evjebrodd (svært 
få funn i Vest-Agder i nyere tid). 
Brakkvannssump med bl.a. pollsivaks og 
havstarr. 

Stor 
Eksisterende 
data 

15 Nessetjønn BN00081665 
Rik kulturlandskapssjø (B). 2 
vegetasjonsrike, lysåpne sjøer i 
kulturlandskapet. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

16 
Nessetjønn Ø 
BN00081666 

Slåttemark (A). Truet vegetasjonstype 
med forekomst av flere typiske 
kulturengsarter. Enga brennes årlig. 

Stor 
Eksisterende 
data 

17 Hamrefjellet Ø 

Rik blandingsskog i lavlandet (B). 
Sørvendt boreonemoral blandingsskog 
med osp, eik, furu og rogn som 
dominerende treslag. Bra ospesuksesjon. 
Mye død ved. Egnet habitat for dverg-
/hvitryggspett, slettsnok.  

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

18 Skillebakkene NV 
Store gamle trær (C). Grov ask ved gård 
(omkrets 284cm) 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

19 Skillebakkene N 

Naturbeitemark (B). Lite gjødslet 
hestebeite med mindre åpne sandpartier. 
Flere kulturengsarter (smalkjempe, 
kystgrisøre, gjeldkarve, rødknapp). 
Enkeltbekkasin hekker. 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

20 Ospehaugen 

Rik edelløvskog (B). Lågurt-eikeskog 
med kristtorn i feltsjiktet. Flere gamle 
trær av eik (omkrets opptil 293cm), ask 
(omkrets opptil 284cm) og  lind. Et 
styvingstre av ask (omkrets: 233cm), en 
hul lind. 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

21 Moneheia 

Gammel fattig edellauvskog (C). 
Blåbær-eikeskog med storbregner og 
eldre eiketrær. Stående og liggende død 
ved av eik. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2012 

22 Ravnåsfjellene 

Rik edelløvskog (B). Lågurt-eikeskog 
med bl.a. fagerperikum og lundhengeaks. 
I sørvendt ur finnes det tre grove hule 
lindetrær (omkrets opptil 207cm) og en 
gammel hul eik (omkrets: 162cm). 
Ospesuksesjon med høyreiste osp 
(omkrets opptil 166cm). 

Middels 
til stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

23 Einerdalen BN00082083 
Gammel løvskog (C). Gamle ospetrær i 
fuktig blandingsskog. Hekkelokalitet for 
spettarter. 

Middels 
Eksisterende 
data 

24 
Kjevik, vest for 
rullebanen BN00065447 

Slåttemark (A). Stor og velutviklet 
sandig tørrbakkeeng med sjeldne insekter 
(flere rødlistearter, to i kategori EN). 

Stor 
Eksisterende 
data 

25 Fauløyna BN00005448 

Strandeng og strandsump (A). 
Brakkvannsump og sandvoll med store 
forekomster av strandrødtopp (VU) og 
tusengylden (EN). 

Stor 
Eksisterende 
data 

26 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden I 
BN00065450 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med 
flere rødlistede insektarter. 

Stor 
Eksisterende 
data 



 Temarapport Naturmiljø • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 8 

27 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden, under 
brinken BN00065449 

Slåtteeng (B). Artsrik rødknappeng med 
flere rødlistede insektarter. Lokaliteten 
preget av gjengroing.  

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

28 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden II 
BN00065451 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med 
stort potensial for rødlistede insekter. 

Stor 
Eksisterende 
data 

29 
Kjevik gård I 
BN00065454 

Store gamle trær (B). Grovt eiketre 
(omkrets 326 cm). 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

30 
Kjevik gård II 
BN00065452 

Parklandskap (C). Relativt stort 
parklandskap med gamle løvtrær av 
forskjellig arter. 

Middels 
Eksisterende 
data 

31 Kjevik Ø BN00065453 
Rik sumpskog (B). Velutviklet svartor-
strandskog med havstrand. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

32 Kjevik NØ BN00065448 
Slåttemark (B). Store naturenger uten 
gjødsling. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

33 
Grasvann/Langsvann 
(område E) 

Rik blandingsskog i lavlandet (B). Gran, 
osp, eik som viktige treslag. Sterkt 
naturskogspreg. Høy bonitet.  

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data  

34 Hamrevann 

Andre viktige områder (B). Grunn innsjø 
med mange bukter og viker. Stor 
forekomst av tidligere rødlistet 
buntsivaks. Ettersom arten er tatt ut av 
rødlista må verdien revurderes. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data  

35 
Ravnåsstøa 
BN00088171 

Store gamle trær (C). Hul eik kartlagt av 
Kristiansand kommune.  

Middels 
Eksisterende 
data 

36 
Timenesbekken 
BN00005428 

Anadromt vassdrag (B). Viktig gytebekk 
for sjøørret.  

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

37 Skillebakkene 
Store gamle trær (C). Gammel, vital eik 
med brysthøydeomkrets på 266 cm. 

Middels 
Ny lokalitet 
fra 2013 

74 Topdalsfjorden 

Gyteområde torsk (A). 
Havforskningsinstituttet vurderer 
verdiene til svært viktig; jf.jf. Andersen 
& Haugestøl (2014). Gytefelt er 
nøkkelområder for kysttorsk.  

Stor 
Eksisterende 
data 

75 
BN00005435 
Topdalselvas utløp  

Deltaområde (B). Flere verdifulle 
ålegressenger er registrert i området. 
Deltaområdet er utbygd på vestsiden 
(Kjevik lufthavn). 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

75 

BA00059815  
Topdalselvas utløp-
Fauløyna (viltområde) 
 
 

Viltområde (B). Verdifullt 
gruntvannsområde for fugl. Naturtype 
(B). Deltaområde. Flere verdifulle 
ålegressenger er registrert i området. 

Middels 
til stor 

Eksisterende 
data 

76 
BA00059840 
Topdalselva ved Ve 

Viltområde (C). Verdifullt 
gruntvannsområde for fugl.   

Middels 
Eksisterende 
data 

77 
BA00059907 
Tømmeråsen 

Viltområde (B). Spillområde for storfugl 
(tiurleik) 

Middels 
Eksisterende 
data 
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0.3.2 Verdsetting av spesielt verdifulle vilttrekk  
Tabell 2. Tabellen viser oversikt over spesielt verdifulle vilttrekk for hjortevilt. 

Lok
_id 

Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse  Status 

101 Huseheia Viltområde (C). Trekkvei for hjortevilt. 
Utvekslingskanal mellom «innland» og «kyst» dvs. 
arealene rundt Hamrevann.  

 
Middels 

Ny lokalitet 
fra 2013 

102 Tømmeråsen/ 

Hamrevann 

Viltområde (C). Trekkvei hjortevilt. 
Utvekslingskanal mellom «innland» og «kyst» dvs. 
arealene rundt Hamrevann. 

 
Middels 

Ny lokalitet 
fra 2013 

 

0.3.3  Omfangs- og konsekvensvurdering enkeltlokaliteter 

 
Figur 2. Vesbekken er et viktig bekkedrag med rik edelløvskog. Bekken krysses av tre utbyggingsalternativer. 
Foto: Heiko Liebel.  
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Totalvurdering omfang og konsekvens for B3  
 

Konsekvensgrad: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

Traséen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep hvis man ser bort fra veier og skogbruk spesielt i 
Vesvannsområdet og ved Valdalen og Bøhns- og Dalebekken. Skoglandskapet er lett 
tilgjengelige og store delområder er betydelig påvirket av skogbruk i form av hogstflater, 
ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med større naturverdier 
finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 4,9 daa gammelskog (dvs. skog over 80 år) vil 
kunne påvirkes. Flere områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i 
dag er det lav tetthet av særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde trær og 
grove trær etc. Slike arealer kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer 
blir også negativt påvirket eller delvis nedbygget.  
 
For tema naturmiljø er nedbygging av areal den mest negative konsekvensen av tiltaket. Flere 
naturtypelokaliteter vil bli berørt direkte ved nedbygging. Alternativ B3 berører 
naturtypelokalitet 1 og 2 (Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken) 
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. Traséen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige 
vilttrekk lokalisert på hver side av Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom 
Øygardstjørn og Eiesdalstjørn) ligger godt plassert for å ivareta passasjemulighetene for 
hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann, mens tunnelen under Ve skole gir en 
alternativ passasjemulighet til trekk-korridoren over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann. 
Konsekvensene for vilttrekk er vurdert som middels negative. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene som liten negativ til ubetydelig (-/0) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger 
for anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B3 vurderes som middels negativ konsekvens på grunn av at 
to naturtypelokaliteter blir berørt, at tiltaket medfører et stort linjeinngrep med påfølgende 
barriereeffekter for blant annet hjortevilt og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet i et 
skoglandskap lite påvirket av tekniske inngrep. Dette er det alternativet med minst negative 
konsekvenser for naturmiljø. 
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Totalvurdering omfang og konsekvens for B4 
 

Konsekvensgrad: Middels negativ konsekvens ( - - ) 
 
Traséen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk, spesielt i 
Vesvannsområdet inkl. Vesbekken og ved Valdalen og Bøhns- og Dalebekken. 
Skoglandskapet er i lett tilgjengelige og store delområder betydelig påvirket av skogbruk i 
form av hogstflater, ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder 
med større naturverdier finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 1,9 daa gammelskog vil 
kunne påvirkes. Flere områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i 
dag er det lav tetthet av særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde trær og 
grove trær etc. Slike arealer kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer 
blir også negativt påvirket eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. B4 berører naturtypelokalitet 1 og 2 
(Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken). I tillegg berøres lokalitet 13 (Vesbekken) samt at 
det er tett nærføring med lokalitet 9 (Ve brygge SV).  
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traséen avskjærer, og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom Øygardstjørn og Eiesdalstjørn) ligger godt 
plassert for å ivareta passasjemulighetene for hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann. 
Vilttrekket over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann, blir helt sperret. Konsekvensen for 
vilttrekk er vurdert som middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad få varig negativ påvirkning. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B4 vurderes som middels negativ konsekvens på grunn av at 
flere viktige naturtypelokaliteter blir ødelagt/berørt, at tiltaket medfører et stort linjeinngrep 
med påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet delvis i et 
skoglandskap lite påvirket av tekniske inngrep.  
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Totalvurdering omfang og konsekvens for B6 
 

Konsekvensgrad: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Traséen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk spesielt i Vesvannsområdet 
inkl. Vesbekken, i dalen mot Hamrefjellet og ved Valdalen. Skoglandskapet er i lett 
tilgjengelige og store delområder betydelig påvirket av skogbruk i form av hogstflater, 
ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med større naturverdier 
finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 5,4 daa gammelskog vil kunne påvirkes. Flere 
områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i dag er det lav tetthet av 
særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde trær og grove trær etc. Slike arealer 
kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer blir også negativt påvirket 
eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. B6 berører naturtypelokalitet 1 og 2 
(Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken). I tillegg berøres lokalitet 13 (Vesbekken) samt at 
det er tett nærføring med lokalitet 17 (Hamrefjellet øst). Vesbekken krysses på et mer 
ugunstig punkt enn for alternativ B4.  
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traséen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk, lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 ligger godt plassert for å ivareta passasjemulighetene 
for hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann. Vilttrekket over Huseheia i nordvestre 
ende av Vesvann blir sperret, men elg og annet vilt får tilgang til Huseheia. Konsekvensen for 
vilttrekk er vurdert som middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensen som liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B6 vurderes som middels til stor negativ konsekvens på 
grunn av at flere viktige naturtypelokaliteter blir ødelagt/berørt, at tiltaket medfører et stort 
linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet 
i et skoglandskap lite påvirket av tekniske inngrep.  
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Totalvurdering omfang og konsekvens for C5K og C5D 
 

Konsekvensgrad C5K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 

Konsekvensgrad C5D: Stor negativ konsekvens (  - - - ) 
 
Traséen vil medføre naturinngrep hovedsakelig i kulturlandskap og ved Kjevik lufthavn. 
Alternativet går parallelt med eksisterende Rv41 og har en lang tunnel under Ravnåsfjell, 
hvilket er gunstig for naturmiljø da dette reduserer arealbeslag av naturareal. 
Arealberegningene viser at kun 1,3 daa gammelskog vil kunne påvirkes. 
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. De mest konfliktfylte inngrepene vil 
være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er vurdert fra liten til 
middels negativ for lokalitet 26 ved C5K, middels til stor for lokalitet 27 ved C5D og stor 
negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. 
 
Alternativet med kulvert (C5K) under lufthavna er vurdert som bedre enn utfylling i sjø da 
utfylling i sjø har negative konsekvenser for marint biologisk mangfold samt at alternativet 
med utfylling i sjø også berører de mest verdifulle arealene av lokalitet 27. På den andre siden 
medfører dette alternativet noe mer inngrep i slåttemarken oppe på flata (lokalitet 26), men de 
viktigste delene av denne lokaliteten blir ikke berørt. C5-linjene vil gi arealbeslag av 
naturbeitemark i lokalitetene 19 og 37. 
 
Traséen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensen som liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ C5K vurderes som middels til stor negativ konsekvens og 
store negative konsekvenser for C5D, på grunn av at flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. C5D vurderes som dårligere 
enn C5K på grunn av utfylling i sjø da utfylling i sjø både påvirker deltaområdet til 
Topdalselva, ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk. 
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Totalvurdering omfang og konsekvens for C6K og C6D 
 
Konsekvensgrad C6K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad C6D: Stor negativ konsekvens (  - - - ) 
 
Traséen vil hovedsakelig medføre naturinngrep i kulturlandskap og ved Kjevik lufthavn. 
Alternativet går parallelt med eksisterende Rv41 og har en lang tunnel under Ravnåsfjell, 
hvilket er gunstig for naturmiljø da dette reduserer arealbeslag av naturareal. 
Arealberegningene viser at kun 1,3 daa gammelskog vil kunne påvirkes. 
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. De mest konfliktfylte inngrepene vil 
være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er vurdert fra liten til 
middels negativ for lokalitet 26 ved C6K, middels til stor for lokalitet 27 ved C6D og stor 
negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. For alternativ C6D og C6K vil 
lokalitet 31 (rik sumpskog Kjevik lufthavn øst) berøres på særlig ugunstig vis ved at 
lokaliteten deles i to.  
 
Traséen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensen som liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ C6K vurderes som middels til stor negativ konsekvens og 
store negative konsekvenser for C6D, på grunn av at flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. C6D vurderes som dårligere 
enn C6K på grunn av utfylling i sjø da utfylling i sjø påvirker både deltaområdet til 
Topdalselva, ålegressenger i deltaet, og gytefelt for torsk. 
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Totalvurdering omfang og konsekvens for F1K og F1D 
 
Konsekvensgrad F1K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad F1D: Stor negativ konsekvens (  - - - )  
 
Traséen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer. Inngrepet berører både et 
skogslandskap som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk og 
kulturlandskap med verdifulle slåttemarker rundt Kjevik lufthavn. 
 
Inngrepene i skogsområdet er størst i Vesvannsområdet og i dalen mot Hamrefjellet. 
Skoglandskapet består av store og lett tilgjengelige delområder som er betydelig påvirket av 
skogbruk i form av hogstflater, ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende 
skogområder med større naturverdier finnes ikke. Beskjedne 22,1 daa gammelskog vil kunne 
påvirkes.Dette er allikevel det alternativet hvor mest gammelskog påvirkes negativt. Flere 
områder har eldre skog, men pr i dag er det lav tetthet av særlig viktige strukturer for 
biologisk mangfold som døde trær og grove trær etc. Slike arealer kvalifiserer ikke som 
naturtypelokaliteter. Intakte lavlandsmyrer blir også negativt påvirket eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging i F- korridoren. De mest konfliktfylte 
inngrepene vil være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er 
vurdert fra liten til middels for lokalitet 26 ved F1K, middels til stor for lokalitet 27 ved F1D 
og stor negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. I alternativene F1D og F1K 
får lokalitet 17 «Hamrefjellet Ø» (skog) tett nærføring. 
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traséen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk, lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom Øygardstjørn og Eiesdalstjørn ) ligger godt 
plassert for å ivareta passasjemulighetene for hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann. 
Vilttrekket over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann blir sperret, men elg og annet vilt får 
tilgang til Huseheia og ei stripe sør for Vesvann. Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som 
middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensen som liten negativ til ubetydelig (-/0) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger 
for anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ F1K vurderes som middels til stor negativ konsekvens og 
store negative konsekvenser for F1D, på grunn av at flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. F1D vurderes som et 
dårligere alternativ enn F1K på grunn av utfylling i sjø da dette påvirker både deltaområdet til 
Topdalselva, ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk. Tiltaket medfører et stort 
linjeinngrep med påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet 
i et skoglandskap som er lite påvirket av tekniske inngrep.  
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Totalvurdering av omfang og konsekvens for F3K og F3D 
 

Konsekvensgrad F3K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad F3D: Stor negativ konsekvens (  - - - )  
 
Traséen vil medføre et stort naturinngrep i de områdene der traséentraseen går over bakken. 
Inngrepet berører mest kulturlandskapet med verdifulle slåttemarker rundt Kjevik lufthavn. 
Arealberegningene viser at kun 0,7  daa gammelskog vil kunne påvirkes.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging i F- korridoren. De mest konfliktfylte 
inngrepene vil være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er 
vurdert fra liten til middels for lokalitet 26 ved F3K, middels til stor for lokalitet 27 ved F3D 
og stor negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. F3-linjene vil gi 
arealbeslag av naturbeitemark i lokalitetene 19 og 37. 
 
Traséen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til å ha ingen konsekvens (0) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for 
anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ F3K som middels til stor negativ konsekvens og store 
negative konsekvenser for F3D, på grunn av at flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. F3D vurderes som dårligere 
enn F3K på grunn av utfylling i sjø da utfylling i sjø både påvirker deltaområdet til 
Topdalselva, ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk. Tiltaket medfører en lang tunnel 
som reduserer barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter. 
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0.3.4 Landskapsøkologiske trekk og øvrig natur 
Den nye veien til Kjevik lufthavn medfører et stort naturinngrep som varierer i omfang 
avhengig av hvilken veitrasé som velges. Økt fragmentering og  
barriereeffekter/unnvikelseseffekter har størst betydning i skogsareal som berøres. Det vil 
være noe arealbeslag av eldre produksjonsskog i hogstklasse IV eller V, som i dagens tilstand 
ikke er vurdert som så verdifulle at de er kartlagt som naturtypelokaliteter eller viltområder, 
men som innen en tidshorisont på 30-50-100 år vil bli verdifulle naturmiljø dersom de ikke 
hogges og arter vandrer inn fra nærliggende verdifulle skogsmiljøer. Av landskapsøkologisk 
betydning er også hvordan krysning av Topdalselva gjennomføres. Gjennom avbøtende tiltak 
bør man forsøke å unngå å skape barrierer for forskjellige organismegrupper.  

 

0.3.5 Sammenstilling og rangering av 
alternativene 
 

Det er vanskelig å rangere alternativene da ulike naturverdier står mot hverandre, men vi har 
vurdert det slik at inngrepene i de sørlige alternativene, som berører slåttemarkene sør for 
Kjevik lufthavn er mer negativt enn de nordlige alternativene. Dette til tross for at de nordlige 
alternativene berører mer naturareal, mer areal med eldre skog og flere naturtypelokaliteter. 
Hovedbegrunnelsen er at slåttemark er en sjeldnere naturtype, og at et stort antall rødlistede 
insekter er registrert på disse slåttemarkene.  

Dermed vurderes alternativ B3 som best, tett etterfulgt av B4. B6 vurderes som dårligst av de 
nordlige alternativene. Se begrunnelse i kap 5.5.  

F3 vurderes som best av de sørlige alternativene da denne medfører en lang tunnel. F1 
vurderes som nest best, til tross for lang strekning i dagsone i skogsterreng, på grunn av at 
denne påvirker få naturtypelokaliteter. C5 vurderes som bedre enn C6, da C5 ikke berører 
svartorsumpskogen på Kjevik lufthavn.  

Alternativene med kulvert under lufthavna (C5K, C6K, F1K og F3K) vurderes som bedre enn 
alternativene med fylling ut i sjø (C5D, C6D, F1D og F3D) da utfylling i sjø påvirker både 
deltaområdet til Topdalselva, ålegressenger i deltaet, og gytefelt for torsk (Andersen & 
Haugestøl 2014). Disse alternativene fører også til et større inngrep i lokalitet 27.  
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 Korridor B C F 

 
Nr. 

Alternativ
Delområde  

 B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K 

1 Valdalen -- -- --         

2 
Bøhnsbekken/ 
Dalebekken  

- -/-- -/--         

7 Ve brygge NØ -           

13 Vesbekken   -- - /--         

17 Hamrefjellet Ø   -     - -   

18 Skillebakkene NV        - -   

19 Skillebakkene N    --- ---     --- --- 

24 
Kjevik, vest for 
rullebanen  

-/0 -/0 -/0         

26 
Kjevik, SV for 
rullebane I  

    -/--  -/--  -/--  -/-- 

27 
Kjevik SV for 
rullebane under 
brink 

   --/---  --/---  --/---  --/---  

28 
Kjevik, SV for 
rullebanen II  

   --- --- --- --- --- --- --- --- 

29 Kjevik gård I    -- -- -- -- -- -- -- -- 

30 Kjevik gård II     -- -- -- -- -- -- -- -- 

31 Kjevik Ø    - - -- -- - - - - 

36 Timenesbekken    -/-- -/-- -/-- -/--     

74 Topdalsfjorden    -  -  -  -  

76 
Topdalselva ved 
Ve 

   - -   - - - - 

101 Huseheia -- -- --     -- --   

102 
Tømmeråsen/ 
Hamrevann 

-- -- --     -- --   

SAMLET 
KONSEKVENS 

-- -- --/--- --- --/--- --- --/--- --- --/--- --- --/---

RANGERING 1 2 3 10 6 11 7 9 5 8 4 

 

0.4 Avbøtende tiltak og anleggsperioden 
Det er viktig å sikre best mulig vannbehandling i anleggsfasen for å hindre utslipp til sårbare 
resipienter, for eksempel ved etablering av sedimentasjonsanlegg (rensedam, 
infiltrasjonsfilter), vasking av tunnelvann før utslipp etc.  Dersom veialternativene sør for 
lufthavnen velges må berørte deler av slåtteengene som ikke nedbygges fjernes skånsomt, 
mellomlagres og tilbakeføres slik det ble gjennomført ifm. utbyggingen av Kristiansand 
lufthavn. For øvrige avbøtende tiltak vises det til rapport.  
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1 Tiltaksbeskrivelse  

1.1  Bakgrunn for tiltaket 
 
Formålet med veiprosjektet er å finne en god tilknytning til Kristiansand lufthavn, men også 
bedre tilknytning for beboere og næringsliv knyttet til Rv41. Utbygging av Rv41/Rv451 til en 
effektiv atkomst til Kristiansand lufthavn fra E18 vil legge til rette for videre modernisering 
og utvidelse av lufthavnen.  
Vei- og transportløsningen skal bidra til et bedre nærmiljø langs, og på Hamresanden. Valg av 
løsning skal legge til rette for kommunens ønskede utvikling i nærområdet, i henhold til de 
statlige retningslinjer som foreligger 
 
Følgende effektmål ble nevnt i planprogrammet: 
 

 Redusert kjøretid fra E18 til terminal ved Kjevik lufthavn.  

 Stabil trafikkavvikling på ny Rv41 og Rv451 i 2040.  

 God framkommelighet for kollektivtrafikken.  

 Trafikkseparering med gode kryss- og veiløsninger, planfrie kryssinger for gående og 
syklende, samt redusert konflikt mellom de ulike reisetyper (transportreiser til 
lufthavnen, handlereiser mellom bolig og kjøpesenter).  

 Færre støyutsatte boliger.  

 Redusert barrierevirkning mellom boligområdene og sjøen.  

Formålet med konsekvensutredningen (KU) er å få fram de vesentlige konsekvensene 
veialternativene vil medføre for miljø og samfunn. Dette skal sikre at det i videre planlegging, 
og ved beslutning om, og på hvilke vilkår, tiltaket skal gjennomføres. 
 

1.2 Vegstandard 
  
Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler. 
Trafikkprognosene viser at ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss 
med rv. 451, som er vegen inn til flyplassen. Rv. 41 er utformet i henhold til 
dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet 
hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver 
kjøreretning og areal for fysisk midtdeler som vist i figur A.  
 
Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er 
knyttet til gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse 
trafikantgruppene langs ny rv. 41.  
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Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 
og tofelts rv. 451 er planlagt som rundkjøring. 
 

 
Figur A. Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde. 
 
Rv. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler 
er vist i Figur B (B- korridoren) og Figur C (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 
lagt nord for rullebanen og vegen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet 
hastighet 80 km/ t fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Dette tverrprofilet 
er vist i Figur B. Den siste strekningen av rv. 451 inn til flyplassterminalen planlegges i tråd 
med dimensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense. 
 

 
Figur B. Tverrprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet vegbredde. 
 
Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter 
dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet. 
Tverrprofilet for denne strekningen er i henhold til vegklasse H4, som vist i figur C.  
 

 
Figur C. Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet vegbredde. 
 
Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det. 
Detaljerte vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet. 
 



 Temarapport Naturmiljø • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 21 

1.3 Vurdert traseer 
 

Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 3. 
Tabell A viser lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller 
fra Timenes. Dagens veg fra E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km. 

Tabell A. Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m) 

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K 

Fra Skjøringsmyr 6100 5800 6000     5380 5180 4410 4210

Fra Timenes     5420 5220 5140 4940     

 

 
Figur 3. Oversikt over traseene som er utredet.  
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1.4 Korridor B 
 

B- korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18 
ved Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene 
har felles trase fra E18 og frem til Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og 
Bøen er det tre ulike traseer frem til ny rundkjøring med dagens veg og ny riksveg 451 ved 
Bøen. Det bygges ny bro over Topdalselva i alle alternativer.  

Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten 
tunnel. 

Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for riksveg 451 inn mot flyplassen. 
Denne tar hensyn til planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik. 

Figur D viser de ulike veglinjene i B- korridoren. 

 
Figur D. Veglinjer i B-korridoren.  

1.5 Korridor C 
 

C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved 
Timeneskrysset. Alle har adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles 
trase gjennom Bjønndalen, der det planlegges nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går 
traseen i tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to alternative tunneltraseer som leder til to 
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ulike plasseringer av nytt kryss med ny riksveg 451 og dagens veg. Krysset utformes som 
rundkjøring.  

Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av 
rullebanen. Forbi enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet 
fylling i elven og Topdalsfjorden, eller i kulvert under sikkerhetssonen på rullebanen. Begge 
løsningene her kan kombineres med begge tunnelalternativene under Moneheia. 

Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to 
tunnelene og bokstavene D og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen. 
Alternative veglinjer i C- korridoren fremgår av Figur E.  

 
Figur E. Veglinjer i C-korridoren.  

1.6 Korridor F 
F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til 
E18 ved Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet, 
som C- korridoren. Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang 
daglinje som går felles med B- korridoren frem til kryss ved Storemyr, derfra til Hamre og 
kryss med ny riksveg 451 og dagens veg, som i C- korridoren. Det andre alternativet er F3 
som utgjør en lang tunnel direkte fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av 
Hamrevann. Her er det ingen mellomliggende kryss.  

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i F- 
korridoren fremgår av Figur F. 
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Figur F. Veglinjer i F-korridoren.  
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2   Planprogrammets krav 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters livsgrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.  

En detaljert konsekvensutredning for tema naturmiljø iht. Statens vegvesens håndbok 140 skal 
utarbeides for traséene med omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. 
Metoden i Miljødirektoratets håndbøker vil brukes for kartlegging og verdsetting av 
naturområder. Naturmiljø skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 
trekk. Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle krav til kunnskapsgrunnlag i 
NML §8, både mhp. verdier og inngrepets påvirkning. I silingsprosessen er det allerede utført 
nytt og viktig feltarbeid. Det er allikevel behov for å forsterke beslutningsgrunnlaget på noen 
områder. Dette innebærer både kvalitetssikring av eksisterende data, og supplerende 
kartlegginger. Grunnlagsdata som kan belyse eventuell samlet belastning (jf. NML §10) skal 
innhentes.  

Det er behov for å belyse viltområdene i NaturbaseNaturbase bedre, inkludert vilttrekk i 
området, og ev. plassering og utforming av krysningspunkter. Det er også behov for å gjøre en 
grundigere vurdering av naturverdier knyttet til bekkene i området. Eventuelle forekomster av 
prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven, må avklares og belyses.  

Utredningen skal belyse ulike alternativers omfang. Arealbeslag og oppsplitting av 
naturområder vil trolig være de viktigste elementene i omfangsvurderingen. Det skal også 
gjøres vurderinger av potensiell forurensning. Påvirkning på registrert naturmangfold i 
ferskvann og påvirkning av resipienters økologiske tilstand skal belyses tilstrekkelig.  

Enkelte særlige rike eller viktige naturtyper vil berøres av én eller flere traséer. En solid 
dokumentasjon av disse naturtypene vil være nødvendig for å muliggjøre en troverdig 
omfangs- og konsekvensvurdering iht. metoden. Dette gjelder for eksempel viktige bekkedrag 
som Vesbekken og Bøhnsbekken, viktig rasteområde for andefugl ved Topdalselva på Ve, 
slåtteng sørvest for enden av rullebanen og rik sumpskog i Valdalen/Oksedalen. 
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3   Relevante miljømål, krav og 
retningslinjer  

I forhold til miljømål er følgende mål, retningslinjer og krav spesielt relevante.  
 

 Det 10. partsmøtet under FN-Konvensjonen om biologisk mangfold i 2010 i Nagoya, 
Japan fastsatte følgende globale mål for naturmangfoldet: «Effektiv og umiddelbar 
handling for å stanse tap av naturmangfold for å sikre at økosystemene i 2020 er 
velfungerende og leverer nødvendige økosystemtjenester.» I tillegg ble det vedtatt 20 
delmål, som skal implementeres i partslandenes nasjonale politikk. Som en oppfølging 
av FN-konvensjonen er det utarbeidet temavise, nasjonale miljømål og indikatorer for 
måloppnåelse. Disse kan finnes på Miljøstatus (http://www.miljostatus.no/miljomal/). 

 Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009 (Miljøverndepartementet 2009). 
Naturmangfoldloven er et omfattende lovverk. Lovtekstens formål (§1) er at: - naturen 
med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. Loven gir også forvaltningsmål for naturtyper og arter 
(§§4- 5), og en generell aktsomhetsplikt (§ 6). Loven innfører krav til at et godt 
kunnskapsgrunnlag (§8) ”bygges på vitenskapelig kunnskap”. Loven stadfester også 
rettslige prinsipper for natur,som føre-var (§ 9) og samlet belastning § 10). 
Temarapport naturmiljø skal oppfylle Naturmangfoldlovens §8 samt planprogrammets 
krav. Naturmangfoldlovens formål innenfor arts- og områdeforvaltning er dermed å 
hindre at arter og naturtyper forsvinner fra Norge gjennom å sikre de mest truede 
artene og naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter alle sektorer som 
fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter 
(med spesiell vekt på truede arter), områdevern, fremmede arter samt prioriterte arter 
og prioriterte naturtyper. Før Naturmangfoldloven trådte i kraft hadde truede arter i 
liten grad juridisk vern. Det utarbeides forskrifter til prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper; dvs. forskrifter til de mest truede artene og naturtypene i norsk natur. 
Eksempler på arter og naturtyper det er utarbeidet forskrifter for er  klippeblåvinge, 
rød skogfrue og slåttemarker. Leveområder for truede arter er spesielt viktige i 
forvaltningen av norsk natur. Arter er truet av hovedsakelig tre grunner; 1) sterk 
bestandsreduksjon; 2) svært liten populasjon og 3) lite utbredelsesområde, og sterk 
oppstykking/fragmentering av leveområde.  

 SVVs miljøvisjon er at transport ikke skal gi alvorlige skader for mennesker eller 
miljø. SVV har sektoransvar for miljø, inkludert biologisk mangfold, ved planlegging, 
bygging og drift av veier i Norge. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk 
mangfold – sektoransvar og samordning” (Miljøverndepartementet 2001), gir 
strategiske mål og nasjonale resultatmål og slår fast at ivaretagelse av biologisk 
mangfold er et sektor-ansvar. Stortingsmeldingen slår bl.a. fast at inngrep skal unngås 
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i truede naturtyper, og at viktige økologiske funksjoner skal opprettholdes. I Nasjonal 
transportplan (NTP) er det oppgitt egne miljømål som skal ligge til grunn for 
samferdselsetatenes egne aktiviteter. Disse følges også opp i de årlige budsjettene til 
Samferdselsdepartementet, og gir viktige føringer for miljøarbeidet i Statens 
vegvesen. NTP og andre styrende dokumenter finnes på www.vegvesen.no . 

 Vannforvaltning: Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til en ny og 
økosystembasert vannforvaltning. Forskriften definerer generelle miljømål for ulike 
typer vannforekomster hvor det sentrale er at tilstanden skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar 
med klassifisering som er gitt i vedlegg til forurensningsforskriften.  

 
Artsrik naturbeitemark ved lokalitet 19 Skillebakkene N.  
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4 Metode 

4.1 Avgrensning av fagområde   
 

Temaet naturmiljø defineres i Statens vegvesens Håndbok 140 som ”naturtyper og 
artsforekomster som har betydning for dyrs og planters livsgrunnlag, samt geologiske 
elementer. Begrepet omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine 
forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse” (Statens 
vegvesen 2006). Utredningen fokuserer på spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold.  

Vannressurser, hovedsakelig drikkevannsressurser, omtales under tema naturressurser. 
Vannmiljø er ikke et eget utredningstema i hb140. Omfangs- og konsekvensvurderingene som 
omhandler den økologiske tilstanden i berørte vannforekomster er derfor inkludert der det er 
relevant i denne naturmiljørapporten. Vurderinger av potensiell forurensning og påvirkning på 
registrert naturmangfold i ferskvann og påvirkning av resipienters økologiske tilstand belyses 
i naturmiljørapporten. Naturen som naturressursaspekt ved høsting av vilt, fisk og bær 
omtales under tema naturressurser. Jakt og fiske som friluftslivsaktiviteter omtales under 
temaet nærmiljø og friluftsliv. 

4.2 Definisjon av tiltaks – og influensområde  
 

Med tiltaksområdet forstår vi alle områder som blir direkte påvirket av den planlagte 
utbyggingen og tilhørende virksomhet. Dette gjelder både areal som beslaglegges permanent 
og areal som inngår i midlertidig anleggsområde.  

I vurderinger av planens virkning på naturmangfold (omfangsvurderingene) er arealforandring 
gjennom terrenginngrep den mest vesentlige faktoren. Våre vurderinger av terrenginngrep 
baserer seg på et tiltaksområde som omfatter både areal som beslaglegges permanent og areal 
som forringes varig gjennom inngrep i anleggsfasen, dvs. det arealet som reguleres til 
veiformål og til midlertidig anleggsområde. Gjennom planarbeidet er det operert med en 
«tiltaksgrense» som er en noe grovt satt, teoretisk yttergrense for inngrepet (ca 20 meter 
utenfor fyllingsfot/skjæringstopp).  

Influensområdet er arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Influensområdet er 
variabelt for de ulike kategoriene av naturmiljøtemaet. Verdier som er sårbare for direkte 
arealinngrep har et mindre influensområde i direkte tilknytning til traseen og er for 
naturtypelokaliteter vurdert til 100 meter ut fra veiens senterlinje. Alle naturtypelokaliteter 
som ligger innenfor 100 meter fra vei er beskrevet i denne konsekvensutredningen. For 
landskapsøkologiske verdier (store viltområder, vilttrekk etc.) er influensområdet større, ca en 
kilometer fra veiens senterlinje  samt ytterligere utvidet ved vurdering av effekt på vassdrag 
nedstrøms (vannmiljø). 
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4.3 Definisjon av hovedmiljø for tema naturmiljø  
I konsekvensutredningen for naturmiljø er det ikke vurdert som fornuftig å dele inn 
planområdet i større geografiske avsnitt/enhetlige områder/naturmiljøer (jf. hb 140). Verdi- og 
omfang er vurdert og omtalt på følgende tre nivåer: (i) enkeltlokaliteter (inkludert viktige 
vilttrekk), (ii) landskapsøkologiske trekk, og (iii) øvrig areal (”omkringliggende natur”). Det 
viktigste nivået i utredningen er enkeltlokaliteter. Analysen har god oppløselighet, og det 
vurderes derfor som fornuftig å framstille omfangsvurderinger på lokalitetsnivå. For 
vannmiljø er hele vassdraget nedstrøms tiltaket verdsatt. Omfang- og konsekvensvurderingen 
er gjennomført for vassdrag som potensielt påvirket nedstrøms.  

4.4   Kriterier for verdi 
Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi, se Figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-håndbok 13- oppdatert versjon 2007, med 56 
prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller 
kravene til naturtypelokalitet verdsettes etter kriterier til A, B og C-verdi, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007 og hb 140 

Naturforhold Verdi 
(DN-håndbøkene) 

Verdi KU 
(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 
Viktig natur B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi 
Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 
Ordinær øvrig natur Ingen verdsetting  Liten verdi - 
Bebygde areal Ingen verdsetting Ingen relevans for 

fagtemaet 
- 

 
 
Kriteriene for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens vegvesen (2006), og er 
gjengitt i tabell 4. En rekke faktorer er viktige for verdsetting av naturmiljøet. Spesielt viktig 
er leveområder for truede arter/rødlistearter. Andre viktige verdsettingskriterier er naturtypens 
utviklingstrekk (naturtyper i tilbakegang), sjeldenhet, artsrikhet, biologisk funksjon, størrelse 
og velutviklethet. Rødlistekategorier som det refereres til i temarapporten følger siste utgave 
av norsk rødliste (Kålås m. fl. 2010). Verdsettingen av vannmiljø er basert på miljøtilstand i 
nedstrøms vassdrag, samt viktige vannlevende organismer i samme vassdragsstreng.  
 

Figur 4. Skala for verdivurdering
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Tabell 4.  Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140. 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Naturtypelokaliteter: 
 

Områder uten prioriterte 
naturtyper 

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori B eller C  

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori A 

Områder med arts og 
individmangfold: 
 
 
 
 
 
 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for 
distriktet 
 
 

Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk. 
 
Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet 
(NT) eller datamangel 
(DD) 
 
Leveområde for arter som 
står oppført på den 
fylkesvise rødlista 

Områder med stort artsmangfold 
i nasjonal målestokk 
 
 
Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet (CR), 
sterkt truet (EN) og sårbar (VU)  
 
Områder med forekomst av flere 
rødlistearter i lavere kategorier 
  

Viltområder og vilttrekk: Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 1 

Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 2-3 

Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 4-5 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt andre, 
landskapsøkologiske 
sammenhenger: 

Områder med ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning 

Inngrepsfrie områder over 
1 km fra nærmeste tyngre 
inngrep 
Sammenhengende 
områder over 3 km2 med 
urørt preg 
Enkeltområder eller 
system av områder med 
lokal eller regional 
landskapsøkologisk 
betydning 

Inngrepsfrie områder over 3 km 
fra nærmeste tyngre inngrep 
Enkeltområder eller system av 
områder med nasjonal 
landskapsøkologisk betydning 

 

4.5   Kriterier for omfang 
Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de enkelte 
lokalitetene og naturen forøvrig.  

Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet 
endring i analyseperioden (også vedtatte planer). Omfang vurderes for de samme 
miljøer/områder som er verdivurdert. Kriterier for fastsettelse av omfang etter HB 140 er 
gjengitt i tabell 5. Omfanget begrunnes med utgangspunkt i kriteriene i tabell 5, og angis på 
en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang, se Figur 5. 

 

 
 
 

 
Figur 5.  Skala for omfang. 
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Tabell 5. Tabell for kriterier for bedømming av omfang. 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder 

Tiltaket vil i stor grad 
styrke viktige 
biologiske eller 
landskapsøkologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige 
biologiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 

Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger. 
 

Arter 
(dyr og planter) 

Tiltaket vil i stor grad 
øke artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre deres 
vekst- og levevilkår  

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i noen 
grad redusere arts-
mangfoldet eller 
forekomst av arter 
eller forringe deres 
vekst- og levevilkår  

Tiltaket vil i stor 
grad 
redusere  artsman
gfoldet eller fjerne 
forekomst av arter 
eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

Naturhistoriske 
forekomster 

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil forringe 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

Tiltaket vil 
ødelegge 
geologiske 
forekomster og 
elementer 

 

Omfang for naturmiljø vurderes som effekten tiltaket vil få gjennom arealbruk (spesielt av 
verdifull natur), oppsplitting/fragmentering av sammenhengende naturområder, økt 
forstyrrelse og unnvikelseseffekt og endringer i omgivelsene ved ulike typer forurensning, for 
eksempel ved tunneldriving. Ved vurdering av omfang redegjøres det for hvordan det 
konkrete tiltaket vil påvirke enkeltelokalitetene og naturen forøvrig. For naturmiljø vil 
forholdet mellom årsak og virkning kunne variere. De direkte virkningene er enkle å vurdere, 
mens de indirekte virkningene kan være kompliserte å vurdere. I en vurdering av indirekte 
virkninger må en spesielt vurdere graden av usikkerhet.  

For vannmiljø vurderes omfanget ut fra resipientens sårbarhet ved påvirkning av tiltaket i 
anleggs- og driftsfasen. Resipientens sårbarhet i driftsfasen vurderes utfra beregninger av 
påvirkning av forurensende stoffer fra vei sammenholdt med virkningen disse stoffene har for 
vannlevende organismer i gitt resipient.  

 

4.6   Kriterier for konsekvens 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. 
Konsekvensutredningen består av en tre trinns prosedyre som følger Statens Vegvesen 
håndbok 140 : 

i) Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor 
influensområdet.  

ii) Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller 
negativt) det planlagte tiltaket medfører. 

iii) Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. 
Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang. 
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Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingene av 
omfang. Andre tiltak som fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende 
tiltak. Konsekvensen for et viktig miljø/delområde framkommer ved å sammenholde verdi og 
omfang iht. ”konsekvensvifta” (Figur 6). Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor 
positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 

 

 
Figur 6. Konsekvensvifte, jf hb 140 (t.v.), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og fargebruk iht. 
(t.h.). 

4.7 Datagrunnlag 
 

4.7.1 Eksisterende kunnskap 
Følgende kilder om biologisk mangfold i planområdet har vært særlig relevante.  

Planområdet omfatter arealer på eiendommer til både Forsvarsbygg og Avinor. Det er utført 
flere naturtypekartlegginger i forbindelse med Kristiansand lufthavn, Kjevik (Lie 2007, 
Svalheim og Ødegaard 2008, Solvang og Lie 2009, Solvang og Svalheim 2014 i arbeid). 
Disse utredningene har beskrevet flere svært viktige naturtypelokaliteter (A), til dels  av 
internasjonal verdi. De største verdiene knyttet til lufthavna består av slåttemarker med en 
spesielt rik insektfauna med forekomster av minst 26 rødlistede arter (hovedsakelig 
sommerfugler, broddveps, årevinger, tovinger og teger). Blant disse er det en kritisk truet art 
(CR) og seks arter som er sterkt truede (EN). Alle er knyttet til tørrenger. På eiendommen til 
Forsvarsbygg ligger fire naturtypelokaliteter med lokal verdi C (Solvang og Heggland 2004). 
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Hamrevann- og Vesvannsområdene ble kartlagt i 2008 og 2009 i forbindelse med ulike 
reguleringsplan(er) for omfattende utbygging i disse områdene (Lie 2008; Lie og Iversen 
2009). Områdene ble avsatt til boligformål i kommunedelplan. 

Følgende data om naturtypelokaliteter, viltlokaliteter og vilttrekk lå inne i Naturbase ved 
prosjektets oppstart: 
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Figur 7. Naturtypelokaliteter i Naturbase forut for konsekvensutredningen.  

 

Figur 8. Viltlokaliteter i Naturbase forut for konsekvensutredningen. 

 

I tillegg er eksisterende kunnskap om miljøtilstand i potensielt påvirkede vassdrag innhentet 
fra Vannportalen.  
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4.7.2 Ny kunnskap ervervet gjennom foreliggende planarbeid 
 

Naturtypelokaliteter 

Områdene rundt Kjevik lufthavn har vært godt kartlagt tidligere. Feltarbeid utover dette har 
vært særdeles viktig fordi store deler av planområdet forut for utredningen ikke har vært 
kartlagt og dagens standarder og metodikk ikke har vært fulgt ved tidligere 
naturtypekartlegginger. Ca. to ukesverk ble brukt i felt for å kartlegge naturverdier i 
planområdet med hovedfokus på områdene utenom Kjevik lufthavn og Vesvann- og 
Hamrevannområdet. Feltarbeidet ble utført av Heiko Liebel og Rune Solvang (begge Asplan 
Viak) i august 2012. Kartleggingsresultatene ble brukt i silingsprosessen og er oppsummert i 
Liebel og Solvang (2013). De forskjellige utbyggingstraséene ble videre befart i juni 2013 i 
løpet av to feltdager. En naturtypelokalitet kjent fra Liebel og Solvang (2013) ble utvidet, og 
en ny C-lokalitet (gammel eik) ble registrert etter feltarbeid i 2013. Det ble også gjennomført 
supplerende kartlegging på Kjevik lufthavn i 2014.  

Forekomster av rødlister arter, fremmede arter og andre interessante artsfunn ble registrert i 
www.artsobservasjoner.no.  

Hjortevilt 

Eksisterende kunnskap om hjortevilt lagt ut i Naturbase består av lokalt viktige 
beiteområder/trekk for elg og rådyr, kartlagt i 1993. Når det gjelder elg, antas det å kunne 
være betydelige endringer i områdebruk bl.a. som følge av at bestanden er redusert med rundt 
70 % på kommunenivå siden registreringene ble gjennomført (Stenbrenden m.fl. 2013). 
Hjorteviltets områdebruk endres også i stor grad ut fra mattilgangen, som i skogsområder 
påvirkes vesentlig av hogstaktivitet. 

For å få en bedre oversikt over bestandsstatus, leveområder og aktuelle vilttrekk for hjortevilt 
i planområdet, ble det i tillegg til gjennomgang av jaktstatistikk, gjennomført møte med 
lokalkjente jaktledere. Møte med representanter fra henholdsvis Hamre-, Ve- og Dønnestad 
jaktlag ble gjennomført 05.12.2013. Med bakgrunn i landskapsøkologiske trekk og samtaler 
med lokalkjente personer, ble det markert ut to lokalt viktig elgtrekk som også benyttes av 
rådyr. Dette gjelder en korridor over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann, samt 
trekkområdet mellom Tømmeråsen-Hamrevann. Over nevnte korridorer foregår utveksling av 
vilt mellom «innlandet» og det relativt begrensede arealet rundt Hamrevann. 
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5 Naturforhold 

5.1 Naturgeografi og overordnede naturforhold 
 

Berggrunnen i hele området består av sure, harde grunnfjellsbergarter som forskjellige typer 
av gneiser og migmatitt. Berggrunnen betyr mest for næringsforholdene for vegetasjonen der 
løsmasseoverdekningen er tynn, dvs. kollelandskapet nord for E18. Tykke 
løsmasseavsetninger fra Topdalselva består hovedsakelig av lite kalkholdig materiale og gir 
kun bedre næringstilgang dersom det finnes en del finpartikler  i form av for eksempel 
leirmineraler. Havavsetninger består gjerne av leire og gir gode næringsforhold som for 
eksempel i områdene nord for nåværende Rv451. Sandbakkene har i noen områder ikke-
sluttet vegetasjon på grunn av næringsfattig sand og høy porøsitet som fører til at 
sandbakkene tørker rask ut i nedbørsfattige perioder. Tørrbakkene er en hot-spot for 
biodiversitet i området rundt Kjevik lufthavn. Tykke torvlag finnes hovedsakelig i 
forsenkningene i Vesvann- og Hamrevannområdet. 

 

 
Figur 9. Oversikt over berggrunnen i planområdet (rosa: migmatitt, lys gul: båndgneis). Den vestlige delen er 
ikke kartlagt, og informasjon om berggrunnen er ikke tilgjengelig i berggrunnsdatabasen (Norges geologiske 
undersøkelse 2013a). Sannsynligvis fortsetter sure grunnbergarter også vestover.  
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Figur 10. Løsmassekart i området rundt tiltaksområdet (Norges geologiske undersøkelse 2013b). 

 

Undersøkelsesområdet ligger i nemoral sone. Sonen kjennetegnes av eikeskoger og et stort 
innslag av frostømfintlige og varmekrevende arter. Det smale beltet på Sørlandet er den 
nordligste utløper av en sone som dekker Danmark og store deler av Mellom-Europa. Klimaet 
er mildt, og vekstsesongen er lang (over 200 døgn med gjennomsnittstemperatur over 5 °C). 
Planområdet ligger i klart oseanisk seksjon (Moen 1998). 

Topografien i området er tredelt:  

(i) Topdalselva er et dominerende landskapselement i den nordlige og vestlige delen av 
planområdet. 
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Figur 11. Topdalselva er sakteflytende og forholdsvis bred innenfor planområdet. Foto: Heiko Liebel. 

 
(ii) Produktive og forholdsvis store landbruksområder finnes på elveavsetninger fra 

Topdalselva og på breelvavsetninger og havavsetninger ved Ve, Bøen og mot Kjevik. 

 
Figur 12. Produktivt jordbrukslandskap ved Bøen. Foto: Heiko Liebel. 
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(iii) Skogene nord for E18 består av et kollelandskap med lite løsmasseoverdekning med 
myrområder og små og større vann i forsenkningene, med Vesvann og Hamrevann som de 
største vannene. 

 
Figur 13. Kollelandskap med vann og myr i forsenkningene. Foto: Heiko Liebel. 

5.2 Naturtilstand 
Området har en lang menneskelig brukshistorie, og de fleste arealer er påvirket i større eller 
mindre grad. Det drives et aktivt skogbruk over store deler av planområdet. Hogstflater, 
plantefelt og ungskog finnes på store arealer, spesielt på de høye bonitetene. Eldre skog finnes 
også, spesielt som fattige og lyngdominerte furuskoger på topper, eldre eikedominerte bestand 
i øvre deler av lisider og varierte skogtyper i form av alm-/lindeskoger, lågurtgranskoger og 
sumpskoger i trange kløfter og skar der det ikke har vært utført moderne skogsdrift av 
topografiske eller historiske årsaker.   

Noen av de mest verdifulle naturtypene i planområdet er knyttet til tørrbakker og slåttemarker 
som er avhengige av slått eller beite. Skjøtsel har opphørt flere steder og noen av de verdifulle 
områdene er i ferd med å gro igjen. Skjøtselsplaner foreligger derimot for områdene rundt 
Kjevik lufthavn der disse naturverdiene forsøkes ivaretatt. 

Store områder av planområdet kommer til å bli bygd ned ettersom planer er vedtatt for å 
utbygge Vesvann- og Hamrevannsområdet som boligområde. 
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Figur 14. Sterkt skogbrukspåvirket landskap nordvest for Bøen. Foto: Heiko Liebel.  

 
Figur 15. Granplantefelt i et grøftet område som kan ha vært rik sumpskog tidligere. Foto: Heiko Liebel. 
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5.3 Karplanter 
Noen korte kommentarer knyttes til floraen i området. De største botaniske verdiene i området 
består av store gamle trær spesielt av ask (NT, nær truet) og eik og av pusleplanter som trives 
på rike mudderbanker i Topdalselva. Det ble registrert både skaftevjeblom og trefelt evjeblom 
(begge NT). Sistnevnte art har så langt ikke vært påvist på Sørlandet, og funnstedet er Norges 
både sørligste og vestligste kjente voksestedet (Liebel og Solvang 2012). I myrområdene nord 
for Dyreparken og ved Hamrevannet finnes flere forekomster av buntsivaks, påvist av Lie 
(2007). Arten ble registrert under feltarbeidet i 2012 flere steder. Buntsivaks står ikke på 
rødlista over truede arter lenger, men er en forholdsvis sjelden art i Norge som hovedsakelig 
forekommer i  en smal stripe langs kysten av Sør- og Vestlandet. 

5.4 Sopp 
Det er ikke gjort spesialistregistreringer av sopp i planområdet utover standard 
naturtypekartlegging. Noen rødlistefunn er likevel kjent fra området. Ametystkantarell (NT) 
er registrert sør for Dønnestad av Jytte Birk Kaas. Under feltarbeidet ble det registrert 
bølgekjuke (VU, sårbar) i naturtypelokaliteten «Vesholt Ø». Bølgekjuke finnes i gammel 
gran- og blandingsskog med tyngdepunkt i litt rikere skog i lavlandet. Arten er en nedbryter 
(saprotrof) på læger og noen ganger høgstubber, først og fremst av gran, men også osp, 
sjeldnere andre treslag. Det finnes ca. 70 kjente lokaliteter i Norge. Total populasjon i landet 
antas å ha minket med mer enn 30 % de siste 25 år, hovedsakelig på grunn av avvirkning av 
gammel granskog i lavlandet (Artsdatabanken 2013). Flere vanlige arter ble registrert under 
feltarbeidet. Det er et potensial (trolig stort) for funn av rødlistede arter knyttet til 
naturtypelokalitetene med rik bakkevegetasjon.  

 
Figur 16. Sinoberkjuke (til venstre) og blodrørsopp (til høyre) er forholdsvis vanlige arter som forekommer i 
influensområdet. Foto: Heiko Liebel. 
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5.5  Insekter 
Insekter ble systematisk registrert i forbindelse med tidligere utredninger på slåttemarkene på 
og rundt Kjevik lufthavn (Svalheim og Ødegaard 2008; Solvang og Lie 2009). Det er 
registrert en spesielt rik insektfauna både på selve lufthavna og på tørrbakkeengene utenfor 
gjerdet, med forekomster av minst 25 rødlistede arter (hovedsakelig sommerfugler, 
broddveps, årevinger, tovinger og teger). Blant disse er det en kritisk truet art (CR) og sju 
arter som er sterkt truet (EN). Alle disse artene er knyttet til tørrenger.  

 

Tabell 6. Oversikt over rødlistede sommerfuglarter som er påvist på Kristiansand lufthavn, Kjevik i perioden 
1997-2005. Etter oversikt av Svalheim & Ødegaard (2008), basert på funn av entomolog Kai Berggren. 
Rødlistekategoriene ble oppdatert etter siste versjon av rødlista(Kålås et al. 2010). 

Familie 
Art 

Rødliste-
status 

År 
Leveområde/vertsplante 

Nepticulidae Stigmella continuella  NT 1997 Bladminer på bjørk 
Nepticulidae Bohemannia quadrimaculella  VU 2000 Bladminer på svartor 
Tineidae Nemapogon nigralbella  VU 2000 I kjuker på gamle trær 
Depressariidae Agonopterix subpropinquella  EN 2000 På knoppurt i tørrenger 
Elachistidae Elachista bisulcella  EN  På gress og starr på 

fuktenger 
Coleophoridae Coleophora adjectella  VU 2000 På slåpetorn 
Coleophoridae Coleophora frischella  NT 2000 Hvitkløver, spesielt 

slåtteenger 
Tortricidae Selenodes karelica  CR 1997, 

2000 
På rødknapp i tørrenger 

Tortricidae Gypsonoma aceriana  NT 2000 På popler i hager og parker 
Pyralidae Homoeosoma nimbella  EN 1997 På blåmunke i tørrenger 
Crambidae Pediasia fascelinella  VU 2000 På gress i tørrenger med 

sandbunn og sandstrender 
nær kysten 

Crambidae Pediasia contaminella  EN 1997, 
2005 

På gress i tørrenger med 
sandbunn 

Saturniidae Aglia tau  NT 2000 på løvtrær 
Hesperiidae Carterocephalus palaemon  NT 2000 på gress i blomsterrike 

enger 
Geometridae Eupithecia subumbrata  NT 1997 på perikum, maure, 

gjeldkarve mm i tørrenger 
 

Tabell 7. Oversikt over rødlistede blomsterfluer som er påvist på Kristiansand lufthavn, Kjevik i perioden 1997-
2005. Etter oversikt av Svalheim & Ødegaard (2008). Basert på funn av entomolog Kai Berggren. 
Rødlistekategoriene ble oppdatert etter siste versjon (Kålås et al. 2010). 

Familie 
Art 

Rødliste-
status 

Leveområde/vertsplante 

Syrphidae Eumerus sabulonum  NT Sandområder langs kysten 
Syrphidae Callicera aenea  EN Råtehull i gamle løvtrær; to funn i 

Norge; Finnes trolig flere steder men 
antatt sterkt fragmentert utbredelse.  

Syrphidae Callicera aurata  EN Råtehull i gamle løvtrær; 
åtteenkeltfunn i Norge. Finnes trolig 
flere steder men antatt sterkt 
fragmentert utbredelse. 
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Tabell 8. Oversikt over rødlistede insekter som er påvist på Kristiansand lufthavn, Kjevik 23.07.2008. Etter 
oversikt av Svalheim & Ødegaard (2008). Oversikten viser alle arter som ble funnet innen artsgruppa broddveps 
(Hymeoptera, Acuelata) samt rødlistearter innen gruppene tovinger (Diptera) og teger (Heteroptera). 

Familie 
Art 

Rødliste-
status 

Leveområde/vertsplante 

Chrysidae Hedychridium roseum  NT Snylter hos graveveps  
Chrysidae Chrysis bicolor  Ikke vurdert. Snylter hos murerbier  
Crabronidae Crossocerus palmipes  VU Reir på varm sandbunn 
Andrenidae Panurgus calcaratus  NT Samler pollen fra svever 
Halictidae Lasioglossum punctatissimum  NT Reir på varm sandbunn 
Anthophoridae Nomada obtusifrons  NT Snylter hos Andrena coitana 
Syrphidae Spilomyia manicata EN Råtehull i gamle trær 
Coreidae Spathocera dahlmanii VU På småsyre i varme tørrenger  

 

Under feltarbeidet i 2012 og 2013 ble det gjort tilfeldige registreringer av enkelte øyenstikker- 
og sommerfuglarter. Kartleggingen  hadde fokuserte imidlertid på identifikasjon av 
naturtypelokaliteter, og ingen rødlistearter ble identifisert. 

 
Figur 17. Dagpåfugløye er en vanlig sommerfugl i kulturlandskapet. Foto: Heiko Liebel. 
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Figur 18. Utvalg av vanlige øyenstikkere fotografert i planområdet: Rød vannymfe (øverst t.v.), rødbrun 
høstlibelle, hunn (øverst t.h.), blåvingevannymfe (midterst t.v.), stor blåvannymfe (midterst t.h.), rødøyevannymfe 
(nederst t.v.) og rødbrun høstlibelle, hann. Foto: Heiko Liebel. 
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5.6 Viltområder og rødlistede viltarter 
Flere truede viltarter, spesielt fugl, yngler eller hekker trolig eller med sikkerhet i 
planområdet. Kunnskapsstatus må sies å være middels i forhold til eksakt kunnskap om 
viktige funksjonsområder, som for eksempel hekkeområder i skog, for rødlista fugler. Viktige 
naturtypelokaliteter i skog vil dog fange opp kjerneområder for skoglevende viltarter som 
hakkespetter. Dvergspett hekker i planområdet, og er blant annet registrert hekkende ved 
Kjevikheia og Vesholt i naturtypelokaliteter. Hvitryggspett hekker muligens i området men 
arten er ikke påvist innenfor planområdet etter 1999. Gamle observasjoner finnes blant annet 
fra Vesvann og Ve. Disse hakkespettartene var rødlistet ved forrige rødlisting i 2006, men 
ikke i 2010. Artene er allikevel av stor forvaltningsmessig interesse på grunn av at disse 
artene er knyttet til gamle skogøkosystemer med mye gamle trær og død ved og er gode 
indikatorarter for andre sjeldne og rødlistede arter.  
 
Vendehals hekker trolig flere steder, og den ble registrert syngende i 2013 blant annet ved 
Ravnåstjønnet. Nattravn (VU) har flere kjente hekkelokaliteter i influensområdet, blant annet 
på Kjevikheia og Borgeheia nord for Rv451. Flere av åsene/kollene i området kan være 
hekkeområde for nattravn. Kjente spillplasser for storfugl ligger utenfor influensområdet av 
den nye veien (vest for Vesvann og ved Tømmeråsen). 
 
Innenfor planområdet finnes både sikre og sannsynlige hekkefunn av flere fuglearter som er 
rødlistet som nær truet (NT). Dette gjelder artene strandsnipe, vipe, tårnseiler, tornirisk og 
stær. Dette er arter som fremdeles er ganske vanlige (bortsett fra vipe), men i tilbakegang, og 
der veitiltak ikke utgjør en påvirkningsfaktor som kan knyttes direkte til tilbakegangen. Det 
samme gjelder for sanglerke som er en kulturlandskapsart som er listet som sårbar (VU). 
Leveområder for slike arter er vurdert som lite relevante i forhold til det pågående 
planarbeidet, og er ikke behandlet i omfangsvurderingene.  
 
To viltområder ligger innenfor influensområdet; Nesset og Fauløyna/Topdalselvas utløp. 
Begge to er viktige områder for fugl langs Topdalselva og ved Topdalselvas utløp. 
Våtmarksområdene langs Topdalselva er viktige raste- og hekkelokaliteter for en rekke ande- 
og vadefugl, mens Topdalselvas utløp i tillegg er et viktig overvintringssted for blant annet 
knoppsvane. Topdalselva er også en viktig trekkoridor for fugl og mange arter er registrert i 
ganske høye antall. I følge Artsobservasjoner er minimum 150 arter registrert ved 
Topdalselvas utløp/Fauløyna. Makstall for et utvalg arter er knoppsvane 50, stokkand 340, 
krikkand 304, siland 50, svartand 38, storspove 50, sildemåke 200 og gråmåke 200. Høye 
trekktall er registrert av blant annet bjørkefink over 1000, heipiplerke 200, stær (NT) 783 og 
bergirisk (NT) 59. Spesielt nevneverdige funn av enkeltarter er svarthalespove (EN), bergand 
(19 ind. VU), brushane (VU), sædgås (8 ind., VU), makrellterne (26, VU), lomvi (20, CR), 
alke (10, VU) og myrhauk (VU).  
 
Ved Nesset er det registrert rosenfink (NT) i hekketid. Enkeltfunn av trekkende arter omfatter 
blant annet skjeand (NT), sivhauk (VU), myrhauk (VU), vannrikse (VU), sivhøne (NT), 
brushane (VU), dvergspurv (EN) og hortulan (CR). Høye antall (opptil 250 ind) av stokkand 
er registrert regelmessig. For øvrig er små antall av andefugl registrert, krikkand 30 og 
kanadagås 23.  
 
Slettsnok (NT) er ikke påvist innenfor planområdet men forekommer for eksempel ved 
Frøtjønn nordvest for planområdet. Det finnes flere områder som kan være egnede 



 Temarapport Naturmiljø • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 46 

leveområder og som sannsynliggjør at arten forekommer. Noen av de mulige leveområdene 
dekkes gjennom naturtypelokaliteter som for eksempel ved «Hamrefjellet Ø».  
 
Bever er vanlig i Vesvann- og Hamrevannsområdet og ferske spor ble funnet flere ganger 
under feltarbeidet i 2012 og 2013. Leveområdene er ikke skilt ut som viltlokaliteter da arten 
anses å være vanlig i området. 
 

 
Figur 19. Beverdemning ved Vesvannet. Foto: Heiko Liebel. 
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Figur 20. Gnagespor etter bever på en eik ved Vesvannet. Foto: Heiko Liebel. 

5.7 Hjortevilt/vilttrekk 
 

Planområdet har bestander av elg og rådyr. Elgbestanden som benytter planområdet er pr dato 
liten og består av et fåtall dyr, anslagsvis 0,5-1 dyr/km2. I perioden 2000-2013 er det i 
gjennomsnitt felt i underkant av 1 elg/år innenfor planområdet. Hamre jaktlag som omfatter 
alt areal vest for Hamrevann, har pga. liten bestand ikke felt elg siden 2007. 
 
For  elgens områdebruk er det innhentet kunnskap fra merkeprosjekt i Lillesand og Grimstad 
(Fjeld m.fl. 1997) og på Veiårshei (Roer & Gangsei 2008). Idette prosjektet ble det 
dokumentert at det ikke finnes trekkende bestander av elg i de kystnære områdene i Aust-
Agder, noe som også antas å gjelde for planområdet. Alle elgene merket i nevnte prosjekt var 
stasjonære dyr med relativt små leveområder (< 10 km2 i snitt).     
 

Rådyrbestanden i planområdet har i følge representantene fra de lokale jaktlaga, i likhet med 
elgbestanden, blitt redusert de siste åra. Nedbygging av areal i kombinasjon med påkjørlser er 
antatt å være årsakene til bestandsnedgangen. Tettheten av rådyr er likevel betydelig større  
enn antallet elg. Innenfor planområdet felles årlig et fåtall rådyr (< 5/år).  
 
Hjorten har så langt ikke etablert seg i planområdet. Generelt er hjortebestanden i vekst i hele 
regionen, noe som også er tilfelle i deler av Kristiansand kommune. En skal ikke gå lenger 
enn til Rossheia øst for Krogevannet, for å finne arealer hvor hjorten har etablert seg i løpet av 
de siste årene. Når det gjelder hjort så mangler en foreløpig god dokumentasjon på artens 
områdebruk i Agder. Med bakgrunn i kunnskap fra merkeprosjekter i Telemark (Rosef m.fl. 
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2001), Buskerud, på Vestlandet og i Nord-Trøndelag (www.dyreposisjoner.no), antas det 
imidlertid at hjorten bruker større areal enn elgen. 
 
Under jakta 2012 ble det felt 14 elg og 8 hjort i Kristiansand kommune. Fellingsrekorden for 
elg ble satt i 1991 med 117 felte dyr. Første gang det ble felt hjort i kommunen var i 2009. 
 
I planarbeidet er det lagt vekt på å kartlegge hovedtrekk med utveksling av hjortevilt på tvers 
av nytt veianlegg. To lokalt viktige trekkveier for hjortevilt er markert ut på verdikart. 
Tidligere registrerte beiteområder/vilttrekk for elg og rådyr fra Naturbase med lav verdi 
(viltvekt 1), er ikke behandlet videre i omfang og konsekvensvurderingen, da disse områdene 
i henhold til SVV- håndbok 140 inngår som del av hverdagsnaturen. 
 

 
Figur 21. Elg fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Liebel. 
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5.8 Vannmiljø og fisk 
Eksisterende datamateriale; dvs. nettbaserte opplysninger (nettbaserte rapporter, nasjonale 
databaser, annen nettinformasjon) er gjennomgått for vannmiljø. Grunnlagsmaterialet for de 
forskjellige vannforekomstene er av variabel kvalitet og kvantitet.  
 

De ulike veialternativene fordeler seg mellom seks nedbørsfelt (Regine enheter). Felt 021.11 
ligger i vassdragsområde 021 – Otra, mens de resterende feltene ligger i 020 – 
Tovdalsvassdraget, se Figur 22. 
 

 
Figur 22. Kart med oversikt over berørte nedslagsfelt (lilla linje). Nummereringer er Regine-enheter, med 
vassdragsnummerm (http://atlas.nve.no). Veialternativene er tegnet inn med rød (Alt. C), grønn (Alt. B) og blå 
(Alt. F) linje. Eksisternde vei er merket med sort linje. 

 
En rapport fra Terrateknikk (Kviljo 2011) har registrert kulverter som kan være effektive 
fiskehinder langs E18 og Rv 41 av følgende årsaker: 
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1) Fall/sprang fra kulvertutløp og ned i bekkeløp kan hindre fisken i å entre kulverten 
2) Høy vannhastighet i kulverten gjør at fisken ikke klarer å svømme gjennom den 
3) Lang kulvert tretter fisken og gjør den ufarbar selv ved lavere vannhastigheter 
4) Uegnet eller dårlig vedlikehold/rensket grind i oppstrøms ende av kulvertinntaket kan 

hindre fisken i å komme ut av kulverten 
5) Vanndypet i kulverten er for lite til at fisken klarer å svømme opp kulverten 

Kviljo vurderte effekten av kulvertene bare på oppstigende ørret/sjøørret og laks. Ål ble det 
ikke tatt hensyn til. Generelt konkluderer Kviljo med at bekker kan være viktige for fisk 
uansett vegetasjonen langs bekkene så lenge vannegenskapene er egnet (temperatur, pH, 
hastighet og næringstilgang). Det er viktig å bygge fiskevennlige kulverter i forbindelse med 
nye Rv41. 
 
Topdalselva med sidebekkene Bøhnsbekken/Dalebekken og Vesbekken inneholder anadrome 
fiskearter (laks, sjøørret og ål). Det er i tillegg registrert ål i flere av vannene i planområdet, se 
Figur 23. Timenesbekken, helt sør i planområdet, er av Kviljo (2013) sett på som et viktig 
bekkedrag med gode gyteforhold for blant annet sjøørret. Bekken er registrert i lakseregisteret 
som anadrom fram til rett oppstrøms Rv41. 
 

          
Figur 23. Lakseførende vassdrag (lakseregisteret, til venstre) og observasjoner av ål vist med rød sirkel 
(artsdatabanken.no, til høyre). 

 
Området nord i Ålefjærfjorden er et svært viktig gyteområde for torsk (Andersen & Haugestøl 
2014). I tillegg er det registrert ålegras flere steder, samt bløtbunnsområder, se Figur 24 
under. Bløtbunnsområdene inneholder store forekomster av blåskjell og en kan forvente rikt 
biologisk mangfold i disse områdene. Dette gjør disse områdene til viktige beiteområder for 
f.eks torsk.  
 
 

Vesbekken 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken

Timenesbekken 
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Figur 24.Viktige områder for marint biologisk mangfold i Ålefjærfjorden. Gyte og yngleområde for torsk er vist 
med blå skravur, grønn farge viser ålegrasenger (begge naturtyper registrert i Naturbase). Gult område viser 
viktige bløtbunnsområder (ikke registrert i Naturbase) (Fylkesmannen i Vest-Agder, 2009). 
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6 Registreringer-verdivurdering 

6.1 Verdsatte lokaliteter/områder/miljøer 
 

6.1.1 Spesielt verdifulle lokaliteter/områder 
(naturtypelokaliteter) 
 
Tabell 9 viser oversikt over verdsatte enkeltlokaliteter, dvs. naturtypelokaliteter og 
viltområder (spesielt viktige områder for biologisk mangfold), grovt sett ca. innenfor 
influensområdet 100 meter ut for senterlinje vei. I praksis vil det si alle lokaliteter som er 
relevante å omfangsvurdere på grunn av nærføring eller lokaliteter som ligger nedstrøms 
resipient og som kan påvirkes negativt. Se forøvrig verdikart og fullstendige 
lokalitetsbeskrivelser i vedlegg 1 og 2.  
 

Tabell 9. Oversikt over verdsatte lokaliteter i tiltaksområdet og influensområdet, dvs. 100 meter ut fra veiens 
senterlinje for naturtypelokaliteter. Lokalitetsnummer (1. kolonne) viser til nummer på verdikartet. Bokstavkoder 
i “verdibegrunnelse” kolonne viser til verdsetting etter DN-systemet. Faktaarkene for hver lokalitet er presentert 
i vedlegget. Det er kun lokaliteter som ligger i influensområdet for temaet som er vist i tabellen. På verdikartet 
er andre lokaliteter i nærheten som er kartlagt i forbindelse med blant annet silingsprosessen vist. 

 
Lok-id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 Valdalen Rik sumpskog (C). Svartorsumpskog med høy 
grunnvannsstand i nedre del og langs bekk. 
Gammel granskog med høy bonitet og lågurt-
eikeskog i dalsidene. 

 
SSsssss ▲ 

2 Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
BN00005349 

Viktig bekkedrag (C). Bekkedrag gjennom 
kulturlandskapet med svartor-askeskog. Grove trær 
(omkrets av svartor opptil 205 cm, selje 269 cm, 
spisslønn 240 cm). Anadrome fiskearter (ål og 
sjøørret) forekommer. 

 
SSsssss ▲ 

4 Borgevoll N Store gamle trær (B). Allé mot Borgevoll gård 
bestående av 7 gamle spisslønn med omkrets opptil 
318 cm. Et av trærne er hogd ved basis. Grov 
sprekkebark.  

 
SSsssss       ▲ 

7 Ve brygge NØ Mudderbanke (A). Forekomst av trefelt evjeblom 
(NT); første funn i Sørlandet sammen med Lok_id 
6. Ellers forekommer skaftevjeblom (NT) og 
evjebrodd (svært få funn i Vest-Agder i nyere tid). 

 
SSsssss             ▲ 

8 Bøensbrygge Ø Store gamle trær (B). To grove ask (NT) med 
omkrets på 294 cm og 320 cm.   

SSsssss       ▲ 
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9 Ve brygge SV Rik edelløvskog (C). Elvekantskog med gråor, ask 
og spisslønn som dominerende treslag. 
Lågurtdominert vegetasjon. Noen grove trær. 

 
SSsssss  ▲ 

12 Garverifossen Store gamle trær (B). Asketre (NT) med omkrets 
på 308 cm. Mosekledd.  

SSsssss       ▲ 
13 Vesbekken 

BN00005449 
Viktig bekkedrag (B). Svartor-askeskog med 
høyreiste trær. Bekken er viktig for bl. annet ål og 
sjøørret. 

 
SSsssss       ▲ 

14 Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Mudderbanke (A). Mudderbanke med sjeldne 
plantearter. Forekomst av skaftevjeblom (NT) og 
evjebrodd (svært få funn i Vest-Agder i nyere tid). 
Brakkvannssump med bl.a. pollsivaks og havstarr. 

 
SSsssss              ▲ 

17 Hamrefjellet Ø Rik blandingsskog i lavlandet (B). Sørvendt 
boreonemoral blandingsskog med osp, eik, furu og 
rogn som dominerende treslag. Bra ospesuksesjon. 
Mye død ved. Egnet habitat for dvergspett og 
hvitryggspett, slettsnok.  

 
SSsssss       ▲ 

18 Skillebakkene NV Store gamle trær (C). Grov ask ved gård (omkrets 
284 cm).  

SSsssss ▲ 
19 Skillebakkene N Naturbeitemark (B). Lite gjødslet hestebeite med 

åpne sandpartier. Flere naturengsarter 
(smalkjempe, kystgrisøre, gjeldkarve, rødknapp). 
Enkeltbekkasin hekker. 

 
SSsssss       ▲ 

22 Ravnåsfjellene Rik edelløvskog (B). Lågurt-eikeskog med bl.a. 
fagerperikum og lundhengeaks. I sørvendt ur 
finnes det tre grove hule lindetrær (omkrets opptil 
207 cm) og en gammel hul eik (omkrets: 162 cm). 
Ospesuksesjon med høyreiste osper (omkrets opptil 
166 cm). 

 
SSsssss       ▲ 

24 Kjevik, vest for 
rullebanen 
BN00065447 

Slåttemark (A). Stor og velutviklet sandig 
tørrbakkeeng med sjeldne insekter (flere 
rødlistearter, to i kategori EN). 

 
SSsssss                  ▲ 

26 Kjevik, sørvest for 
rullebaneenden I 
BN00065450 

Slåttemark (A). Artsrik rødknappeng med flere 
rødlistede insektarter.  

SSsssss                  ▲ 
27 Kjevik, sørvest for 

rullebaneenden, 
under brinken 
BN00065449 

Slåttemark (B). Artsrik rødknappeng med flere 
rødlistede insektarter. Lokaliteten preget av 
gjengroing 

 
SSsssss   ▲ 

28 Kjevik, sørvest for 
rullebaneenden II 
BN00065451 

Slåttemark (A). Artsrik rødknappeng med høy 
potensiale for rødlistede insekter.  

SSsssss             ▲ 
29 Kjevik gård I 

BN00065454 
Store gamle trær (B). Grovt eiketre (omkrets 326 
cm).  

SSsssss       ▲ 
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30 Kjevik gård II 
BN00065452 

Parklandskap (C). Relativt stort parklandskap med 
gamle løvtrær av forskjellig arter.  

SSsssss ▲ 
31 Kjevik Ø 

BN00065453 
Rik sumpskog (B). Velutviklet svartor-strandskog 
med havstrand.  

SSsssss    ▲ 
34 Hamrevann Andre viktige områder (B). Grunn innsjø med 

mange bukter og viker. Stor forekomst av tidligere 
rødlistet buntsivaks.  

 
SSsssss       ▲ 

35 
Ravnåsstøa 
BN00088171 

Store gamle trær (C). Hul eik kartlagt av 
Kristiansand kommune.  

 
SSsssss ▲ 

36 
Timenesbekken 
BN00005428 

Anadromt vassdrag (B). Viktig gytebekk for 
sjøørret.  

 
SSsssss       ▲ 

37 Skillebakkene Store gamle trær (C). Gammel, vital eik med 
brysthøydeomkrets på 266 cm.  

SSsssss  ▲ 
75 Topdalselvas utløp  

BN00005435 

Deltaområde (B). Flere verdifulle ålegressenger er 
registrert i området. Deltaområdet er utbygd på 
vestsiden av Kjevik lufthavn. 

 
SSsssss       ▲ 

75 Topdalselvas utløp-
Fauløyna 
(viltområde) 
BA00059815 

Viltområde (B). Verdifullt gruntvannsområde for 
fugl. Naturtype (B). Deltaområde. Flere verdifulle 
ålegressenger er registrert i området. 

 
SSsssss       ▲ 

76 Topdalselva ved Ve 
BA00059840 
 

Viltområde (C). Verdifullt gruntvannsområde for 
fugl.  

SSsssss  ▲ 
 

6.1.2 Verdifulle vilttrekk for hjortevilt 
 

Tabell 10 viser kjente vilttrekk i planområdet.  
 

Tabell 10. Spesielt verdifulle vilttrekk i influensområdet.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse  

101 Huseheia Viltområde (C). Trekkvei for hjortevilt. 
Utvekslingskanal mellom «innland» og «kyst 
dvs. arealene rundt Hamrevann».  

 
Ssss      ▲ 

102 Tømmeråsen/ 

Hamrevann 

Viltområde (C). Trekkvei hjortevilt. 
Utvekslingskanal mellom «innland» og «kyst 
dvs. arealene rundt Hamrevann». 

 
Ssss      ▲ 
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Figur 25. Kart over registrerte vilttrekk 101 og 102.  

 

I planarbeidet er det vektlagt å kartlegge trekkområder med verdi for utveksling av hjortevilt 
over nytt veianlegg, dvs. den grøntstrukturen som binder arealet vest for ny trasé sammen 
med større utmarksareal i «innlandet». Dette gjelder  vilttrekkene med overordnet betydning 
som blir viktige for vurdering av mulige avbøtende tiltak, som f.eks. etablering av 
faunapassasjer. To lokalt viktige trekk-koridorer for elg og rådyr er beskrevet i rapporten på 
bakgrunn av landskapsøkologi og informasjon fra lokalkjente ressurspersoner. Dette gjelder 
vilttrekk over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann, samt trekk i sørøstre ende av Vesvann 
mellom Tømmeråsen og Hamrevann. 
 
Huseheia-trekket (lokalitet 101) blir av lokalkjente vurdert som den mest verdifulle 
utvekslingskanalen for elg mellom større innlandsareal og skogsarealene rundt Hamrevann. 
Trekkområdet brukes også av rådyr. Til tross for dagens lave elgbestand er det viktig å 
opprettholde denne utvekslingskanalen for å sikre at arealene rundt Hamrevann fremdeles skal 
kunne fungere som leveområde for storvilt. Verdien vurderes derfor til viltvekt 2 (lokal-
regional verdi).    
  
Tømmeråsen-Hamrevann-trekket (lokalitet 102) ligger i området mellom sørøstre del av 
Vesvann og dyreparken. Her foregår et trekk av elg og rådyr mellom utmarksarealene rundt 
Hamrevann og større skogarealer mot øst. Trekket forgreiner seg ut med avstikkere på begge 
sider av Øygardstjønn, samt sør for Eiesdaltjønn. Det mest brukte passasjepunktet er i følge 
lokale informanter, lokalisert mellom de to nevnte tjønna. Verdien settes, under tvil, til 
viltvekt 2  (lokal-regional verdi) med samme begrunnelse som for Huseheia-trekket.     
 
I vurderinger av vilttrekk har storvilt (elg og hjort) normalt særlig fokus i vei- og 
jernbaneplanlegging. Dette fordi en fire-felts motorvei med tosidig viltgjerde medfører 
spesielt uheldige barriere-virkninger for arealkrevende arter, samt at storviltartene stiller 
større krav til utforming av funksjonelle faunapassasjer  enn mindre viltarter. Det skal 
presiseres at barriereeffekten av et veianlegg også virker negativt for mange andre arter.  
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Alle utredede traséer ligger kystnært med begrenset areal på utsiden, vest for nytt veianlegg. 
Egnet areal for storvilt vest for alternativ B3 (traseen lengst øst) utgjør ved fratrekk av 
utbyggingsområdet på Lauvåsen, ca 3,8 km2. Verdivurderingene av markerte vilttrekk er 
basert på dagens situasjon. Om en tar hensyn til at nesten hele planområdet rundt Hamrevann 
er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldene kommuneplan, vil verdien av markerte vilttrekk 
reduseres. Dette fordi egnet areal for hjortevilt på utsiden (vest) av nytt veianlegg, vil 
reduseres i takt med at arealene bygges ned. Økt menneskelig aktivitet vil også redusere 
områdenes verdi for vilt. Når hele området på 2500 daa rundt Hamrevann merket B34 i 
kommunens arealdel er utbygd, vil det i praksis ikke være egnede areal for storvilt igjen på 
vestsiden av nytt veianlegg.  

 

6.1.3 Vannmiljø 
EUs rammedirektiv for vann (Europaparlament- og rådsdirektiv 200/60/EF) etablerer 
rammeverket for en felles vannpolitikk i EU. Direktivet er tatt inn i norsk rettspraksis 
gjennom "Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen). I henhold til 
Vannforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vann og 
vassdrag. Den generelle målsetningen i direktivet er "god tilstand", dvs. at en kan akseptere en 
svak påvirkning av forekomsten så lenge denne vurderes som bærekraftig. I vassdrag hvor 
eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god økologisk status», skal det iverksettes 
tiltak. Tiltakene skal være gjennomført innen 2021. "Meget god tilstand" tilsvarer 
naturtilstanden. 
 
Utvidelse og utbygging av ny vei til Kjevik lufthavn kan potensielt føre til forringelse av 
vannkvaliteten i vannforekomstene i planområdet. Risikoen for forringelse vil avhenge av 
mange faktorer; blant annet avstand fra vei til vassdrag, ÅDT (årlig døgntrafikk) på veien, 
samt sårbarheten til vassdraget. For å vurdere risikoen ved en veiutbygging, gjennomføres det 
som første steg i en konsekvensvurdering, en verdivurdering av vassdrag som kan påvirkes. 
Verdivurderingen er en kombinasjon av økologisk tilstand og brukerinteresser i vassdraget 
nedstrøms veiutbyggingen. Omfangsvurderingen omfatter en beregning av påvirkningen 
tiltaket har på vannmiljø – både i anleggs- og driftsfasen. Veimyndighetene anbefaler 
avbøtende tiltak for overvannet fra veien ved ÅDT 8000-20000 avhengig av sårbarhet og 
størrelse. Ved ÅDT over 20000 skal det nesten alltid gjennomføres avbøtende tiltak for 
overvannet fra veien.  
 
Brukerinteressene til vannmiljø i planområdet er i hovedsak knyttet til fisk. Elver/bekker og 
vann er viktige for mange fiskearter (blant annet laks, sjøørret og ål), se for øvrig kap. 3.8. 
Vannmiljø og fisk. Ålefjærfjorden er gyte- og oppvekstområde for torsk, og det er registrert 
lokaliteter med både ålegressenger og bløtbunnsområder i Topdalsfjorden. 
Bløtbunnsområdene er viktige beiteområder for f.eks torskefisk. I tillegg brukes enkelte 
vannlokaliteter til  bading/rekreasjon; Vesvann brukes i dag som badevann (Kristiansand 
kommune 2013), mens Hamresanden (Tofdalsfjorden) langs dagens trasé (0-alternativet) er 
en populær badestrand. 
 
Vassdragenes økologiske tilstand er vist i Figur 26 samt Tabell 11, hvor grønn farge 
representerer god økologisk tilstand, gul farge representerer moderat økologisk tilstand og 
oransje farge representerer dårlig økologisk tilstand. 
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Figur 26. Økologisk tilstand i vassdrag tilknyttet planområdet (vann-nett/saksbehandler). Område 1 viser 
Topdalselva, område 2 viser Bøhnsbekken/Dalebekken, område 3 viser Vesbekken, område 4 viser 
Tofdalsfjordens bekkefelt, område 5 viser Vesvann og Vesvann bekkefelt og  område 6 viser Timenesbekken. 
Oransje område til venstre i figuren markerer Tofdalsfjorden, mens gult område markerer Ålefjærfjorden. 

 

Tabell 11. Verdivurdering av vassdrag i planområdet, inndelt etter vannlokaliteter. Data er hentet fra vann-
nett.no. 

Vassdrag  Kommentar Verdi  
Økologisk 
status  

Topdalselva (1)  

 

Vernet i supplering av verneplan 
IV i 2009 (NVE). Topdalselva har 
blitt kalket siden 1996 og det 
gjennomføres årlige målinger av 
vannkvalitet, bunndyr og 
fiskebestand. Vassdraget oppnår 
god kjemisk status (tungmetaller), 
men moderat økologisk tilstand. 
Vassdraget har risiko for å ikke 
oppnå miljømål (god status) innen 
2021. Anadrom strekning (laks, 
sjøørret og ål). 

Middels - 
stor 

Moderat 

Tofdalsfjorden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ålefjærfjorden 
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Bøhnsbekken/ 
Dalebekken (2) 

Strekning på 2250m med anadrom 
fisk (sjøørret). Ørret i alle 
årsklasser og god tetthet av 
gytefisk. Yngleplasser og yngel 
observert i de øvre deler av 
bekken (Hope & Severinsen 
2008). Det er ingen risiko for at 
vassdraget ikke oppnår god 
økologisk status innen 2021. 

Middels - 
stor 

Moderat 

Vesbekken (3) 

Anadrom strekning på 1250 m 
(laks og sjøørret). Det er ingen 
risiko for at vassdraget ikke 
oppnår god økologisk status innen 
2021.  

Middels - 
stor 

Moderat 

Tovdalsfjordens  
bekkefelt (4) 

Økologisk tilstand er vurdert ut fra 
få parametere. Det er en risiko for 
at vassdraget ikke oppnår god 
økologisk status i 2021. Ikke 
oppgang av fisk.  

Liten - 
middels  

Antatt god 

Vesvann og  
Vesvann bekkefelt 
(5) 

Funn av ål flere steder i 
vassdraget. Ikke oppgang av 
sjøørret/laks. Økologisk status er 
god. Vesvann badeplass samt 
utredet som 
reservedrikkevannskilde 
(sistnevnte er ikke inkludert i 
verdivurderingen).  

Middels - 
stor 

God 

Timenesbekken (6) 

Økologisk tilstand er satt til 
moderat iht. forsuring, og god 
mht. eutrofiering. 
Eutrofieringsdataene er imidlertid 
ufullstendige. Timenesbekken er 
fiskeførende (sjøørret) og har gode 
gyte- og oppvekstforhold.  

Middels - 
stor 

Moderat 

Topdalsfjorden 
inklusiv søndre 
deler av 
Ålefjærfjorden.  

 

Økologisk tilstand er dårlig på 
grunn av tilførsel av 
næringsstoffer fra Topdalselva. 
Kjemisk tilstand er dårlig. Det er 
en risiko for ikke å oppnå god 
økologisk status. Det er utgående 
strøm på vestsiden og midten av 
fjorden, mens inngående 
hovedsakelig er på østsiden. 
Området lenger inn i fjorden 
(Ålefjær) er gyteområde for torsk.  

Middels Dårlig 
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6.1.4 Landskapsøkologiske trekk 
I Statens vegvesens håndbok 140 defineres landskapsøkologi som den delen av økologien 
som tar for seg hvordan endret arealbruk og barrierer påvirker leveforhold for vilt, planter 
og dyr utover de verdifulle enkeltlokalitetene. Både viktige enkeltarter og økosystemer er 
avhengige av større systemer av naturområder og at sammenhenger mellom disse 
naturområdene fungerer dersom krav til  leve – og funksjonsområder skal være oppfylt. 
Temaet landskapsøkologiske trekk omhandler med andre ord i større grad store områder og 
systemer, først og fremst for arealkrevende fugle - og pattedyrarter. Mange arter er avhengige 
av naturkvaliteter på landskapsnivå også utover enkeltlokalitetene.  

Den landskapsøkologiske verdien er mindre enn for de enkelte naturtypelokalitetene, 
viltområdene og vilttrekkene; jf. metodikken i håndbok 140.  

De landskapsøkologiske verdiene i planområdet er vurdert som liten til middels verdi da det 
er «sammenhengende områder (over 3 km2) med et «urørt» preg og område med regional 
landskapsøkologisk betydning», jf. verdsettingskriteriene i håndbok 140 (justert noe ned på 
grunn av skogbrukspåvirkning over store areal i planområdet). Dette gjelder i hovedsak for 
skogsmiljøet i Vesvann- og Hamrevannsområdet. Det er vanskelig å verdsette de 
«landskapsøkologiske trekkene» presist, og vurderingene er derfor usikre.  

 
Verdivurdering landskapsøkologisk trekk 

 
                                                                    ▲ 
 
 

6.1.5 Øvrig natur 
Øvrig natur er en ”samlesekk” som omfatter alt naturareal utenom verdsatte enkeltlokaliteter 
(naturtypelokaliteter, vilttrekk) og verdsatte landskapsøkologiske trekk. Vannmiljø er også 
vurdert isolert. Alle verdsatte enkeltlokaliteter skal i følge Statens vegvesens håndbok 140 ha 
minst middels verdi. All øvrig natur er etter handbok 140 vurdert å ha liten verdi til liten til 
middels verdi. Øvrig natur omfatter derfor store arealer i planområdet og består i planområdet 
hovedsakelig av skog og kulturlandskap. Skogkledde arealer av øvrig natur varierer mye 
innenfor influensområdet, både mht. alder, skogtilstand, arealtilstand og bonitet. Skog på høy 
bonitet med høyt innslag av løvtrær eller yngre skog i områder med rik berggrunn har et 
betydelig høyere biologisk mangfold enn for eksempel ensartede kulturskoger 
(granplantefelt), fattige skogtyper på lav bonitet eller skoger som helt mangler strukturer som 
er viktige for biologisk mangfold som grove trær og død ved.  

Den store variasjonen innenfor øvrig natur er forsøkt vist i verdivurderingen under.  

Svart pil representerer ensartet jordbruksareal og yngre produksjonsskog (hogstklasse I-III 
inklusive ensartede plantefelt). Intensivt dyrket mark dekker små areal innenfor 
influensområdet. Intensivt dyrket mark i form av korn – og engproduksjon og gjødsla beiter 
har lite  biologisk mangfold (få arter, få individer), selv om kantsonene mot dyrka mark kan 
være noe rikere. Intensivt drevet landbruksareal er derfor vurdert til å ha liten verdi for 
biologisk mangfold. 
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Rød pil markerer først og fremst rikere og/eller eldre produksjonsskog i hogstklasse IV eller 
V, som i dagens tilstand ikke er vurdert som så verdifulle at de er registrert som 
naturtypelokaliteter eller viltområder, men som innen en tidshorisont på 50-100 år kan få 
verdifulle naturmiljø dersom arter vandrer inn fra nærliggende verdifulle skogsmiljøer. Videre 
er det en del rikere skogtyper med  blant annet ung edelløvskog (med potensial for 
rødlistearter til tross for yngre skog) eller områder med stor innblanding av løv for eksempel 
øst for Hamrefjell. Slike skogtyper er vurdert å ha liten til middels verdi.  

 

Verdivurdering øvrig natur 

 
                                                              ▲  ▲ 
 

6.2 Fremmede arter 
 
Fremmede arter er registrert flere steder innenfor planområdet. Kanadagås (SE, svært høy 
risiko) blir regelmessig observert. Ellers er det stort sett innførte karplanter som er registrert. 
Blant disse er arter som utgjør en alvorlig trussel for stedegen vegetasjon som hagelupin, 
parkslirekne, høstberberis og rynkerose (alle SE). Tabell 12 gir en oversikt over stedfestete 
funn av innførte karplanter i de høyeste kategoriene i svartelista (HI, høy risiko, og SE). 
Listen er ufullstendig og artene har helt sikkert flere voksesteder, både fordi de er lite kartlagt 
og at mange av artene er i spredning.  
 
Statens vegvesen Region sør har utarbeidet en regional handlingsplan mot fremmede arter 
(Statens vegvesen 2011). Statens vegvesens arbeid med de fremmede skadelige artene er et 
viktig ledd i ”Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter” 
(Miljøverndepartementet, 2010), utarbeidet av ti departementer, deriblant 
Samferdselsdepartementet. Derfor anbefales det å følge handlingsplanen. Dette gjelder 
spesielt under anleggsfasen for å unngå spredning av fremmede skadelige arter til sårbare og 
nye områder spesielt ved massetransport. Det er registrert flere fremmede arter i området med 
et forholdsvis lavt skadepotensial (LO, lav risiko eller PH, potensielt høy risiko)  som 
flikbjørnebær, hvitdodre, sandskrinneblom, tunbalderbrå, ormehode, sypressvortemelk, 
askerstorkenebb, moskuskattost og vårpengeurt (Artsdatabanken 2013). 
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Tabell 12. Funn av innførte arter etter 1990 som er klassifisert som arter med høy (HI) eller svært høy risiko 
(SE) for biologisk mangfold (Gederaas 2012) innenfor planområdet. 

Norsk navn RL-status Registerings- 
dato 

Lokalitet Lengdegrad Breddegrad 

Bladfaks HI 7.8.1996 Kjevik 8,070067 58,198980 

Bladfaks HI 10.7.1996 Kjevik 8,090187 58,210808 

Hagelupin SE 20.5.2010 Kjevik 8,085543 58,194119 

Hagelupin SE 19.6.2013 Kjevik, forsvaret 8,075389 58,205713 

Hagelupin SE 19.6.2013 Hallingen 8,107262 58,211934 

Hagelupin SE 18.6.2013 Kalvåsveien 8,106570 58,206895 

Hagelupin SE 18.6.2013 Kalvåsveien 8,104625 58,206537 

Høstberberis SE 11.9.1997 Vesbekken 8,107010 58,205603 

Parkslirekne SE 19.6.2013 Kjevik, forsvaret 8,075389 58,205713 

Parkslirekne SE 18.6.2013 Topdalsveien 8,088645 58,197135 

Rynkerose SE 15.7.2009 Rv41, Topdalsveien 8,086838 58,188038 

Rynkerose SE 15.7.2009 Rv41, Topdalsveien 8,087375 58,187647 
 

 
Figur 27. Hagelupin ved Kalvåsveien i området for veialternativ B4. Foto: Heiko Liebel. 
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Figur 28.  Parkslirekne ved kryssningspunkt for veialternativ C6. Foto: Heiko Liebel.  

 

 
Figur 29. Flikbjørnebær (PH, potensielt høyt risiko) er en av flere fremmede arter registrert i planområdet som 
er vurdert å ha lite skadepotensial for stedegen vegetasjon per i dag. Foto: Heiko Liebel. 
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7  Omfang og konsekvens 

7.1 Kort bakgrunn for omfangsvurderingene 
 
Veianlegg påvirker natur og vilt på flere måter. Det er vanlig å kategorisere direkte 
påvirkninger som følger (Thunes m. fl. 2010)  
 

i. Arealbeslag 
ii. Barriere for dyrs bevegelse 

iii. Fragmentering 
iv. Visuell forstyrrelse 
v. Støy 

vi. Klimatiske og økologiske kanteffekter 
vii. Endrede grunnvanns- og dreneringsforhold 

viii. Forurensing av vann og grunn, sprutskader på vegetasjon 
ix. Luftforurensing 
x. Påkjørsler / økt dødelighet 

 
Tap av leveområder (i) gjennom nedbygging av arealer er den viktigste årsaken til tap av 
biologisk mangfold i Norge.  
 
For punkt vii forurensning av vann og grunn (vannmiljø), vil omfanget av skade avhenge av 
flere faktorer; blant annet tidspunkt, nedbør før og etter skade intreffer og 
hyppighet/gjentakelse av skade. Omfang og konsekvens for vannmiljø er vurdert i eget 
kapitel.  

7.2 Spesielt verdifulle lokaliteter 
 

7.2.1 Omfangs – og konsekvensvurdering av naturtype- og 
viltlokaliteter 
 

En omfangs- og konsekvensvurdering er foretatt for naturtype- og viltlokaliteter som påvirkes 
av de forskjellige utbyggingsalternativene. Som grunnlag for vurderingene er plantegninger pr 
mai 2014 lagt til grunn. Omfangsvurderinger omfatter veiens geometri inkludert antatt 
anleggsbelte.  

Flere lokaliteter er nykartlagte utenfor influensområdet til de forskjellige 
utbyggingsalternativene i forbindelse med silingen, og inngår derfor ikke i 
omfangsvurderingene. Lokalitetene som ikke påvirkes av alternativene er vist på verdikartet. 
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Alternativ B3 

 
 

 

 
Figur 30. Planlagt bru for alternativ B3 vil krysse Topdalselva her. Legg merke til hagelupinforekomstene (SE, 
svært høy risiko). Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 13. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ B3.  

Lok-id-
Lokalitet  

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

1 Valdalen 

 

Arealbeslag berører ca. 20 % av 
naturtypelokaliteten. De nederste delene av 
naturtypelokaliteten med blant annet rik 
sumpskog vil forringes betydelig. 
Omfanget vurderes derfor som middels 
negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

2 Bøhns-
bekken/ 
Dalebekken 
BN0000534
9 

 

Naturtypelokaliteten krysses to ganger. I 
den østlige delen av naturtypelokaliteten 
langs Bøhnsbekken er det et område med 
velutviklet or-askeskog som blir berørt, 
mens det langs Dalebekken i vest er et 
mindre viktig delparti som består av åpent 
kulturlandskap som blir berørt. Det antas at 
mer enn 30 % av lokaliteten omfattes av 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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arealbeslag. Omfanget vurderes derfor som 
middels negativt. 

7 Ve brygge 
NØ 

 

Lokaliteten påvirkes ikke av arealbeslag 
men planlagt bru krysser Topdalselva 
oppstrøms. Anleggsarbeider kan medføre 
risiko for nedslamming av elva nedstrøms 
brukryssingen, men om  man klarer å 
forhindre nedslamming under anleggsfasen 
vurderes omfanget som lite negativt.  

 
 
 
                       ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

24 Kjevik, 
vest for 
rullebanen 
BN0006544
7 

Direkte arealbeslag tangerer 
naturtypelokaliteten i sørvest. Om 
lokaliteten skjermes mot inngrep i 
anleggsfasen ved for eksempel sperrebånd 
forventes det liten til ingen påvirkning på 
denne verdifulle lokaliteten. Spredning av 
fremmede arter inn på lokaliteten er 
kanskje største risiko. Lokaliteten er 
skjøtselsbetinget og gjengroing med 
småtrær er foruten arealbeslag største 
trussel. Omfanget vurderes under disse 
forutsetningene som lite negativt.  

 
 
 

                           ▲ 

Liten negativ 
(- /0 ) til 

ubetydelig  
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Alternativ B4 

 

 
Figur 31. Planlagt bru for alternativ B4 vil krysse Topdalselva litt øst for eksisterende bru. Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 14. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ B4.  

Lok-id-
Lokalitet 

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

1 Valdalen 

 

Arealbeslag berører ca. 20 % av 
naturtypelokaliteten.  De nederste delene 
av naturtypelokaliteten med blant annet 
rik sumpskog vil forringes betydelig. 
Omfanget vurderes derfor som middels 
negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

2 Bøhns-
bekken/ 
Dalebekken 
BN00005349 

Naturtypelokaliteten påvirkes negativt av 
arealbeslag i den sørlige delen. Området 
utgjør de minst verdifulle arealene av 
naturtypelokaliteten, som pr i dag er 
negativt påvirket av utbyggingen av 
lysanlegget til Kjevik lufthavn og 
nærføring til eksisterende vei. Likevel 
blir det brudd i den sammenhengende 
naturtypelokaliteten og fragmentering av 
habitater. Omfanget vurderes som lite til 
middels negativt. 

 
 
 

                        ▲ 

Liten til 
middels 
negativ 
( - / - - ) 

 
 
 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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13 Vesbekken 
BN00005449 

 

Vesbekken krysses i et parti med spesielt 
godt utviklet or-askeskog. Arealbeslag og 
habitatfragmentering er negative 
påvirkninger for arter som lever langs 
bekken. Den nye veien kommer til å ha 
negativ påvirkning på et forholdsvis stort 
område da veien krysser lokaliteten på 
skrått. Omfanget vurderes derfor som 
middels til stort negativt. 

 
 
 

           ▲ 

Middels 
negativ  
( - - ) 

24 Kjevik, 
vest for 
rullebanen 
BN00065447 

Direkte arealbeslag tangerer 
naturtypelokaliteten i sørvest. Om 
lokaliteten skjermes mot inngrep i 
anleggsfasen ved for eksempel 
sperrebånd forventes det liten til ingen 
påvirkning på denne verdifulle 
lokaliteten. Spredning av fremmede arter 
inn på lokaliteten er kanskje største 
risiko. Lokaliteten er skjøtselsbetinget og 
gjengroing med småtrær er foruten 
arealbeslag største trussel. Omfanget 
vurderes med disse forutsetninger som 
lite negativt.  

 
 
 

                           ▲ 

Liten negativ 
( - / 0 ) til 
ubetydelig  

 

 

  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Alternativ B6 

 

 
Figur 32. Krysningspunkt av Vesbekken i veialternativ B6. Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 15. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ B6.  

Lok-id  

Lokalitet 

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

1 Valdalen 

 

Arealbeslag berører ca. 20 % av 
naturtypelokaliteten. De nederste 
delene av naturtypelokaliteten med 
blant annet rik sumpskog vil 
forringes betydelig. Omfanget 
vurderes derfor som middels 
negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

2 Bøhns-bekken/ 
Dalebekken 
BN00005349 

 

Naturtypelokaliteten påvirkes 
negativt av arealbeslag i den sørlige 
delen. Området utgjør de minst 
verdifulle arealene av 
naturtypelokaliteten, som per i dag er 
negativt påvirket av lysanlegget til 
Kjevik lufthavn og nærføring til 
eksisterende vei. Likevel blir det 
brudd i den sammenhengende 
naturtypelokaliteten som fører til 
fragmentering av habitater. Omfanget 
vurderes som lite til middels negativt. 

 
 
 

                        ▲ 

Liten til 
middels 
negativ 
( - / - - ) 

 
 
 
 

13 Vesbekken 
BN00005449 

 

Vesbekken krysses i et parti med lite 
utviklet or-askeskog og en del 
grantrær. Arealbeslag og 
habitatfragmentering er negative 
påvirkninger for arter som lever langs 
bekken. Den nye veien kommer til å 
ha negativ påvirkning på et begrenset 
område da veien krysser Vesbekken 
med nesten rett vinkel. Omfanget 
vurderes derfor som middels 
negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ  
( - - ) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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17 Hamrefjellet Ø Arealbeslag vil berøre en liten del i 
sørøst av lokaliteten. Det vil være 
nærføring mot lokaliteten i hele 
lokalitetens lengde. Omfanget 
vurderes som lite til middels negativt. 

 
 
 

                      ▲ 

Liten 
negativ  

( - ) 

24 Kjevik, vest 
for rullebanen 
BN00065447 

Direkte arealbeslag tangerer 
naturtypelokaliteten i sørvest. Om 
lokaliteten skjermes mot inngrep i 
anleggsfasen ved for eksempel 
sperrebånd forventes det liten til 
ingen påvirkning på denne verdifulle 
lokaliteten. Spredning av fremmede 
arter inn på lokaliteten er kanskje 
største risiko. Lokaliteten er 
skjøtselsbetinget og gjengroing med 
småtrær er foruten arealbeslag største 
trussel. Omfanget vurderes med disse 
forutsetninger som lite negativt. 

 
 
 

                           ▲ 

Liten til 
ubetydelig 

 (- / 0) 

 

 

  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Alternativ C5 

 

 
Figur 33. Planlagt bru vil krysse Topdalselva her i veialternativ C5. Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 16. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ C5.  

Lok-id 
lokalitet 

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

19 Skille-
bakkene N 

 

Arealbeslag vil dele naturtypelokaliteten 
i to, og ødelegge ca. 25 %. Beitet vil 
trolig opphøre. Området er lite gjødslet 
og artsrikt. Nærføring til vei vil kunne 
føre til innvandring av fremmede og 
konkurransesterke arter som fortrenger 
kulturengsartene. Forstyrrelse fra veien 
fører muligens til at enkeltbekkasin 
slutter å hekke i området. Omfang er 
vurdert som stort negativt. 

 
 
 

     ▲ 

Stor negativ 
( - - - ) 

25 Fauløyna 
BN00005448 

 

Lokaliteten kan bli påvirket ved endret 
vannføring og dermed erosjon og 
sedimentasjonved utfylling i sjø. Venås 
(2014) konkluderer med at 
Fauløyna/Hamresanden vil bli lite berørt 
og at påvirkingen ser mye mindre ut enn 
ved utfylling ifm. med utbyggingen av 
lufthavnen (Venås 2014).  

 Ubetydelig 

26 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-
enden I 
BN00065450 

Arealbeslag reduserer 
naturtypelokalitetens areal noe ved C5K. 
De viktigste arealene blir ikke påvirket 
negativt dersom arealbeslaget ikke blir 
større enn dagens planer. Gjenværende 

 
 
 

                       ▲ 

Liten til 
middels  
negativ 
( -  / - - ) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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 arealer med næringsfattige slåttemarker 
vil kunne bli negativt påvirket av inngrep 
i anleggsfasen, spesielt spredning av 
fremmede arter. Omfanget er vurdert som 
lite til middels negativt.  

Ved C5D blir det ikke inngrep.  

27 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebaneende
n, under 
brinken 
BN00065449 

 

Lokaliteten vil bli betydelig berørt ved 
utbygging av dagsone/utfylling i sjø 
(C5D) da den sørvendte brinken vil bli 
betydelig berørt i vest. Det totale 
omfanget er vurdert som stort negativt da 
den best bevarte delen av denne 
lokaliteten vil bli berørt.  

Kulvert-løsningen (C5K) vil ikke berøre 
lokaliteten.  

 
 
 

     ▲ 

Middels til 
stor negativ 
(- - / - - - ) 

28 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-
enden II 
BN00065451 

Arealbeslag kommer til å berøre det 
meste av lokaliteten. Omfanget vurderes 
derfor som stort negativt både ved C5D 
og C5K. 

 
 
 

     ▲ 

Stor negativ  
( - - - ) 

30 Kjevik 
gård II 
BN00065452 

Arealbeslag i naturtypelokaliteten fører 
til at flere store og gamle trær må hogges. 
Parklandskapet reduseres arealmessig 
med ca. 30 %. Omfanget vurderes som 
middels negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

31 Kjevik Ø 
BN00065453 

Lokaliteten berøres helt i nord. 
Nærføring av veien vil også ha en negativ 
påvirkning gjennom støy og forstyrrelse. 
Omfanget er vurdert som lite negativt. 

 
 
 

                           ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

76 
Topdalselva 
ved Ve 
BA00059840 
 

Ny bru ligger ved sørenden av 
viltområdet. Viltområdet (fugleliv) vil 
kunne bli noe negativt påvirket, spesielt i 
anleggsfasen. Omfanget vurderes som 
lite til middels negativt. 

 
 
 

                       ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

 

 

  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Alternativ C6 

 

 
Figur 34. Planlagt bru vil krysse Topdalselva her i veialternativ C6. Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 17. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ C6.  

Lok-id 
lokalitet 

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

26 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-
enden I 
BN0006545
0 

 

Arealbeslag reduserer naturtypelokalitetens 
areal noe ved C6K. De viktigste arealene 
blir ikke påvirket negativt dersom 
arealbeslaget ikke blir større enn dagens 
planer. Gjenværende arealer med 
næringsfattige slåttemarker vil kunne bli 
negativt påvirket av inngrep i anleggsfasen, 
spesielt spredning av fremmede arter. 
Omfanget er vurdert som lite til middels 
negativt. Ved C6D blir det ikke inngrep.  

 
 
 

                       ▲ 

Liten til 
middels  
negativ 
( -  / - - ) 

27 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebaneen
den, under 
brinken 
BN0006544
9 

 

Lokaliteten vil bli betydelig berørt ved 
utbygging av dagsone/utfylling i sjø (C6D) 
da den sørvendte brinken vil bli betydelig 
berørt i vest. Det totale omfanget er vurdert 
som stort negativt da den best bevarte 
delen av denne lokaliteten vil bli berørt.  

Kulvert-løsningen (C6K) vil ikke berøre 
lokaliteten.  

 
 
 

     ▲ 

Middels til 
stor negativ 
(- - / - - - ) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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28 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-
enden II 
BN0006545
1 

Arealbeslag kommer til å berøre det meste 
av lokaliteten. Omfanget vurderes derfor 
som stort negativt både ved C6D og C6K. 

 
 
 

     ▲ 

Stor negativ  
( - - - ) 

30 Kjevik 
gård II 
BN0006545
2 

Arealbeslag i naturtypelokaliteten fører til 
at flere store og gamle trær må hogges. 
Parklandskapet reduseres arealmessig med 
ca. 30 %. Omfanget vurderes som middels 
negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

31 Kjevik Ø 
BN0006545
3 

Naturtypelokaliteten krysses av brua over 
Topdalselva og deler lokaliteten i to. 
Arealbeslaget skjer på et spesielt 
velutviklet parti av lokaliteten. Omfanget 
er vurdert som middels til stort negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

 

 
Alternativ F1 

 

 
Figur 35. Planlagt trasé av veialternativ F1 krysser med eldre skog og høyreiste ospetrær. Blikk mot sørøst. 
Foto: Heiko Liebel. 

 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Tabell 18. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ F1.  

Lok-id lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

17 Hamrefjellet Ø Arealbeslag vil berøre en liten del i 
sørøst av lokaliteten. Det vil være 
nærføring mot lokaliteten i hele 
lokalitetens lengde. Omfanget 
vurderes som lite til middels negativt. 

 
 
 

                     ▲ 

Liten  
negativ 

(- ) 

18 Skillebakkene 
NV 

Lokaliteten omfatter et stort gammel 
tre som må felles. Omfanget er 
vurdert som stort negativt. Dersom 
treet legges til nedbryting er 
omfanget mindre.  

 
 
 

       ▲ 

Liten  
negativ 

(-) 

26 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-enden I 
BN00065450 

 

Arealbeslag reduserer 
naturtypelokalitetens areal noe ved 
F1K. De viktigste arealene blir ikke 
påvirket negativt dersom 
arealbeslaget ikke blir større enn 
dagens planer. Gjenværende arealer 
med næringsfattige slåttemarker vil 
kunne bli negativt påvirket av 
inngrep i anleggsfasen, spesielt 
spredning av fremmede arter. 
Omfanget er vurdert som lite til 
middels negativt.  

Ved F1D blir det ikke inngrep i 
lokaliteten.  

 
 
 

                       ▲ 

Liten til 
middels  
negativ 
( -  / - - ) 

27 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebaneenden, 
under brinken 
BN00065449 

 

Lokaliteten vil bli betydelig berørt 
ved utbygging av dagsone/utfylling i 
sjø (F1D) da den sørvendte brinken 
vil bli betydelig berørt i vest. Det 
totale omfanget er vurdert som stort 
negativt da den best bevarte delen av 
denne lokaliteten vil bli berørt.  

Kulvert-løsningen (F1K) vil ikke 
berøre lokaliteten.  

 
 
 

     ▲ 

Middels til 
stor negativ 
(- - / - - - ) 

28 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-enden II 
BN00065451 

Arealbeslag kommer til å berøre det 
meste av lokaliteten. Omfanget 
vurderes derfor som stort negativt 
både ved F1D og F1K. 

 
 
 

     ▲

Stor negativ  
( - - - ) 

30 Kjevik gård II 
BN00065452 

Arealbeslag i naturtypelokaliteten 
fører til at flere store og gamle trær 
må hogges. Parklandskapet reduseres 
arealmessig med ca. 30 %. Omfanget 
vurderes som middels negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

31 Kjevik Ø 
BN00065453 

Lokaliteten berøres ikke direkte av 
veialternativet. Nærføring av veien 
kan likevel ha en negativ påvirkning 
gjennom støy og luftforurensning. 
Omfanget er vurdert som lite 
negativt. 

 
 
 

                           ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

76 Topdalselva 
ved Ve 
BA00059840 
 

Ny bru ligger ved sørenden av 
viltområdet. Viltområdet (fugleliv) 
vil kunne bli noe negativt påvirket, 
spesielt i anleggsfasen. Omfanget 
vurderes som lite til middels negativt. 

 
 
 

                       ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Alternativ F3 

 

 
Figur 36. Planlagt nordlig tunnelåpning i veialternativ F3 vil ligge rett på høyre siden av det venstre huset i 
bildet. Foto: Heiko Liebel. 

 

Tabell 19. Omfangs – og konsekvensvurdering for naturtype- og viltlokaliteter for alternativ F3.  

Lok-id lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

19 Skille-
bakkene N 

 

Arealbeslag vil dele 
naturtypelokaliteten i to og ødelegge 
ca. 25 %. Beitet vil trolig opphøre. 
Området er lite gjødslet og artsrikt. 
Nærføring til vei vil kunne føre til 
innvandring av fremmede og 
konkurransesterke arter som fortrenger 
kulturengsartene. Forstyrrelse fra veien 
fører muligens til at enkeltbekkasin 
slutter å hekke i området. Omfanget er 
vurdert som stort negativt. 

 
 
 

     ▲ 

Stor negativ 
( - - - ) 

26 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-enden 
I BN00065450 

 

Arealbeslag reduserer 
naturtypelokalitetens areal noe ved 
F3K. De viktigste arealene blir ikke 
påvirket negativt dersom arealbeslaget 
ikke blir større enn dagens planer. 
Gjenværende arealer med 
næringsfattige slåttemarker vil kunne 
bli negativt påvirket av inngrep i 
anleggsfasen, spesielt spredning av 
fremmede arter. Omfanget er vurdert 
som lite til middels negativt.  

Ved gjennomføring av alternativ F3D 
blir det ikke inngrep i lokaliteten.  

 
 
 

                       ▲ 

Liten til 
middels  
negativ 
( -  / - - ) 

27 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebaneenden, 
under brinken 
BN00065449 

Lokaliteten vil bli betydelig berørt ved 
utbygging av dagsone/utfylling i sjø 
(F3D) da den sørvendte brinken vil bli 
betydelig berørt i vest. Det totale 
omfanget er vurdert som stort negativt 

 
 
 

     ▲ 

Middels til 
stor negativ 
(- - / - - - ) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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 da den best bevarte delen av denne 
lokaliteten vil bli berørt.  

Kulvert-løsningen (F3K) vil ikke 
berøre lokaliteten.  

28 Kjevik, 
Sørvest for 
rullebane-enden 
II BN00065451 

Arealbeslag kommer til å berøre det 
meste av lokaliteten. Omfanget 
vurderes derfor som stort negativt både 
ved F3D og F3K. 

 
 
 

     ▲

Stor negativ  
( - - - ) 

30 Kjevik gård 
II BN00065452 

Arealbeslag i naturtypelokaliteten fører 
til at flere store og gamle trær må 
hogges. Parklandskapets areal 
reduseres med ca. 30%. Omfanget 
vurderes som middels negativt. 

 
 
 

                  ▲ 

Middels 
negativ 
( - - ) 

31 Kjevik Ø 
BN00065453 

Lokaliteten berøres helt i nord. 
Nærføring av veien vil også ha en 
negativ påvirkning gjennom støy og 
forstyrrelse. Omfanget er vurdert som 
lite negativt. 

 
 
 

                           ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

76 Topdalselva 
ved Ve 
BA00059840 
 

Ny bru ligger ved sørenden av 
viltområdet. Områdets fugleliv vil 
kunne bli noe negativt påvirket, spesielt 
i anleggsfasen. Omfanget vurderes som 
lite til middels negativt. 

 
 
 

                        ▲ 

Liten negativ 
( - ) 

 

  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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7.2.2 Omfangs – og konsekvensvurdering av vannmiljø 
Omfang og konsekvens er beregnet for hvert vassdragsområde, og  er videre vurdert ut fra 
fortynning i aktuelt vassdrag og respektive brukerinteresser i resipienten. 

Tabell 20 viser utslippsfaktorer fra vei til vann målt i drensledninger (Statens vegvesen 2004) 
(g/km/år) for tungmetaller (bly Pb, sink Zn, kopper Cu, kadmium Cd, krom Cr, nikkel Ni og 
kvikksølv Hg), næringsstoffer som fosfor (P) og nitrogen (N), partikler (Part.), 
oljeforbindelser og PAH, samt Benzo(a)pyren (BaP) for ulike verdier for ÅDT. 
Benzo(a)pyren er en kreftfremkallende PAH-forbindelse. 

Årlig døgntrafikk for 2040 (dimensjoneringsåret) er forventet å være 15 000 på Rv41 ved 
Timenes. Dagens ÅDT ligger på 11 000. Tabellen under viser utslippsfaktorer fra vei til vann 
for 5000 ÅDT og 15000 ÅDT, samt økning i utslipp ved økning fra 11000 ÅDT til 15000 
ÅDT. Dette representerer økning i utslipp ift 0-alternativet. Økningen er beregnet med lineær 
interpolasjon, som vist i Statens vegvesen (2004) – Utslippsfaktorer fra vei til vann og jord i 
Norge. 

 

Tabell 20. Utslippsfaktorer fra vei til vann (g/km/år) for trafikkmengde 5000 og 15000 ÅDT (Statens 
vegvesen,2004). *Økning i utslipp (g/km/år) fra 0-alternativet (11000-15000 ÅDT)  er vist nederst i tabellen. 

ÅDT Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg P N Part. Olje PAH BaP 

5000 35 317 196 1,2 5,1 5,9 0,26 754 4224 421074 870 4,0 0,04 

15 000 66 742 377 2,0 17 16 0,32 1312 6240 609542 3264 7,8 0,13 

Økning*  12 170 72 0,32 4,8 4,04 0,024 227 806 75387 958 1,5 0,036 

 

Hvert veialternativ er beskrevet nærmere, hvor påvirkning av de ulike berørte vassdragene er 
gjennomgått med bakgrunn i tabell 20. Verdier av tilført mengde stoff fra avrenning fra vei er 
vurdert opp mot eksisterende data for vassdraget. Det er varierende hvor godt grunnlag de 
ulike vassdragene har. Det er ikke gjort forskjell på om veistrekket er i tunnel eller åpen vei, 
mht. avrenningskoeffisienter i utregningene.  

Generelt er det lite stoff som tilføres vassdragene, sett i forhold til grenseverdier i 
klassifiseringsveilederen (Klassifisering av miljøtilstand i vann, 2013). 

 

Alternativ B3 

Endring av tilførsel av forurensende stoffer med avrenning fra vei til berørte vassdrag er vist i 
Tabell 21. Mengdene er vurdert mot fortynning med årlig tilførte vannmengder til/gjennom 
vannforekomsten og eksisterende data for denne. Endring av beregnede, tilførte forurensende 
stoffer til vassdragene er så små (faktor 10 -4 til 10-11) at det ikke påvirker miljøtilstanden til 
vassdragene.  
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Tabell 21. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ B3 . Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26.  

Vassdrag Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Topdalselva 
(1) 

38 526 224 1,0 15 12 0,07 0,7 2,5 233,2 3,0 5 0,03 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
(2) 

20 272 116 0,5 8 6 0,04 0,4 1,3 120,6 1,5 2 0,11 

Vesvann og 
Vesvann 
bekkefelt (5) 

11 154 66 0,3 4 4 0,02 0,2 0,7 68,3 0,9 1 0,06 

Tofdalsfjorden 8 116 49 0,2 3 3 0,02 0,2 0,6 51,5 0,7 1 0,02 

 

Tabell 22. Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs B3. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Små endringer i årlig tilførsel av 
tungmetaller. Avrenning fra åpent 
veistrekke og tunnel drenerer til 
vassdraget. Vaskevann fra tunnel 
er ikke med i beregningen over. 
Avrenning drenerer til sårbart 
vassdrag (anadrom strekning; 
laks, sjøørret, ål). 

 
 
 

                       ▲ 

Liten 
negativ/ 

ubetydelig  
(-/0) 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken (2) 

Det finnes kun eksisterende data 
for totalinnhold av fosfor. Endring 
i årlig veiavrenning av fosfor 
bidrar lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget er sårbart 
(anadrom strekning; sjøørret).  

Veien krysser vassdraget langt 
ned, nesten ved utløp i 
Topdalselva. Det er derfor lite av 
vassdraget som kan bli påvirket. 

 
 
 

                          ▲ 

Ubetydelig 
(0) 

Vesbekken (3) 

Ingen direkte veiavrenning til 
vassdraget. Veistrekningen 
krysser vassdraget langt opp i 
vassdraget. Ulykker ved 
krysningspunkt kan påvirke store 
deler av vassdraet. Vassdraget er 
sårbart (anadrom strekning; laks 
og sjøørret). 

 
 
 

                          ▲ 

Liten 
negativ/ 

ubetydelig 
(-/0) 

VesvannVesvan
n og  
VesvannVesvan
n bekkefelt (5) 

Veiavrenning vil drenere til 
Ravnåstjønn, høyt oppe i 
vassdraget. Det finnes kun 
eksisterende data på fosforverdier. 
Endring i årlig avrenning fra vei 
er liten i forhold til eksisterende 
verdier. Mindre sårbart vassdrag. 

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig 
(0) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksisterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig 
(0) 

 
Samlet konsekvens for veialternativ B3 vurderes som liten negativ til ubetydelig (-/0) for 
driftsfasen. 

 

Alternativ B4 

Endring i tilførsel av ulike avrenningsparametere som følge av avrenning fra veg til 
vassdraget, er vist i Tabell 23. Mengdene er vurdert mot fortynning i årlig tilførte 
vannmengder til/gjennom vannforekomsten og eksisterende data for denne. Endring av 
tilførte mengder til vassdragene er så små (faktor 10 -4 til 10-12) at det ikke påvirker 
miljøtilstanden til vassdragene.  

 

Tabell 23. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ B4. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26. 

Vassdrag Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
(2) 

18 253 108 0,5 7 6 0,04 0,3 1,2 112,2 1,4 2 0,05 

Vesbekken (3) 29 395 168 0,7 11 9 0,06 0,5 1,9 175,2 2,2 4 0,08 

Vesvann og 
Vesvann 
bekkefelt (5) 

12 168 72 0,3 5 4 0,02 0,2 0,8 74,6 0,9 2 0,04 

Tofdalsfjorden 8 113 48 0,2 3 3 0,02 0,2 0,5 49,9 0,6 1 0,02 

 

 

 

 

 

 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Tabell 24. Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs B4. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Små endringer i årlig tilførsel 
av tungmetaller. Avrenning 
fra åpent veistrekke og tunnel 
drenerer til vassdraget. 
Vaskevann fra tunnel er ikke 
med i beregningen over. 
Avrenning drenerer til sårbart 
vassdrag (anadrom strekning; 
laks, sjøørret, ål). 

 
 
 

                       ▲ 

Liten negativ/ 
ubetydelig  

(-/0) 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken (2) 

Det finnes kun eksisterende 
data for totalinnhold av 
fosfor. Endring av årlig 
veiavrenning av fosfor bidrar 
lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget sårbart 
(anadrom strekning; sjøørret). 
Veien krysser vassdraget 
langt ned, nesten ved utløp i 
Topdalselva. Det er derfor lite 
av vassdraget som kan bli 
påvirket. 

 
 
 

                         ▲ 

Ubetydelig (0) 
 

Vesbekken (3) 

Det finnes kun eksisterende 
data for totalinnhold av 
fosfor. Endring i årlig 
veiavrenning av fosfor bidrar 
lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget er 
sårbart, stor andel av 
vassdraget kan bli påvirket 
(bekken i lavpunkt). Fisk i 
vassdraget kan bli påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                  ▲ 

Liten/middels 
negativ  
(-/--) 

Vesvann og  
Vesvannbekkefelt 
(5) 

Veiavrenning vil drenere til 
Ravnåstjønn, høyt oppe i 
vassdraget. Det finnes kun 
eksisterende data på 
fosforverdier. Endring av årlig 
avrenning fra vei er liten i 
forhold til eksisterende 
verdier.  Mindre sårbart 
vassdrag. 

 
 
 

                            ▲ 

Ubetydelig (0)

Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til 
Tofdalsfjorden blir vurdert 
opp mot eksisterende verdier 
målt i Topdalselva. Utslippet 
vil sannsynlig skje diffust ut 
til fjorden eller i utløpet av 
Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere 
«verste tilfelle». Gyte- og 
beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig (0) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Samlet konsekvens for veialternativ B4 vurderes som liten negativ (-) for driftsfasen. 

 

Alternativ B6 

Tilførsel av parametre fra avrenning av vei til vassdraget er vist i Tabell 25. Mengdene er 
vurdert mot fortynning i årlig tilførte vannmengder til/gjennom vannforekomsten og 
eksisterende data for denne. Endring av tilførte mengder til vassdragene er så små (faktor 10 -4 
til 10-12) at det ikke påvirker miljøtilstanden til vassdragene.  

 

Tabell 25. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ B6. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26. 

Vassdrag Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
(2) 

18 253 108 0,5 7 6 0,04 0,3 1,2 112,2 1,4 2 0,05 

Vesbekken (3) 29 400 170 0,8 11 10 0,06 0,5 1,9 177,5 2,3 4 0,08 

Vesvann og 
Vesvann 
bekkefelt (5) 

11 156 66 0,3 4 4 0,02 0,2 0,7 69,0 0,9 1 0,03 

Tofdalsfjorden 8 113 48 0,2 3 3 0,02 0,2 0,5 49,9 0,6 1 0,02 

 

 

Tabell 26.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs B6. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Små endringer i årlig tilførsel av 
tungmetaller. Avrenning fra åpent 
veistrekke og tunnel drenerer til 
vassdraget. Vaskevann fra tunnel 
er ikke med i beregningen over. 
Avrenning drenerer til sårbart 
vassdrag (anadrom strekning; 
laks, sjøørret, ål). 

 
 
 

                       ▲ 

Liten negativ/ 
ubetydelig  

(-/0) 

Bøhnsbekken/ 
Dalebekken (2) 

Det finnes kun eksisterende data 
for totalinnhold av fosfor. Endring 
i årlig veiavrenning av fosfor 
bidrar lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget er sårbart 
(anadrom strekning; sjøørret). 

Veien krysser vassdraget langt 
ned, nesten ved utløp i 
Topdalselva. Det er derfor lite av 
vassdraget som kan bli påvirket. 

 
 
 

                         ▲ 

Ubetydelig (0)

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
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Vesbekken (3) 

Det finnes kun eksisterende data 
for totalinnhold av fosfor. Endring 
av årlig veiavrenning av fosfor 
bidrar lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget er sårbart, 
stor andel av vassdraget kan bli 
påvirket (bekken i lavpunkt). Fisk 
i vassdraget kan bli påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                    ▲ 

Liten/middels 
negativ  
(-/--) 

Vesvann og  
Vesvann 
bekkefelt (5) 

Veiavrenning vil drenere til 
Ravnåstjønn, høyt oppe i 
vassdraget. Det finnes kun 
eksisterende data på fosforverdier. 
Endring i årlig avrenning fra vei 
er liten i forhold til eksisterende 
verdier.   

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig (0) 

Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksisterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representrere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig (0) 

 

Samlet konsekvens for veialternativ B6 vurderes som liten (-) for driftsfasen. 
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Alternativ C5 

Endring i tilførsel av ulike avrenningsparametere som følge av avrenning fra veg til 
vassdraget, er vist i tabell 27. Mengdene er vurdert mot fortynning i årlig tilførte 
vannmengder til/gjennom vannforekomsten og eksisterende data for denne. Endring av 
tilførte mengder til vassdragene er så små (faktor 10 -3 til 10-12) at det ikke påvirker 
miljøtilstanden til vassdragene.  

 

Tabell 27. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ C5. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26. 

Vassdrag  Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Topdalselva (1) 8 106 45 0,2 3 3 0,01 0,1 0,5 46,9 0,6 1 0,02 

Tovdalsfjordens 
bekkefelt (4) 

21 293 125 0,6 8 7 0,04 0,4 1,4 129,9 1,6 3 0,06 

Timenesbekken 
(6) 

9 119 51 0,2 3 3 0,02 0,2 0,6 52,8 0,7 1 0,03 

Tofdalsfjorden 24 328 140 0,6 9 8 0,05 0,4 1,6 145,5 1,8 3 0,07 

 

Tabell 28.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs C5. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Sammenlignet med eksisterende 
data fra vassdraget bidrar endring 
i årlig tilførsel av tungmetaller fra 
avrenning av veiareal lite. 
Vaskevann fra tunnel er ikke med 
i beregningen over. Avrenning 
drenerer til sårbart vassdrag 
(anadrom strekning; laks, sjøørret 
og ål).  

 
 
 

                      ▲ 

Liten negativ 
/ubetydelig  

(-/0) 

Tovdalsfjordens 
bekkefelt (4) 

Finnes ingen tilgjengelige data for 
sammenligning av veiavrenning. 
Små konsentrasjoner av endring i 
årlig tilførsel av tungmetaller 
m.m. Verdiene vil trolig ikke 
endre miljøtilstand i vassdraget. 

 
 
 

                             ▲ 

Ubetydelig (0)
 
 
 

Timenesbekken 
(6) 

Finnes kun eksisterende data for 
totalinnhold av fosfor. Endring i 
årlig veiavrenning av fosfor bidrar 
lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget er 
anadromt (sjøørret). 
Vandringshinder er i planområdet 
og hele den anadrome strekning 
kan dermed påvirkes, spesielt i 
anleggsfasen ved sedimentering 
og eventuell forurensning i 
anleggsfasen. Avbøtende tiltak er 
viktig.  

 
 
 

                      ▲ 

Lite-middels 
negativ  
(-/--) 
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Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksiterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig (0)
 

 

Samlet konsekvens for veialternativ C5 vurderes som liten negativ (-) for driftsfasen. 

 

Alternativ C6 

Endring i tilførsel av ulike avrenningsparametere som følge av avrenning fra veg til 
vassdraget, er vist i Tabell 29. Mengdene er vurdert mot fortynning i årlig tilførte 
vannmengder til/gjennom vannforekomsten og eksisterende data for denne. Endring av 
tilførte mengder til vassdragene er så små (faktor 10 -3 til 10-12) at det ikke påvirker 
miljøtilstanden til vassdragene.  

 

Tabell 29. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ C6. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26. 

Vassdrag  Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Topdalselva (1) 9 128 54 0,2 4 3 0,02 0,2 0,6 56,6 0,7 1 0,03 

Tovdalsfjordens 
bekkefelt (4) 

18 252 107 0,5 7 6 0,04 0,3 1,2 111,8 1,4 2 0,05 

Timenesbekken 
(6) 

9 119 51 0,2 3 3 0,02 0,2 0,6 52,8 0,7 1 0,03 

Tofdalsfjorden 22 296 126 0,6 8 7 0,04 0,4 1,4 131,3 1,7 3 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t



 Temarapport Naturmiljø • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 85 

Tabell 30.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs C6. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Små endringer i årlig tilførsel av 
tungmetaller. Vaskevann fra 
tunnel er ikke med i beregningen 
over. Avrenning drenerer til 
sårbart vassdrag (anadrom 
strekning; laks, sjøørret og ål).  

 

 
 
 

                      ▲ 

Liten negativ 
/ubetydelig  

(-/0) 

Tovdalsfjordens 
bekkefelt (4) 

Det finnes ingen tilgjengelige data 
for sammenligning av 
veiavrenning. Små endringer i 
årlig tilførsel av tungmetaller 
m.m. Verdiene vil trolig ikke 
endre miljøtilstand i vassdraget. 

 
 
 

                            ▲ 

Ubetydelig (0)

Timenesbekken 
(6) 

Det finnes kun eksisterende data 
for totalinnhold av fosfor. Endring 
i årlig veiavrenning av fosfor 
bidrar lite til total konsentrasjon i 
vassdraget. Vassdraget inneholder 
anadrom fisk (sjøørret). Det er 
vandringshinder  i planområdet og 
hele den anadrome strekning kan 
dermed påvirkes, spesielt i 
anleggsfasen ved sedimentering 
og eventuell forurensning i 
anleggsfasen. Avbøtende tiltak er 
viktig.   

 
 
 

                      ▲ 

Liten-middels 
negativ  
(-/--) 

Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksiterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                          ▲ 

Ubetydelig (0) 

 

Samlet konsekvens for veialternativ C6 vurderes somsom liten negativ (-) for driftsfasen. 

 

 

Alternativ F1 

Endring av tilførsel av parametre fra avrenning av vei til vassdraget er vist i tabell 31. 
Mengdene er vurdert mot fortynning i årlig tilførte vannmengder til/gjennom 
vannforekomsten og eksisterende data for denne. Alternativ F1D gir generelt noe høyere 
tilførselsverdier enn alternativ F1K for tilførsel til Topdalselva. Det er derfor vist verdier fra 
alternativ A i tabell 31. Begge alternativer har lik avrenning til de resterende vassdragene. 
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Endring av tilførte mengder til vassdragene er så små (faktor 10 -4 til 10-11) at det ikke 
påvirker miljøtilstanden til vassdragene.  

Tabell 31. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de ulike berørte 
vassdragene langs veialternativ F1. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet.Tallene i parentes viser 
til nummerering i Figur 26. 

Vassdrag  Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP

Topdalselva (1) 32 442 188 0,8 12 10 0,06 0,6 2,1 196 2,5 4 0,09

Vesvann og 
Vesvann 
bekkefelt (5) 

11 149 63 0,3 4 4 0,02 0,2 0,7 65,9 0,8 1 0,03

Tofdalsfjorden 24 328 140 0,6 9 8 0,05 0,4 1,6 145,5 1,8 3 0,07

 

Tabell 32.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs F1. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1)  

Små endringer i årlig tilførsel av 
tungmetaller. Vaskevann fra 
tunnel er ikke med i beregningen 
over. Avrenning drenerer til 
sårbart vassdrag (anadrom 
strekning; laks, sjøørret og ål).  

 

 
 
 

                        ▲ 

Liten negativ 
/ ubetydelig (-

/0) 

VesvannVesvan
n og  
VesvannVesvan
n bekkefelt (5) 

Veiavrenning vil drenere til 
Ravnåstjønn, høyt oppe i 
vassdraget. Det finnes kun 
eksisterende data på fosforverdier. 
Endring i årlig avrenning fra vei 
er liten i forhold til eksisterende 
verdier.   

 
 
 

                           ▲ 

Ubetydelig (0)

Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksisterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                          ▲ 

Ubetydelig (0) 

 

Samlet konsekvens for veialternativ F1 vurderes som liten negativ til ubetydelig (-/0) for 
driftsfasen. 
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Alternativ F3 

En stor del av dette alternativet går i tunnel, og hele traseen øst for Topdalselva drenerer til 
elva via et lavpunkt som leder til elva. Det er ikke markert bekk i dette lavpunktet på kart, 
men det ligger et bekkestrekke noe lenger nedstrøms lavpunktet, nord for veitraseen.  

Endring i tilførsel av ulike avrenningsparametere som følge av avrenning fra veg til 
vassdraget, er vist itabell 33.  

Mengdene er vurdert mot fortynning i årlig tilførte vannmengder til/gjennom 
vannforekomsten og eksisterende data for denne. Endring av tilførte mengder til vassdragene 
er så små (faktor 10 -7 til 10-11) at det ikke påvirker miljøtilstanden til vassdragene.  

 

Tabell 33. Endring i årlig avrenning av tungmetaller, næringsstoffer, olje og PAH til de berørte vassdragene 
langs veialternativ F3. Mengder er i g/år, hvor det ikke er beskrevet annet. Tallene i parentes viser til 
nummerering i Figur 26. 

Vassdrag  Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg 
P 
[kg/år]

N 
[kg/år]

Part. 
[kg/år] 

Olje 
[kg/år] 

PAH BaP 

Topdalselva  30 415 177 0,8 12 10 0,06 0,6 2,0 184,2 2,3 4 0,09 

Tofdalsfjorden 24 328 140 0,6 9 8 0,05 0,4 1,6 145,5 1,8 3 0,07 

 

 

Tabell 34.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs F3. 

Vassdrag Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

Topdalselva (1) Små endringer i årlig tilførsel av 
tungmetaller. Veistrekket drenerer 
ikke direkte til sårbart vassdrag, 
men til vassdraget via terreng. 
Vaskevann fra tunnel er ikke med 
i beregningen over.  

 
 
 

                             ▲ 

Ubetydelig 
(0) 

Tofdalsfjorden 

Veiavrenning til Tofdalsfjorden 
blir vurdert opp mot eksisterende 
verdier målt i Topdalselva. 
Utslippet vil sannsynlig skje 
diffust ut til fjorden eller i utløpet 
av Topdalselva. Fjorden i denne 
delen er sterkt påvirket av 
vannstrøm fra elva. Beregnet 
mengde vil representere «verste 
tilfelle». 

Gyte- og beiteområde for torsk i 
fjorden vil bli lite påvirket av 
utslipp fra vei. 

 
 
 

                          ▲ 

Ubetydelig 
(0) 

 

Samlet konsekvens for veialternativ F3 vurderes som ubetydelig (0) for driftsfasen. 
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Alternativer med utfylling i sjø (C5D, C6D, F1D, F3D) 

Utfylling av sprengstein i fjorden vil kunne påvirke gyte- og yngleområdet til torsk (se Figur 
24 i kap. 3.8 – Vannmiljø og fisk. Det er kun Topdalsfjorden som blir påvirket av utfylling i 
sjø.  Alternativet berører også vassdragene Topdalselva, Tovdalsfjordens bekkefelt og 
Timenesbekken. Disse vassdragene påvirkes som beskrevet for alternativ C6, se dog 
oppsummering i Tabell 30.Oppsummering av omfangsvurdering av vassdrag langs C6.  

 

Tabell 35.Oppsummering av omfangsvurdering Tofdalsfjorden alternativ med utfylling i sjø. 

Tofdalsfjorden 

Avrenning av ammonium-rest fra 
sprengstoff kan ved høy pH 
(eksempel ved betongarbeider) gå 
over til ammoniakk – som er akutt 
giftig for fisk. Dette vil være et 
kortvarig problem, og kan stort 
sett løses ved at massene 
omlastes/ligger i åpen luft et par 
dager før dumping (se avbøtende 
tiltak anleggsfasen).  

Skarpkantede partikler fra 
sprengstein kan forårsake skader 
på gjeller på fisk. Mengden 
skarpkantede partikler vil avhenge 
av bergart, sprengingsmengde 
osv. Dette vil også være et 
kortvarig problem (hovedsakelig 
anleggsfasen). Sprengstein kan 
spyles før deponering og ev. 
omlasting reduserer også mengde 
skarpkantede partikler.  

Andersen & Haugestøl 
konkluderer med følgende ifht til 
gytefelt kysttorsk og 
undervannsengene med ålegress 
og havgress. Tiltaket vil i liten 
grad gjøre direkte inngrep i 
området definert som gyteområde 
for kysttorsk. Legges aktiviteten 
utenom torskens gyteperiode 
(februar-juni), vil sannsynligheten 
for negative effekter gå 
betraktelig ned. I forhold til 
forekomster av undervannsenger i 
området vil tiltaket sannsynligvis 
ha ubetydelig til lite negativ 
konsekvens. Selv om deler av 
undervannsengene som ligger 
nærmest tiltaksområdet blir 
direkte berørt, er dette en 
forholdsmessig liten del av 
forekomstene i området. For å 
minimere risiko for skade på 
omliggende enger anbefales det at 
tiltak i plantenes vekstperiode 
unngås, altså fra vårparten og 
frem til høsten. 
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Samlet konsekvens for veialternativene med utfylling i sjø vurderes som liten negativ (-) for 
driftsfasen. 

 

 

7.2.3 Forutsetninger for vurderinger av faunaoverganger 
Hensikten med etablering av faunapassasjer er å begrense barriereeffekten av et veianlegg, 
ved at tilrettelagte passasjepunkter gjør det mulig for viltet å opprettholde forflytninger på 
tvers av veien. Etablering av faunapassasjer skjer i hovedsak i kombinasjon med oppsetting av 
viltgjerder som skal hindre påkjørsler av vilt. 
 
Behovet for å etablere funksjonelle viltkrysningspunkt på en gitt veistrekning vil avhenge av: 
 
1. Arealet av området som blir isolert om det ikke etableres passasjer. 
2. Viltets områdebruk i planområdet. 
3. Avstand til alternative krysningspunkt.    
 
Videre er plassering og utforming av en faunapassasje avhengig av hvilke viltarter passasjen 
skal fungere for. Generelt er det slik at kravet til minstestørrelsen på en passasje øker med 
størrelsen på viltarten den er tiltenkt. Med denne bakgrunn er det storvilt (elg og hjort) som  
normalt har hovedfokus her. 
 
For at en faunapassasje skal fungere best mulig for elg bør passasjen: 
 
1. Helst plasseres i eller nær et eksisterende vilttrekk. 
2. Plasseres på et sted med nærliggende, egnede leveområder på begge sider av passasjen. 
3. Ha økologisk infrastruktur (grønt-korridor) på begge sider, samt ideelt plasseres i 

tilknytning til et dalsøkk eller åsrygg som leder dyra inn til passasjen.  
4. Ha begrenset med forstyrrende aktivitet i korridorene inn mot krysningspunktet. 
 
Grunnlaget for å vurdere punktene over må hentes inn fra lokal kunnskap om viltforekomst, 
eventuelle trekkruter, landskapsøkologiske trekk fra kart, samt generell kjennskap til 
viltartenes biologi og økologi. 
 
Når behovet for etablering av faunapassasjer skal vurderes, er arealet som kan bli isolert en av 
faktorene som må tas hensyn til. I tillegg må en se på hvilke viltarter en har i området, samt 
bruke kunnskapen som foreligger om deres områdebruk. Når det gjelder egnet areal for 
elg/hjortevilt som blir liggende på utsiden, vest for ny Rv41-trasé, utgjør det i dag snaue 4 
km2 ved valg av B3. Egnet hjorteviltareal vest for trasé F1, utgjør til sammenlikning rundt 3 
km2. Når det gjelder områdebruk for storvilt, så er det for elgen sin del her snakk om 
utveksling av lokale dyr med leveområder på begge sider av ny veitrasé. I tillegg vil en kunne 
ha utvandring av enkelte ungdyr. Hjorten har foreløpig ikke etablert seg i influensområdet, 
mens rådyret normalt er mer tilpasningsdyktig til menneskelig aktivitet og mindre 
arealkrevende enn elgen. Med bakgrunn i oppsummert kunnskap vurderes behovet for 
etablering av flere faunapassasjer langs ny veitrasé, som begrenset. En vurdering som 
forsterkes av planlagt utbyggingsaktivitet rundt Hamrevann i fremtiden. For at arealene vest 
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for ny vei skal kunne opprettholdes som storviltareal, er imidlertid etablering av minimum en 
faunapassasje, av avgjørende betydning. Dette gjelder da for trasé-alternativene B3, B4, B6 
og F1.  
 

7.2.4 Omfangs – og konsekvensvurdering for spesielt 
verdifulle vilttrekk 
Omfang og konsekvensvurdering for markerte vilttrekk er gjort på grunnlag av traséer 
inntegnet på foreløpig oversiktstegning datert 24.03.2014. Konsekvensene er vurdert i forhold 
til dagens situasjon, uten hensyn til fremtidig utbyggingsplaner ved Hamrevann.   
 
Med bakgrunn i at ny Rv41 planlegges som firefelts motorvei, samt får ÅDT > 10 000, er det 
lagt til grunn at traséene som går i dagen får oppsatt viltgjerde. Selv uten oppsatt viltgjerde vil 
veien, der den går i dagen, utgjøre en nær 100 % barriere.   
 
Da traséalternativene C5, C6 og F3 ikke berører markerte vilttrekk,  vil nevnte alternativer få 
lite/intet negativt omfang, noe som resulterer i at nevnte alternativer vil få ubetydelig 
konsekvens for vilttrekk.     
 
Omfang- og konsekvensvurdering for markert vilttrekk som følge av øvrige trasé-alternativer 
følger av tabell 36.  
 

Tabell 36. Omfangs – og konsekvensvurdering for verdifulle vilttrekk. 

Lok-id lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

101 Huseheia      Vilttrekket avskjæres av alternativene 
B3, B4, B6 og F1. B3 går i tunnel 
under Ve skole, drøye 300 meter nord 
for markert trekk-korridor. Tunnelen 
gir en alternativ passasje, men antas 
ikke å fungere ideelt pga. bebyggelse. 
Omfanget for B3 vurderes som 
middels til stort negativt. B4 
avskjærer trekket helt, uten 
alternative passasjepunkt. Omfanget 
vurderes som stort negativt. B6 og F1 
avskjærer trekket helt, men gir tilgang 
til Huseheia som er mye brukt av elg, 
samt bedre passasjemulighet langs 
sørkant av Vesvann. Omfanget 
vurderes som stort til middels 
negativt. F1 (kort tunnel) avskjærer 
trekket, men gir tilgang til Huseheia, 
samt med alternativ passasjemulighet 
over tunnel gjennom Hammerfjellet. 
Omfanget for F1 vurderes som 
middels til stort negativt.      

 

 

    ▲ ▲ ▲ 

▲ – Omfang B4 

▲ – Omfang B6 og F1 

▲ – Omfang B3 og F1 

Middels 
negativ 

( - - ) 

Gjelder for 
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
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te
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Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te
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102 Tømmeråsen/ 
Hamrevann 
 

Alternativ B3, B4, B6 og F1 følger 
samme trasé der trekket avskjæres. 
Omfangsvurderingen er derfor lik for 
opplistede alternativ. Vilttrekket 
påvirkes negativt ved at 
passasjemulighetene sør for 
Eiedalstjønn og nord for 
Øygårdstjønn, mot arealene rundt 
Hamrevann, utgår. En 150 meter lang 
bru mellom profil 1230-1380, sikrer 
at passasjemuligheten mellom 
Eiedalstjønn og Øygardstjønn 
opprettholdes. Omfanget vurderes 
som middels negativt. 

 

 

                  ▲ 
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Gjelder for 

B3, B4, B6  

og F1 
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te
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7.3 Øvrig natur 
Det vil være en del arealbeslag av rikere og/eller eldre produksjonsskog, som i dagens tilstand 
ikke er vurdert som så verdifulle at de er kartlagt som naturtypelokaliteter eller viltområder, 
men som innen en tidshorisont på 30-50-100 år vil bli verdifulle naturmiljø dersom de ikke 
hogges og arter vandrer inn fra nærliggende verdifulle skogsmiljøer. Det er beregnet 
arealbeslag av ulike hogstklasser for de ulike alternativene. Dette viser at det er lite areal med 
gammelskog som berøres, og mest ifm. alternativ F1 (22 daa).  
 
Omfanget for «Øvrig natur» er vurdert som middels negativt og konskvensgraden vurdert som 
liten negativ konsekvens.   

Tabell 37. Arealbeslag for ulike aldersklasser av skog ved de ulike alternativene.  

Alternativ Ungskog < 40 år Eldre skog 41-80 år Gammel skog > 80 
år 

B3 150,4 896,4 4,9 
B4 121,3 881,2 1,9 
B6 113,7 919,2 5,4 
C5_K 261,3 220,9 1,3 
C5_D 261,6 220,9 1,3 
C6_K 236,9 244,4 1,3 
C6_D 237,0 244,5 1,3 
F1_K 121,5 842,3 22,1 
F1_D 121,7 842,4 22,1 
F3_K 118,0 338,0 0,7 
F3_D 118,3 338,0 0,7 
 
 
 
Det vil videre være en del arealbeslag av ensartet jordbruksareal og yngre fattig 
produksjonsskog (hogstklasse I-III inklusive ensartede plantefelt). Slike arealer har liten verdi 
for biologisk mangfold, og er omtalt under landbruksutredningen, og omfangsvurderes ikke 
her.   
 

Øvrig natur    
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7.4 Totalvurdering pr alternativ 

7.4.1 Totalvurdering omfang og konsekvens for B3  
Konsekvensgrad: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

Traseen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep, hvis man ser bort fra veier og skogbruk spesielt i 
Vesvannsområdet og ved Valdalen og Bøhns- og Dalebekken. Skoglandskapet er lett 
tilgjengelige og store delområder er betydelig påvirket av skogbruk i form av hogstflater, 
ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med større naturverdier 
finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 4,9 daa gammelskog (dvs. skog over 80 år) vil 
kunne påvirkes. Flere områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i 
dag er det lav tetthet av særlig viktige strukturer for biologisk mangfold, som døde og grove 
trær etc. Slike arealer kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer blir 
også negativt påvirket eller delvis nedbygget.  
 
For tema naturmiljø er nedbygging av areal den mest negative konsekvensen av tiltaket. Flere 
naturtypelokaliteter vil bli berørt direkte ved nedbygging. B3 berører naturtypelokalitet 1 og 2 
(Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken) 
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. Traseen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige 
vilttrekk, lokalisert på hver side av Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom 
Øygardstjørn og Eiesdalstjørn) ligger godt plassert for å ivareta passasjemulighetene for 
hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann, mens tunnelen under Ve skole gir en 
alternativ passasjemulighet til trekk-korridoren over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann. 
Konsekvensene for vilttrekk er vurdert som middels negative. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ til ubetydelig (-/0) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for 
anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B3 vurderes som middels negativ konsekvens på grunn av at 
to naturtypelokaliteter blir berørt, og at tiltaket medfører et stort linjeinngrep med påfølgende 
barriereeffekter for blant annet hjortevilt og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet i et 
skoglandskap lite påvirket av tekniske inngrep. Dette er alternativet med minst negative 
konsekvenser for naturmiljø. 
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7.4.2 Totalvurdering omfang og konsekvens for B4 
Konsekvensgrad: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

Traseen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk spesielt i Vesvannsområdet 
inkl. Vesbekken og ved Valdalen og Bøhns- og Dalebekken. Skoglandskapet er i lett 
tilgjengelige og store delområder betydelig påvirket av skogbruk i form av hogstflater, 
ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med større naturverdier 
finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 1,9 daa gammelskog vil kunne påvirkes. Flere 
områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i dag er det lav tetthet av 
særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde trær og grove trær etc. Slike arealer 
kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer blir også negativt påvirket 
eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. B4 berører naturtypelokalitet 1 og 2 
(Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken). I tillegg (sammenlignet med alternativ B3) berøres 
lokalitet 13 (Vesbekken) samt at det er tett nærføring med lokalitet 9 (Ve brygge SV).  
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traseen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk, lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom Øygardstjørn og Eiesdalstjørn)ligger godt 
plassert for å ivareta passasjemulighetene for hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann. 
Vilttrekket over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann, blir helt sperret. Konsekvensen for 
vilttrekk er vurdert som middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B4 vurderes som middels negativ fordi flere viktige 
naturtypelokaliteter blir ødelagt/berørt, og at tiltaket medfører et stort linjeinngrep med 
påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet delvis i et 
skoglandskap lite påvirket av tekniske inngrep.  
 

7.4.3 Totalvurdering omfang og konsekvens for B6 
Konsekvensgrad: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 

Traseen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer i et skogs- og kulturlandskap 
som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk spesielt i Vesvannsområdet 
inkl. Vesbekken, i dalen mot Hamrefjellet og ved Valdalen. Skoglandskapet er i lett 
tilgjengelige og store delområder betydelig påvirket av skogbruk i form av hogstflater, 
ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med større naturverdier 
finnes ikke. Arealberegningene viser at kun 5,4 daa gammelskog vil kunne påvirkes. Flere 
områder har eldre skog (spesielt furuskogene er ofte eldre), men pr i dag er det lav tetthet av 
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særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde trær og grove trær etc. Slike arealer 
kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Fattige lavlandsmyrer blir også negativt påvirket 
eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. B6 berører naturtypelokalitet 1 og 2 
(Valdalen og Bøhnsbekken-Dalebekken). I tillegg berøres lokalitet 13 (Vesbekken) samt at 
det er tett nærføring med lokalitet 17 (Hamrefjellet øst). Vesbekken krysses på et mindre 
gunstig punkt enn for alternativ B4.  
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traseen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk, lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 ligger godt plassert for å ivareta passasjemulighetene 
for hjortevilt mellom Tømmeråsen og Hamrevann. Vilttrekket over Huseheia i nordvestre 
ende av Vesvann blir sperret, men elg og annet vilt får tilgang til Huseheia. Konsekvensen for 
vilttrekk er vurdert som middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens for alternativ B6 vurderes som middels til stor negativ fordi flere viktige 
naturtypelokaliteter blir ødelagt/berørt og at tiltaket medfører et stort linjeinngrep med 
påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet i et skoglandskap 
lite påvirket av tekniske inngrep.  
 

7.4.4 Totalvurdering omfang og konsekvens for C5K og C5D 
Konsekvensgrad C5K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 

Konsekvensgrad C5D: Stor negativ konsekvens ( - - - ) 
 

Traseen vil medføre naturinngrep hovedsakelig i kulturlandskap og ved Kjevik lufthavn. 
Alternativet går parallelt med eksisterende Rv41 og har en lang tunnel under Ravnåsfjell, 
hvilket er gunstig for naturmiljø da dette reduserer arealbeslag av naturareal. 
Arealberegningene viser at kun 1,3 daa gammelskog vil kunne påvirkes. 
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. De mest konfliktfylte inngrepene vil 
være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er vurdert fra liten til 
middels negativ for lokalitet 26 ved C5K, middels til stor for lokalitet 27 ved C5D og stor 
negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. 
 
Alternativet med kulvert (C5K) under lufthavna er vurdert som bedre enn utfylling i sjø da 
utfylling i sjø har negative konsekvenser for marint biologisk mangfold samt at alternativet 
med utfylling i sjø også berører de mest verdifulle arealene av lokalitet (27). På den andre 
siden medfører dette alternativet noe mer inngrep i slåttemarken oppe på flata (lokalitet 26), 
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men de viktigste delene av denne lokaliteten blir ikke berørt. C5-linjene vil gi arealbeslag av 
naturbeitemark i lokalitetene 19 og 37. 
 
Traseen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ C5K vurderes som middels til stor negativ. C5D vurderes 
som stor negativ konsekvens fordi flere viktige naturtypelokaliteter blir ødelagt/berørt, ikke 
minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. C5D vurderes som dårligere enn C5K på grunn 
av utfylling i sjø da dette påvirker både deltaområdet til Topdalselva, ålegressenger i deltaet 
og gytefelt for torsk.  
 

7.4.5 Totalvurdering omfang og konsekvens for C6K og C6D 
Konsekvensgrad C6K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad C6D: Stor negativ konsekvens (  - - - ) 
 
Traseen vil medføre et naturinngrep hovedsakelig i kulturlandskap og ved Kjevik lufthavn. 
Alternativet går parallelt med eksisterende Rv41 og har en lang tunnel under Ravnåsfjell, 
hvilket er gunstig for naturmiljø da dette reduserer arealbeslag av naturareal. 
Arealberegningene viser at kun 1,3 daa gammelskog vil kunne påvirkes. 
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging. De mest konfliktfylte inngrepene vil 
være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er vurdert fra liten til 
middels negativ for lokalitet 26 ved C6K, middels til stor for lokalitet 27 ved C6D og stor 
negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. Alternativ C6D og C6K vil være 
særlig ugunstig for lokalitet 31 (rik sumpskog Kjevik lufthavn øst) da lokaliteten deles i to av 
traseen.  
 
Traseen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ (-) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, 
kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ C6K vurderes som middels til stor negativ .Konsekvensen av 
alternativ C6D vurderes som stor negativ fordi flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. C6D vurderes som dårligere 
enn C6K på grunn av utfylling i sjø da dette både påvirker deltaområdet til Topdalselva, 
ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk . 
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7.4.6 Totalvurdering omfang og konsekvens for F1K og F1D 
Konsekvensgrad F1K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad F1D: Stor negativ konsekvens (  - - - )  
 
Traseen vil medføre et stort naturinngrep over flere kilometer. Inngrepet berører både et 
skogslandskap som er lite påvirket av tekniske inngrep utenom veier og skogbruk og 
kulturlandskap med verdifulle slåttemarker rundt Kjevik lufthavn. 
 
Inngrepene i skogsområdet er størst i Vesvannsområdet og i dalen mot Hamrefjellet. 
Skoglandskapet er lett tilgjengelige og store delområder betydelig påvirket av skogbruk i form 
av hogstflater, ungskog, grøfting og plantefelt. Store sammenhengende skogområder med 
større naturverdier finnes ikke. Beskjedne 22,1 daa gammelskog vil kunne påvirkes, men 
dette er alternativet hvor mest gammelskog påvirkes negativt. Flere områder har eldre skog, 
men pr i dag er det lav tetthet av særlig viktige strukturer for biologisk mangfold som døde 
trær og grove trær etc. Slike arealer kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter. Intakte 
lavlandsmyrer blir også negativt påvirket eller delvis nedbygget.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging i F- korridoren. De mest konfliktfylte 
inngrepene vil være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er 
vurdert fra liten til middels for lokalitet 26 ved F1K, middels til stor for lokalitet 27 ved F1D 
og stor negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. I alternativene F1D og F1K 
får lokalitet 17 «Hamrefjellet Ø» (skog) tett nærføring. 
 
I tillegg til å berøre naturtypelokaliteter og beslaglegge leveområder for vilt vil tiltaket også 
føre til økte barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, spesielt for 
pattedyr/hjortevilt, men også for fugl. 
 
Traseen avskjærer og delvis sperrer to lokalt viktige vilttrekk, lokalisert på hver side av 
Vesvann. Bru mellom profil 1230-1380 (mellom Øygardstjørn og Eiesdalstjørn ) vil være 
godt plassert for å ivareta passasjemulighetene for hjortevilt mellom Tømmeråsen og 
Hamrevann. Vilttrekket over Huseheia i nordvestre ende av Vesvann blir sperret, men elg og 
annet vilt får tilgang til Huseheia og ei stripe sør for Vesvann. Konsekvensen for vilttrekk er 
vurdert som middels negativ. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. For vannmiljø vurderes 
konsekvensene til liten negativ til ubetydelig (-/0) for driftsfasen. Se for øvrig vurderinger for 
anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ F1K vurderes som middels til stor negativ konsekvens. 
Konsekvens av F1D vurderes som store negativ fordi flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. F1D vurderes som dårligere 
enn F1K på grunn av utfylling i sjø da dette påvirker både deltaområdet til Topdalselva, 
ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk. Tiltaket medfører et stort linjeinngrep med 
påfølgende barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter, blant annet i et skoglandskap 
lite påvirket av tekniske inngrep.  
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7.4.7 Totalvurdering omfang og konsekvens for F3K og F3D 
Konsekvensgrad F3K: Middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 
 
Konsekvensgrad F3D: Stor negativ konsekvens (  - - - )  
 
Traseen vil medføre et stort naturinngrep i de områdene der traseen går over bakken. 
Inngrepet berører mest kulturlandskapet med verdifulle slåttemarker rundt Kjevik lufthavn. 
Arealberegningene viser at kun 0,7  daa gammelskog vil kunne påvirkes.  
 
Flere naturtypelokaliteter vil bli berørt ved nedbygging i F- korridoren. De mest konfliktfylte 
inngrepene vil være ved naturtypelokalitetene/slåttemarkene ved Kjevik lufthavn som er 
vurdert fra liten til middels for lokalitet 26 ved F3K, middels til stor for lokalitet 27 ved F3D 
og stor negativ konsekvens for lokalitet 28 ved begge alternativer. F3-linjene vil gi 
arealbeslag av naturbeitemark i lokalitetene 19 og 37. 
 
Traseen berører ikke kartlagte vilttrekk eller leveområder for hjortevilt i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for vilttrekk er vurdert som ubetydelig. 
 
Sårbare vannmiljøer vil i liten grad påvirkes negativt permanent. Konsekvensene i driftsfasen 
vurderes som ubetydelige (0). Se for øvrig vurderinger for anleggsfasen, kapittel 7.0.  
 
Samlet konsekvens av alternativ F3K vurderes som middels til stor negativ konsekvens. 
Konsekvens av F3D vurderes som stor negativ fordi flere viktige naturtypelokaliteter blir 
ødelagt/berørt, ikke minst slåttemarkene sør på Kjevik lufthavn. F3D vurderes som dårligere 
enn F3K på grunn av utfylling i sjø da dette påvirker både deltaområdet til Topdalselva, 
ålegressenger i deltaet og gytefelt for torsk. Tiltaket medfører en lang tunnel som reduserer 
barriereeffekter og forstyrrelses/unnvikelseseffekter. 

7.5 Sammenstilling og rangering av alternativene 
 

Det er vanskelig å rangere alternativene da ulike naturverdier står mot hverandre, men vi har 
vurdert det slik at inngrepene i de sørlige alternativene, som berører slåttemarkene sør for 
Kjevik lufthavn er mer negativt enn de nordlige alternativene. Dette til tross for at de nordlige 
alternativene berører mer naturareal, mer areal med eldre skog og flere naturtypelokaliteter. 
Hovedbegrunnelsen er at slåttemark er en sjeldnere naturtype, og at et stort antall rødlistede 
insekter er registrert på disse slåttemarkene.  

Dermed vurderes alternativ B3 som best, tett etterfulgt av B4. B6 vurderes som dårligst av de 
nordlige alternativene. Se begrunnelse i kap 5.5.  

F3 vurderes som best av de sørlige alternativene da denne medfører en lang tunnel. F1 
vurderes som nest best, til tross for lang strekning i dagsone i skogsterreng, på grunn av at 
denne påvirker få naturtypelokaliteter. C5 vurderes som bedre enn C6, da C5 ikke berører 
svartorsumpskogen på Kjevik lufthavn.  

Alternativene med kulvert under lufthavna (C5K, C6K, F1K og F3K) vurderes som bedre enn 
alternativene med fylling ut i sjø (C5D, C6D, F1D og F3D) da utfylling i sjø påvirker både 
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deltaområdet til Topdalselva, ålegressenger i deltaet, og gytefelt for torsk (Andersen & 
Haugestøl 2014). Disse alternativene fører også til et større inngrep i lokalitet 27. 

Tabell 38. Samlet konsekvensvurdering og rangering av alternativer. 

 Korridor B C F 

 
Nr. 

Alternativ
Delområde  

 B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K 

1 Valdalen -- -- --         

2 
Bøhnsbekken/ 
Dalebekken  

- -/-- -/--         

7 Ve brygge NØ -           

13 Vesbekken   -- - /--         

17 Hamrefjellet Ø   -     - -   

18 Skillebakkene NV        - -   

19 Skillebakkene N    --- ---     --- --- 

24 
Kjevik, vest for 
rullebanen  

-/0 -/0 -/0         

26 
Kjevik, SV for 
rullebane I  

    -/--  -/--  -/--  -/-- 

27 
Kjevik SV for 
rullebane under 
brink 

   --/---  --/---  --/---  --/---  

28 
Kjevik, SV for 
rullebanen II  

   --- --- --- --- --- --- --- --- 

29 Kjevik gård I    -- -- -- -- -- -- -- -- 

30 Kjevik gård II     -- -- -- -- -- -- -- -- 

31 Kjevik Ø    - - -- -- - - - - 

36 Timenesbekken    -/-- -/-- -/-- -/--     

74 Topdalsfjorden    -  -  -  -  

76 
Topdalselva ved 
Ve 

   - -   - - - - 

101 Huseheia -- -- --     -- --   

102 
Tømmeråsen/ 
Hamrevann 

-- -- --     -- --   

SAMLET 
KONSEKVENS 

-- -- --/--- --- --/--- --- --/--- --- --/--- --- --/---

RANGERING 1 2 3 10 6 11 7 9 5 8 4 
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8   Usikkerhet 
 

I henhold til Statens vegvesen håndbok 140 skal usikkerheter omtales.  

Kartlegging av biologisk mangfold er alltid forbundet med usikkerheter. Flere 
organismegrupper som kunne hatt betydning for verdsetting og avgrensning av verdifulle 
naturmiljøer blir sjelden kartlagt spesifikt i et arbeid av denne typen (fugl, lav, sopp, moser, 
insekter). Det er naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets håndbøker som er gjeldende 
metodikk. Spesialistkartlegging utover det gjennomføres i liten grad dersom ikke registrant 
har en artsgruppe som spesialfelt. Insekter er imidlertid godt kartlagt på tørrbakkene og 
slåttemarkene rundt Kjevik lufthavn, men dagens status etter utbyggingene på Kjevik lufthavn 
er ikke kartlagt. Trolig er de fleste naturtypelokaliteter i tiltaksområdet fanget opp ved 
kartleggingen, spesielt A og B-lokaliteter. Enda nøyere undersøkelser, for eksempel 
gruntvannsområder/mudderbanker langs Topdalselva, ville trolig ha medført noen nye 
lokaliteter, fortrinnsvis C-lokaliteter. Viktige naturverdier kan dessuten opptre på svært små 
areal, og dette kan selvfølgelig også være oversett.  
 
Det er videre usikkerheter i omfangsvurderingene. De direkte konsekvensene ved nedbygging 
av areal er enkle å forutse. Men da detaljene omkring anleggsområdets eksakte utstrekning og 
arealinngrep under bygging av store konstruksjoner (for eksempel broer) kan være vanskelig å 
forutsi. har den direkte nedbyggingen av areal også usikkerheter. Framtidige arealinngrep i 
forbindelse med deponi og riggområder etc. er ikke undersøkt.  
 
De indirekte konsekvensene i form av følgeeffekter av tiltaket (økt utbygging som et resultat 
av veiutbygging), støy/forstyrrelser og medfølgende fortrengingsmekanismer for vilt og fugl,   
forurensning av vann og vassdrag og endret sedimentasjon i Topdalselva er vanskeligere å 
forutsi, og dermed vanskeligere å omfangsvurdere.  
 
Videre er det store usikkerheter knyttet til  stor-skala konsekvensene av tiltaket, dvs. 
konsekvensene for naturtyper og arter på landskapsnivå over tid. Hvor mange lokaliteter av en 
naturtype eller hvor mange lokaliteter/hvor stor bestandsstørrelse av en art er nødvendig for at 
naturtypen eller arten skal overleve i et landskap/en region på lang sikt? Hvor mange 
slåttemarker/tørrbakker med verdifull engflora eller hvor mange hule eiker er for eksempel 
tilstrekkelig for å opprettholde det biologiske mangfoldet og truede arter knyttet til disse 
naturtypene innenfor dette landskapet på lang sikt?  
   
Totalt sett er det vurdert at utredningen er grundig da oppdragsgiver har stilt nødvendige 
ressurser til disposisjon slik at det er utført betydelig feltarbeid i forbindelse med kartlegging 
av naturmiljø, og man dermed har en god oversikt over hvor de viktige lokalitetene er. Mange 
nye lokaliteter er kartlagt.  
 
Det er ikke gjennomført feltarbeid for vannmiljø i forbindelse med konsekvensutredningen og 
det er kun brukt tilgjengelig data fra vann-nett. Disse dataene er i flere av vassdragene 
mangelfulle eller ikke eksisterende, men kan gjennomføres på senere plan-nivå.  
 
Klassifiseringen av vassdragene i vann-nett er for flere av vassdragene usikre. Få og 
inkonsekvente prøvetakingsparametre i grunnlagsmaterialet gjør at den videre vurderingen av 
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konsekvenser på vassdragene blir usikker. Topdalselva er regelmessig overvåket. Det 
foreligger derfor sikre data fra dette vassdraget, både med hensyn på kjemisk og økologisk 
tilstand, samt fisk. Data om fiskeførende vassdrag er antatt gode.  
 
Utregning i forhold til avrenning av parametre fra vei er gjort iht.. Statens vegvesen (2004). 
Beregningen antar en lineær sammenheng mellom utslipp og ÅDT. 
 
Det er videre usikkerheter knyttet til dreneringspunkter for avrenningsvannet fra vei, både for 
dagsone og mulig tunnel. Omfang av utfylling i sjø er også usikker, noe som påvirker 
usikkerhet i konsekvensvurderingen.  
 
Det antas større usikkerhet knyttet til vurdering av vannmiljø enn av naturmiljø da 
datagrunnlaget til dels har vært mangelfullt.  
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9 Konsekvenser i anleggsperioden 
 

9.1 Generelt 
 
Konsekvensene av tiltaket er generelt større i anleggsfasen enn i driftsfasen fordi 
arealbeslaget er større i anleggsfasen. Dette er blant annet fordi man etablerer en 
anleggsbredde (anleggsfelt) som er større enn utbygd vei. Inngrepene som utføres i 
anleggsfasen er vanskelige å tilbakeføre da artssammensetningen på de forstyrrede arealene 
vil bli en annen, og ofte med tilførsel av skrotemarksarter og fremmede arter ugress. 
Terrenginngrep/kjøreskader/drenering og forstyrrelse på grunn av anleggstrafikken er også 
negative faktorer som slår noe sterkere inn i anleggsfasen enn i driftsfasen.  

9.2 Vannmiljø 
 
De største potensielt negative konsekvensene i anleggsperioden for vannmiljø og biologisk 
mangfold i vann er:  
 
 Partikkelavrenning 
 Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved spregningsarbeid 
 Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid 
 Drivstoffspill 
 Spill av andre kjemikalier 
 
Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av gyteplasser og 
egg og rogn på gyteplasser/gyteområder kan tildekkes i et uheldig omfang. Spesielt 
gyteperioden om høsten samt oppvekstperioden fra september til mai kan være kritisk.  
 
Avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av 
ammonium/ammoniakk som kan gi akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer. 
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk, se for øvrig avbøtende tiltak.  
 
Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til 
tilsøling av gyteområder. Oljekomponenter kan i verste fall ha akutt giftvirkning på fisk.  
 
Negative konsekvenser i anleggsperioden for avrenning av nitrogenrester og potensielt 
dannelse av ammoniakk er mest aktuelle for veialternativene B3, C5, C6 og F3. Dette er 
under forutsetning av at drivevann fra tunnel drenerer mot Topdalselva, samt at pH i 
avrenningsvann er høy som følge av samtidig betongarbeider eller lignende. Det er foreslått 
avbøtende tiltak for å redusere denne faren. Andre potensielt negative konsekvenser er mest 
aktuelle for veialternativer med mye nærføring til sårbare vassdrag. Dette gjelder spesielt 
veialternativ B (B3, B4 og B6) som alle har en del nærføring til Vesvann og Vesvann 
bekkefelt (eks oppgang av ål).  
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Veilalternativene som omfatter utfylling i sjø vil kunne påvirke bløtbunnsområder utenfor 
utløpet av Topdalselva, samt potensielt påvirke yngleområder for torsk i Topdalsfjorden. Det 
bør gjennomføres avbøtende tiltak i anleggsperioden.   
 
Avbøtende tiltak må detaljeres nærmere i reguleringsplan når alternativ er valgt.  
 
Ved gjennomføring av avbøtende tiltak er konsekvensgraden for vannmiljø i anleggsfasen 
vurdert som liten til ubetydelig negativ konsekvens.  
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10 Avbøtende tiltak 

10.1 Naturtypelokaliteter 
 

Generelt bør det vurderes å legge brokarene til ny bru over Topdalselva på land og bevare 
mest mulig kantvegetasjon. På denne måten vil ikke mudderbanker langs Topdalselva bli 
negativt påvirket.  
 
For berørte lokaliteter foreslås følgende avbøtende tiltak som kan redusere de negative 
konsekvensene. Tiltakene er spilt inn i planarbeidet og har ført til justeringer av alternativer 
slik at ikke alle avbøtende tiltak skissert under er aktuelle lenger. De står allikevel for å 
synliggjøre hvilke avbøtende tiltak som er foreslått i planprosessen. 
 

 Valdalen (lokalitet 1). Inngrep i naturtypelokaliteten bør reduseres til et 
minimum,aller helst ved å justere alternativet østover. Det bør lages en kulvert slik at 
man unngår store forandringer i vannforholdene langs bekken nedstrøms. Dette er 
relevant som avbøtende tiltak for veialternativene B3 og B4. 
 

 Bøhnsbekken/Dalebekken (lokalitet 2). Inngrep i naturtypelokalitetenbør reduseres 
til et minimum. Stammer av større trær som hogges bør transporteres til kanten av 
restarealene av naturtypelokaliteten i øst, der skogen er eldst. Gjennom et slikt tiltak 
øker mengden død ved og levevilkårene spesielt for insekter og fugl forbedres. Dette 
er relevant som avbøtende tiltak forveialternativene B3 og B4. 
 

 Ve brygge NØ (lokalitet 7). Direkte arealbeslag bør unngås. I tillegg bør det gjøres 
tiltak for at lokaliteten hverken tilslammes gjennom sedimentasjon av partikler fra 
byggeaktivitet oppstrøms eller eroderes gjennom økt bølgeslag. Dette er relevant som 
avbøtende tiltak forveialternativ B3. 
 

 Bøensbrygge Ø (lokalitet 8). Dersom de store asketrærne på lokaliteten hogges, bør 
stammen legges på egnet sted for naturlig nedbrytning slik at deler av artsmangfoldet 
knyttet til de gamle trærne sikres. Dette er relevant som avbøtende tiltak 
forveialternativ B3. 
 

 Ve brygge SV (lokalitet 9). Grove stammer bør legges ved kanten av restarealet av 
naturtypelokaliteten for å øke dødvedmengden dersom det blir hogst på lokaliteten. 
Dette er relevant som avbøtende tiltak for veialternativene B4 og B6. 
 

 Vesbekken (lokalitet 13). Grove stammer bør legges ved kanten av restarealet av 
naturtypelokaliteten for å øke dødvedmengden. Tilslamming bør unngås for å 
opprettholde gyteområdenene til sjøørret i bekken. For alternativene B4 og B6 bør det 
vurderes å installere en sedimentasjonsfelle nedstrøms tiltaket i anleggsfasen. 
 

 Hamrefjellet Ø (lokalitet 17). Tiltaket bør justeres slik at det ikke blir inngrep på 
lokaliteten, heller ikke ifbm sikring av fjellsiden ut fra HMS-hensyn. Ved inngrep bør 
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grov død ved av større eiker og ospetrær legges i gjenværende skog i 
naturtypelokaliteten. På denne måten opprettholder eikeskogen naturverdiene gjennom 
økt mengde død ved. Dette er relevant som avbøtende tiltak for alternativ B6 og F1. 
 

 Skillebakkene NV (lokalitet 18). Det er ingen avbøtende tiltak foreslått for 
lokaliteten. Dette er relevant som avbøtende tiltak for veialternativ F1. 
 

 Skillebakkene N (lokalitet 19). Lokaliteten tangeres av C5 og F3. For å unngå 
spredning av fremmede arter og gjødsling fra avrenning og  gjennom luftspredning, 
foreslås det å lage en støyskjerm langs veien mot lokaliteten. Støyskjermen kommer til 
å skjerme restlokalitetene fra direkte forurensning av nitrogen og fremmede arter. 
Skjøtselen i naturbeitemarka bør opprettholdes. Dette er relevant som avbøtende tiltak 
for veialternativene C5 og F3. 

 
 Ravnåsfjellene (lokalitet 22). Alternativene C5 og C6 bør justeres mot øst for å 

unngå inngrep på lokaliteten. Tunnelåpningen ligger tett inntil en relativt grov og 
styvet ask som bør bevares (N58,18468 E8,09563) om mulig. Dette er relevant som 
avbøtende tiltak for veialternativene C5 og C6. 

 

 
Figur 37. En noe grov og flerstammet ask i nærheten av den planlagte tunnelåpningen ved Ravnåsfjellene. Foto: 
Heiko Liebel. 
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 Kjevik, vest for rullebanen (lokalitet 24). Avrenning mot naturtypelokaliteten bør 

unngås for å begrense gjødslingseffekten på tørrrbakken. Dette er relevant som 
avbøtende tiltak for veialternativene B3, B4 og B6. 
 

 Kjevik, sørvest for rullebaneenden I (lokalitet 26). Inngrep i naturtypelokaliteten 
bør reduseres til et minimum. I anleggsfasen må berørte deler av slåtteengene som 
ikke nedbygges, fjernes skånsomt, mellomlagres og tilbakeføres slik det ble 
gjennomført ifm. utbyggingen av Kristiansand lufthavn. Høsten 2014 skal det 
gjennomføres en evaluering av denne flyttingen. Erfaringer herfra må benyttes. 
Skjøtselstiltak må videre opprettholdes for å unngå gjengroing. Dette er relevant som 
avbøtende tiltak for veialternativene C5, C6, F1 og F3. 
 

 Kjevik, sørvest for rullebaneenden, under brinken (lokalitet 27). Det bør forsøkes 
å redusere arealbeslag i naturtypelokaliteten til et minimum, spesielt under 
anleggsarbeidet. Skjøtselstiltak bør opprettholdes for å unngå gjengroing. Dette er 
relevant som avbøtende tiltak for veialternativene C5, C6, F1 og F3. 
 

 Kjevik, sørvest for rullebaneenden II (lokalitet 28). Det bør forsøkes å redusere 
arealbeslag så mye som mulig spesielt under anleggsarbeidet. Skjøtselstiltak bør 
opprettholdes for å unngå gjengroing. Dette er relevant som avbøtende tiltak for 
veialternativene C5, C6, F1 og F3. 
 

 Kjevik gård I (lokalitet 29). Eiketreet bør flyttes til egnet lokalitet for naturlig 
nedbryting. 
 

 Kjevik gård II (lokalitet 30). Grove stammer av hogde trær bør legges ved resterende 
grove trær i parklandskapet for å forbedre lisvilkår til insektsarter som lever i død ved. 
Arealbeslag bør reduseres så mye som mulig, spesielt under anleggsarbeidet. Dette er 
relevant som avbøtende tiltak for veialternativene C5, C6, F1 og F3. 
 

 Kjevik Ø (lokalitet 31). Lokaliteten får direkte arealinngrep. Grove trær som må 
hogges i forbindelse med inngrepene bør legges i kanten av restarealene i 
naturtypelokaliteten slik at de kan utvikle kvaliteter som insekt- og sopphabitater. 
Alternativene C5 og F1 bør justeres mot nord for å unngå direkte inngrep i lokaliteten. 
Dette er relevant som avbøtende tiltak for veialternativene C5, C6, F1 og F3. 
 

 Timenesbekken (lokalitet 36) må skjermes best mulig i anleggsfasen. Dette må 
detaljeres i senere planfaser.  

 
 Skillebakkene (lokalitet 37). Det er ingen avbøtende tiltak foreslått for lokaliteten.  

 
 Inngrep bør reduseres til et minimum i landskapet mellom Sørlandsparken og Ve da 

det her er en del eldre skog, intakte lavlandsmyrer og lite tekniske inngrep fra før. 
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10.2 Vilt inklusive hjortevilt 
 

 Der veitrasé legges på fylling over daler, bør det legges inn rør eller små kulverter for 
at vilt som grevling, rev og andre mindre dyr kan bevege seg gjennom rør eller 
kulverter. 

 
 Huseheia vilttrekk (lokalitet 101) For å opprettholdes med best mulig funksjon som 

passasjemulighet for elg/hjortevilt, kan det på reguleringsplannivå vurderes om det bør 
etableres en faunapassasje i form av overgangsbru, platebru eller kulvert med 
tilstrekkelig størrelse i nordvestre ende av Vesvann. For trasé B3 er ideell plassering 
av eventuell faunapassasje rundt profil 2700. Tilsvarende vurdering gjelder for 
alternativene B4, B6 og F1 

10.3  Vannmiljø 
 

 Vaskevann fra tunnel (veialternativ B3, C5, C6 og F3) bør renses før utslipp i 
nedstrøms vassdrag. Det er ikke avklart hvilken vei tunnelene vil drenere for disse 
alternativene. Det antas imidlertid at flere av veialternativene med tunnel vil drenere 
til Topdalselva. Topdalselva er karakterisert å ha middels-stor verdi og har oppgang av 
laks, sjøørret og ål.  
 

 Overvann fra dagsone for hele, eller deler av veialternativene B3, B4 og B6 bør renses 
før utslipp til nedstrøms vassdrag. Alle alternativ har nærføring mot sårbart vassdrag. 
Detaljering rundt hvilken del av veistrekning som bør renses (rensedam, 
infiltrasjonsfilter el. lign) avklares i en senere fase av prosjektet.  
 

 Arealbeslag av bløtbunnsområder / ev. beslag av yngleområde for torsk utenfor 
Topdalselvas utløp bør minimeres. Hvis sprengstein brukes til utfylling i sjø, bør 
denne vaskes før dumping. Dette vil redusere mengden rest-sprengstoff samt 
skarpkantede partikler.  

  

10.4 Anleggsperioden 
 

 Tiltaket vil medføre arealbeslag, i noen tilfeller kun marginalt. Derfor er det ved flere 
naturtypelokaliteter viktig å avmerke anleggsgrensen mot lokaliteten med sperrebånd 
i felt slik at anleggsarbeidene ved disse lokalitetene kan utføres mest mulig skånsont 
og arealbesparende. Det gjelder for eksempel gamle enkelttrær som lokalitet 29 
(Kjevik gård I), men også for større naturtypelokaliteter som lokalitet 19 
(Skillebakkene N) eller 24 (Kjevik vest for rullebanen). Det er viktig at ikke arbeid i 
anleggsperioden berører lokalitetene, da de biologiske verdiene kan ødelegges 
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permanent hvis de berøres i anleggsperioden da «restitusjon» ved reveietering i liten 
grad er mulig. Hensyn til naturtypelokaliteter, bruk av sperrebånd og andre aktuelle 
tiltak for å hindre skade må inn i kontrakter med entreprenører.  

 Anleggsarbeidet kan medføre tilslamming av gyteområder eller rike mudderbanker om 
det ikke gjennomføres spesielle avbøtende tiltak ved 
VesvannVesvann/VesvannVesvann bekkefelt, Topdalselva, samt Timenesbekken 
(gjelder sannsynligvis alle veialternativ):  

o Avbøtende tiltak kan være: 

 Tiltak mot avrenning av partikler fra gravevirksomhet og massedeponi: 

 Avskjærende grøfter oppstrøms slik at overflatevann fra 
oppstrøms område ikke renner inn i deponi eller område som er 
under graving.i 

 Massedeponi legges på høytliggende områder slik at mengde 
overflatevann reduseres til nedbør på selve deponiet – ev. 
dekkes deponi med tett duk. Lokalisering av deponier nær 
vannresipienter nevnt over må unngås.   

 Etablering av graskledte buffersoner eller sedimentasjons-
dammer nedstrøms graveområder/deponiområder. Ev. 
etablering av siltgardiner i nedstrøms vassdrag.  

 Fokus på masseforflytninger i perioder med lite nedbør. 
Suksessiv reveietering.  

 Drivstoffspill/spill fra andre kjemikalier: Etablere egnede plasser for 
påfyll som ikke drenerer til sårbare resipienter.  

 Anleggsarbeid kan medføre avrenning av rester av sprengstoff som sammen med høy 
pH (eks betongarbeider) kan føre til dannelse av ammoniakk (som er giftig for fisk) 
om det ikke gjennomføres spesielle tiltak. Dette gjelder alle alternativer med 
avrenning til Topdalselva og alle alternativer med utfylling i sjø ved utløp av 
Topdalselva. Det gjelder både under driving av tunnel, samt sprengsteinfyllinger:  

o Resirkulering av drivevann 

o Skille avrenning fra sprengsteinfyllinger og avrenning fra betongarbeider for å 
hindre dannelse av ammoniakk. Ev. tilsetting av syre før utslipp til resipient. 
Antas ikke å være aktuelt i dette område da pH i vassdragene normalt er lav. 

o Avskjæring av overflatevann oppstrøms fylling. Styre plassering av fylling slik 
at en unngår avrenning mot sårbare vassdrag.  

o Omlasting av sprengsteinsmasser før deponi/dumping i sjø vil redusere 
mengden skarpkantede partikler. Mellomlagring ev. vasking av stein vil føre til 
at det meste av ammoniumrestene går over til nitrat som ikke er akutt giftig for 
fisk /ev. spyles vekk.  
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10.5 Kompenserende tiltak  
 For naturtypelokaliteter i skog som berøres, og hvor Statens vegvesen er i 

forhandlinger om ekspropriasjon av deler av eiendommen til veiformål, bør de 
gjenværende arealene vurderes sikret permanent som et verdifullt skogsmiljø som et 
kompenserende tiltak. Dette er et godt kompenserende tiltak da veialternativene B3, 
B4, B6 eller F1 medfører et betydelig arealbeslag av skog. Dette bør spesielt vurderes 
ved «Ravnåsfjellene» (lokalitet 22) og «Hamrefjellet Ø» (lokalitet 17) .  

 For naturtypelokaliteter i kulturlandskap, dvs. naturbeitemark og slåttemark som 
berøres, og hvor Statens vegvesen er i forhandlinger om ekspropriasjon av deler av 
eiendommen til veiformål, bør de gjenværende arealene vurderes sikret permanent 
som spesielt verdifulle kulturmarksarealer som et kompenserende tiltak. Skjøtsel som 
ivaretar naturverdiene må da gjennomføres. Dette er et godt kompenserende tiltak da 
det er et stort arealbeslag av disse sjeldne naturtypene i alle foreslåtte veialternativene.  
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11 Oppfølgende undersøkelser 
 Det er trolig flere forekomster av verdifulle pusleplantesamfunn på mudderbanker 

langs Topdalselva. Kun et begrenset antall lokaliteter langs Topdalselva er undersøkt. 
Dersom sedimenteringsforholdene endres betydelig bør dette undersøkes nærmere i 
reguleringsplanfasen.  

 Det bør gjennomføres før og etterundersøkelser av berørte vassdrag. Sjøørretførende 
vassdrag er særlig viktige. Undersøkelsene må fokusere både på vannkjemi, bunndyr 
og fisk. Vassdrag som mottar oppsamlet “veivann” og som ligger nedstrøms 
massedeponier vil være særlig viktige overvåkingsobjekter. 
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Vedlegg 1: Verdikart 
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Vedlegg 2:  
Lokalitetsbeskrivelser naturtypelokaliteter 
 

Naturtypekartleggingen er i de aller fleste tilfeller basert på en relativt tidsbegrenset 
feltbefaring av en lokalitet for å fastslå verdi, avgrensning og dokumentasjon av arter. 
Avhengig av lokalitetens størrelse og kompleksitet vil en feltbefaring vare fra en halvtime til 
noen timer. De fleste lokalitetene i denne konsekvensutredningen er relativt godt kartlagt, 
men med de svakheter at lokaliteten som regel kun er besøkt en gang, at artskartleggingen er 
begrenset til de artsgruppene registranten behersker, og at det for store lokaliteter er deler av 
lokaliteten som ikke er undersøkt (spesielt de deler som ligger lengst unna tiltaket). Det er 
dermed stor sannsynlig for funn av flere rødlistearter ved nærmere undersøkelser.  
 
Vedlegg 2 presenterer alle kartlagte naturtypelokaliteter. Oversikten er lik den som er 
presentert i Liebel og Solvang (2013) bortsett fra noe mer informasjon og en oppgradering av 
naturbeitemark Skillebakkene N til en B-verdi (middels til stor verdi) og en ny 
naturtypelokalitet Skillebakkene som består av en grov eik (C-verdi, middels verdi). 
Beskrivelsene av naturtypelokalitetene på Kjevik lufthavn er oppdatert i forbindelse med dette 
arbeidet. For de øvrige lokalitetene på Kjevik henvises det til Svalheim & Ødegaard (2008) 
og Solvang & Lie (2009) samt Naturbase.   
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

1 - Valdalen 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming   
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 38. Rik sumpskog med yngre svartor og slakkstarr langs bredden (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 19.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for veien til Kjevik lufthavn i et skogsområde. Lokaliteten befinner seg 
delvis i Oksedalen og hovedsakelig i Valdalen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en mosaikk av flere naturtyper. Den østlige delen av naturtypelokaliteten 
består av rik boreonemoral blandingsskog i en lavurt-utforming dominert av liljekonvall (se Figur 
39). Den vestlige delen består av rik sumpskog dominert av svartor i tresjiktet og slakkstarr i 
feltsjiktet (se Figur 38). De nordligste partiene i Valdalen består av gammel granskog av høy 
bonitet i en småbregne-utforming. 
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Figur 39. Boreonemoral lavurt-blandingskog (foto: Heiko Liebel). 

 
Artsmangfold:  
Tresjiktet i de fuktigste partiene domineres av svartor (brysthøydeomkrets opptil 144 cm) og 
gråselje. I blandingsskogen i Oksedalen er spisslønn dominerende i blanding med bjørk, eik, osp, 
hegg, furu, ask, rogn og en del ung platanlønn. Granskogen består utelukkende av grantrær. 
Feltsjiktet i sumpskogen og langs bekkene består av slakkstarr, bekkekarse, trollurt, skogsivaks, 
mjødurt, krypsoleie, mannasøtgras, skogsnelle, myrtistel, leddved, engfrytle, hengeving og 
bjønnkam. Trollhegg forekommer spredt. I blandingsskogen domineres feltsjiktet stedvis av 
liljekonvall. Ormetelg, geittelg, lundgrønnaks, gjøksyre, broddtelg, skogburkne, sølvbunke, 
kratthumleblom, skogsalat, vill-rips, hårfrytle, teiebær og fingerstarr forekommer. I granskogen 
dominerer hengeving og fugletelg mens noen områder er dominert av blåbær.  
 
Fremmede arter: 
Ungplanter av platanlønn (SE, svært høy risiko) ble observert lengst sør og øst ved lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er tydelig preget av menneskelige inngrep. Lokaliteten krysses av en strømlinje. 
Bekkene føres i rør på sørsiden av naturtypelokaliteten for å krysse Kjevik lufthavn under jord (se 
Figur 40). Det finnes en liten demning før bekkene føres inn i rør. Dette fører til en jevn høy 
vannstand som er positiv for den videre utviklingen av den rike sumpskogen. Det finnes flere 
turstier i området og spesielt i Valdalen finnes områder med yngre granskog og i Oksendalen er 
blandingsskogen også heller ung. 
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Figur 40. Demning med innløp av bekken for å krysse Kjevik lufthavn underjordisk (foto: Heiko Liebel). 

 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Grøfting og drenering må heller ikke gjennomføres. Skogen bør 
overlates til fri utvikling, og beskyttes mot grøfting/drenering eller andre inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en rik sumpskog langs et 
oppdemt vatn og langs en bekk som har et godt potensial til videre utvikling. Et område innenfor 
naturtypelokaliteten består i tillegg av boreonemoral blandingsskog med rik bakkevegetasjon. Et 
lite område består av gammel granskog med gran i brysthøydeomkrets opptil 280 cm. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

2 – Bøhnsbekken/Dalebekken 
BN00005349 

Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming   
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 41. Dalebekken med åpne leireområder og liggende dødved av gråor (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten ble befart for første gang i 1997 (kartleggers navn er ikke nevnt). Området ble befart 
av Rune Solvang og Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 17.8.2012 og av Heiko Liebel den 
19.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for avkjøring til Kjevik lufthavn nord for Topdalselva. Lokaliteten følger 
både Bøhns- og Dalebekken. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en mosaikk av flere naturtyper. Delvis består bekkekantvegetasjon av 
oreskog med både svart- (opptil 205 cm i brysthøydeomkrets) og gråor (opptil 100 cm i 
brysthøydeomkrets, se Figur 41). Stedvis finnes det innslag av grove trær av spisslønn (opptil 240 
cm) og selje (opptil 269 cm). Åpne partier som er beitet og foretrukket av nitrofile arter finnes 
spesielt langs Bøhnsbekken.  
Under befaringen 1997 ble det registrert mye småørret langs hele bekkesystemet. Bekkedraget 
munner ikke i noe vann eller tjern. Det var god vannføring under tørkeperioden sommeren 1997. 
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Ørret ble også observert i sidebekken mot Bøhn. Anadrom strekning: 2 100  meter (opplysningen 
er hentet fra det nasjonale fiskeregisteret). Det er en veldig lang kulvert i 
BøhnsbekkenBøhnsbekken som det anbefales å åpnes opp i landbruksarealer (Terrateknikk 
utredning 19 – 2011; kulvert nr. K8). 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av gråor, svartor og spisslønn. Selje, rogn, hassel, søtkirsebær, ask og hegg 
forekommer. Feltsjiktet domineres av skogsivaks og slakkstarr der vannet flyter langsomt. Ellers 
er følgende arter registrert innenfor naturtypelokaliteten: Gjerdevikke, vendelrot, sølvbunke, 
gjøksyre, skogburkne, jonsokkblom, skvallerkål, krattmjølke, fingerstarr, bekkekarse, krypsoleie, 
byhøymol, brunrot, brennesle, vendelrot, snauveronika, myrtistel, klengemaure, lyssiv, 
grasstjerneblom, mannasøtgras, hundegras, hvitkløver, hagetorn, firkantperikum, åkertistel, 
nyseryllik, stormaure.Dvergspett ble observert ved naturtypelokaliteten i 1987 og 1989 i følge 
Artskart. 
 
Fremmede arter: 
Parkslirekne (SE, svært høy risiko) og fremmede granarter ble funnet innenfor den tidligere 
avgrensningen av naturypelokaliteten (sør for den nye avgrensningen). Rødhyll har en etablert 
bestand langs Bøhnsbekken. Rødhyll blir klassifisert som høyriskikoart (HI) ettersom den 
koloniserer naturtyper som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og ettersom arten har en høy 
levetid. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det finnes liggende grov død ved av gråor og selje mest langs Dalebekken. Det finnes åpne 
leireområder der bekkene meandrerer og flompåvirkete sletter i dalbunnen. Det finnes broer over 
bekkene, og bekkene forsvinner for korte strekninger i rør under bakken flere ganger. Spor etter 
hogst finnes hovedsakelig i forbindelse med lysanlegget til Kjevik lufthavn som krysser 
naturtypelokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Grøfting og drenering må heller ikke gjennomføres. Skogen bør 
overlates til fri utvikling, og beskyttes mot grøfting/drenering eller andre inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av stedvis kontinuerlig gråor-
heggeskog med grove trær av forskjellige treslag langs bekkedragene. Kantvegetasjonen langs 
bekkene i et ellers oppdyrkete marksområdet fungerer som spredningskorridor for både fauna og 
flora. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

3 – Røllend S 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammel eik 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 
 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for lysanlegget for Kjevik lufthavn. Treet står nært Dalebekken. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt eiketre i en liten løvskog. 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Eiketreet er ikke hult men har en omkrets i brysthøyde av 207 cm slik at treet klassifiseres som 
prioritert naturtypelokalitet etter §3 ifølge «forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven». 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet utgjør ingen sikkerhetsrisiko og bør bevares uten noe form for beskjæring. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grov «forskriftseik» som 
har potensial for å være leveområde for sjeldne mose-, lav-, sopp- og insektarter. 
  



  • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 123 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

4 – Borgevoll N 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Allé av spisslønn 
Verdsetting Viktig (B)  

 
Figur 42. Gammel allé av spisslønn mot Borgevoll gård (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Topdalsveien inn mot Borgevoll gård. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av seks vitale gamle spisslønntrær med til dels grov sprekkebark (se Figur 42). 
Trærne har en brysthøydeomkrets opptil 318 cm. Et grovt tre er hogd ved basis og står helt inn 
mot gården. 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Seks av sju spisslønntrær er vitale og de står helt fristilt i kulturlandskapet.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Trærne bør ikke hogges, men beskjæres, dersom det er vurdert som strengt nødvendig ut i fra 
sikkerhetshensyn. Så mye som mulig av stammen bør stå igjen dersom treet beskjæres (minimum 
4-5 meter høyde). Dette gjelder i særdeleshet hule trær eller trær med grov sprekkebark. Å hogge 
stammen helt ned til bakken er unødvendig. Dersom det forekommer eller utvikles grove eller 
døde greiner som beskjæres eller faller ned, bør disse legges ved siden av treet eller på et egnet 
sted nært treet. Det er nødvendig for at artene som lever på død ved under nedbrytning og på 
gamle og grove trær har mulighet til å leve videre på lokaliteten. Gjengroing rundt trærne bør 
unngås. Trærne bør være fristilt som i dag (dvs. ingen trær som skygger for stammen), og alt 
løvkratt i kronens utstrekning bør fjernes slik at trærne blir soleksponert.  
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av flere grove trær av vitale 
spisslønn og et dødt grovt tre som har potensial for å være leveområde for sjeldne mose-, lav-, 
sopp- og insektarter. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

5 – Vesholt Ø 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Or-askeskog 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 43. Urterik, bratt og luftfuktig or-askeskog i ravinedalen (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 16.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Vesholt og sør for Bjørkevollen i en bratt ravinedal. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en velutviklet rik edelløvskog i or-askeskog-utforming (vegetasjonstype D6 
i Fremstad 1997) i en luftfuktig ravinedal (figur 8).  
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av ask (brysthøydeomkrets opptil 340 cm) og gråor (opptil 105 cm). Ellers 
forekommer bjørk (opptil 240 cm), osp (opptil 150 cm), spisslønn, hegg og mye svartor mot 
Topdalselva. Ung hassel forekommer. Feltsjiktet er dominert av lavurter med liljekonvall som 
mengdeart. Ellers ble det registrert geittelg, sølvbunke, kratthumleblom, villrips, skogburkne, 
krossved, rød jonsokkblom, gjøksyre, skogsnelle, firblad, bekkekarse, hvitveis, blåknapp, 
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hengeving, krypsoleie og vendelrot. Rødlistearten bølgekjuke (Spongiporus undosus) (VU), ble 
registrert, og skogen har et stort potensial for flere rødlistearter, spesielt av sopp, moser, insekter 
og lav, på grunn av gamle trær og et spesielt fuktig lokalklima i ravinedalen. Dvergspett er i følge 
Artskart observert i hekketiden ved naturtypelokaliteten i flere.  
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er lite påvirket av menneskelige inngrep. Grove læger av ask og bjørk finnes ved 
lokaliteten. Litt død ved av hassel forekommer. Lokaliteten er begrenset av dyrket mark på nord- 
og østsiden. På sørvestsiden grenser naturtypelokaliteten til en traktorsti ned til Topdalselva. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Grøfting og drenering må heller ikke gjennomføres. Skogen bør 
overlates til fri utvikling, og beskyttes mot grøfting/drenering eller andre inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) ettersom den består av en svært godt utviklet or-
askeskog med gamle grove trær av forskjellige treslag. Lokaliteten har et stort potensial for flere 
rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

6 – Vesholt NØ 

Naturtype  Mudderbanke 
Utforming   
Verdsetting Svært viktig (A)  
 

 

Figur 44. Lokalitet for trefelt evjeblom sett fra massefyllingen i sør med blikk mot nord (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 16.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Vesholt og sør for Bjørkevollen på østbredden av Topdalselva i en noen 
få meter bred stripe med grunne mudderbanker som er til dels i skyggen av store trær (figur 9). 
Det er et lite innløp av en bekk ved lokaliteten. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Mudderbanken kan klassifiseres som «havgras/tjønnaks-undervannseng» i «vasshår-firling-
evjebrodd-utforming» (vegetasjonstype U2i i Fremstad 1997). 
 
Artsmangfold:  
Flere titalls individer av trefelt evjeblom (NT) ble funnet på 20 til 70 cm dybde (Figur 45).  
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Figur 45. Detaljbilde av trefelt evjeblom funnet ved lokaliteten (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser i sør mot en liten brygge og massefylling. Foran bryggen er elva gravd ut og 
ingen vannplanter ble funnet der. Ellers er lokaliteten lite påvirket av menneskelige inngrep.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten trues først og fremst av bølgeslag fra hurtiggående fritidsbåter. Det bør ikke 
graves innenfor lokaliteten. Også forandringer i vannføring eller sedimenttransport fra bekken 
som løper inn i Topdalselva ved grunnen av en stor ravinedal vil ha negative konsekvenser for 
lokaliteten. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av en større forekomst av en sjelden 
planteart som har sitt eneste kjente voksestedet i Vest-Agder i denne delen av Topdalselva. Arten 
er i tilbakegang i Norge. Ifølge Brandrud (2002) har for eksempel 70 til 75 % av trefelt 
evjeblom lokalitetene utgått i Oslo og Akershus fylke i en sammenligning av forekomster før 
og etter 1950. Forekomstene langs Topdalselva er inntil videre Norges sør- og vestgrense for 
arten. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

7 – Ve brygge NØ 

Naturtype  Mudderbanke 
Utforming   
Verdsetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 46. Blikk mot sørvest fra Ve brygge med de best utviklete undervannsengene rett utenfor brygga (foto: 
Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger direkte sørvest for Ve brygge langs Topdalselvas sørbredde (figur 11).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Mudderbanken kan klassifiseres som «havgras/tjønnaks-undervannseng» i «vasshår-firling-
evjebrodd-utforming» (vegetasjonstype U2i i Fremstad 1997). 
 
Artsmangfold:  
Flere titalls individer av trefelt evjeblom (NT) ble funnet på 20 til 70 cm dybde. I tillegg 
forekommer skaftevjeblom (NT) og sylblad. Evjebrodd er ikke rødlisted men er en generelt 
sjelden art som har svært få funn i Vest-Agder i nyere tid. Ubestemte vasshårarter ble 
observert. 
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Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser i øst mot en gammel brygge som er fortsatt i bruk. Mudderbankene strekker 
seg sørvestover men den best utviklede undervannsfloraen finnes i bukta rett sørvest for brygga. 
Et båthus står midt inne i lokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten trues av bølgeslag fra hurtiggående fritidsbåter i Topdalselva og eventuelle 
bygge– eller badeaktivitet i forbindelse med brygga. Det bør ikke graves eller bygges innenfor 
lokaliteten. 
 

 

Figur 47. Trefelt evjeblom sentralt i bildet med flere planter av skaftevjeblom i øvre venstre hjørne og sylblad i 
nedre høyre hjørne (foto: Heiko Liebel). 

 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av større forekomster av flere sjeldne 
vannplanter (Figur 47). Trefelt evjeblom har sitt eneste kjente voksestedet i Vest-Agder i denne 
delen av Topdalselva. Arten er i tilbakegang i Norge. Ifølge Brandrud (2002) har for eksempel 
70 til 75 % av trefelt evjeblom lokalitetene utgått i Oslo og Akershus fylke i en 
sammenligning av forekomster før og etter 1950. Forekomstene langs Topdalselva er inntil 
videre Norges sør- og vestgrense for arten. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

8 – Bøensbrygge V 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gamle asketrær 
Verdsetting Viktig (B)  
 

  
Figur 48. Gammelt asketre rett ved Topdalselvas bredde og et annet gammelt asketre noen meter unna bredden i 
en hage (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Topdalselva ved Bøensbrygge i kanten av en privat hage. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av to grove asketrær med brysthøydeomkrets av 294 cm og 320 cm. Begge 
trærne er vitale med noen døde kvister (Figur 48). 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Begge asketærne er vitale og de står delvis fristilt i en hage. Trærne er dekt med lav og mose. 
 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Trærne bør ikke hogges, men beskjæres, dersom det er vurdert som strengt nødvendig ut i fra 
sikkerhetshensyn. Å hogge stammen helt ned til bakken er unødvendig. Dersom det forekommer 
eller utvikles grove eller døde greiner som beskjæres eller faller ned, bør disse legges ved siden av 
treet eller på et egnet sted nært treet. Det er nødvendig for at artene som lever på død ved under 
nedbrytning og på gamle og grove trær har mulighet til å leve videre på lokaliteten. Treet bør ikke 
fristilles videre ettersom begge trærne er kledd med fuktighetskrevende mose- og lavarter. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består to svært grove asketrær. 
Lokaliteten har potensial for flere rødlistearter, spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

9 – Ve brygge SV 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Or-askeskog 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 

Figur 49. Or-askeskog med liggende død ved og rødhyll i bratt li langs Topdalselva (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for brua over Topdalselva vest for Ve brygge. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edelløvskog i or-askeskog-utforming (vegetasjonstype D6 i Fremstad 
1997) som elvekantskog i en bratt li (Figur 49).  
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av gråor og ask (brysthøydeomkrets opptil 270 cm). Svartor forekommer 
spredt. Det er innslag av andre trearter som spisslønn (brysthøydeomkrets opptil 200 cm), eik 
(170 cm), hegg, hassel, bjørk, rogn, selje og søtkirsebær. 
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Feltsjiktet består av rød jonsokkblom, vassarve, ormetelg, geittelg, skogburkne, kratthumleblom, 
gjøksyre, vendelrot, sølvbunke, tveskjeggveronika, liljekonvall, lundrapp, hårfrytle, blåbær, 
fingerstarr, sisselrot, gullris, m.m. 
 
Fremmede arter: 
Rødhyll (HI, høy risiko) og ungplanter av platanlønn (SE, svært høy risiko) ble observert innenfor 
lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten har tidligere vært beitet (inneholder mye sølvbunke) og er påvirket av en massefylling 
lengst vest i lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Skogen bør overlates til fri utvikling, og beskyttes mot inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) ettersom den består av verdifull or-askeskog med 
gamle grove trær av forskjellige treslag. Lokaliteten har et visst potensial for rødlistearter spesielt 
av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

10 – Ve skole 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Frisk fattigeng 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 50. Naturbeitemark i hevd (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 16.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nordvest for Ve skole i en vestvendt åpen li. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av åpen naturbeitemark i «frisk fattigeng» utforming (vegetasjonstype G4 i 
Fremstad 1997; Figur 50). Noen partier har åpne sandområder hvor tørrengsarter kommer inn. 
 
Artsmangfold:  
Feltsjiktet er dominert av friske fattigengsarter som smalkjempe, blåkoll og blåknapp. Dessuten 
ble det registrert prestekrage, lintorskemunn, røsslyng, firkantperikum, gullris, åkergråurt, 
blåklokke, tiriltunge, grasstjerneblom, skoggråurt, vanlig arve, gulaks, einstape, hønsegras, 
tepperot, berberis, engsoleie, høymol, kvassdå m.m. Tørrengarter som blåmunke, småsyre og 
rødknapp forekommer i de tørreste partiene.  
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Det finnes noen enkelttrær av bjørk og stedvis spirerungplanter av osp. Lokaliteten har et visst 
potensial for sjeldne beitemarksopp og insektarter som trenger åpne sandområder (se Figur 51). 
 

 
Figur 51. Åpent sandområde som kan være et viktig insektlokalitet (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Parkslirekne (SE, svært høy risiko) og hagelupin (SE) finnes i sørvestenden av lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er i hevd med beite av 6 – 8 hester. Beitepresset er dermed moderat og enga er lite 
gjødslet. Hestene fores i dag i vestkanten av lokaliteten. Der oppholder dyrene seg regelmessig og 
nitrofile arter kommer inn der. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Moderat beite anbefales å videreføres som i dag.  
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er et relativt sjeldent element i kulturlandskapet. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) ettersom enga klassifiseres som naturbeitemark der 
engplanter dominerer istedenfor ugras som oftest i produksjonsenger. Naturbeitemark har også en 
verdi som estetisk landskapselement.  
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

11 – Vestvoller 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammelt almetre 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 

Figur 52. Gammelt almetre i kulturlandskapet ved Vestvoller (foto: Heiko Liebel). 
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Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 22.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved en gammel gård ved Vestvoller i kulturlandskapet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt almetre med brysthøydeomkrets av 381 cm (Figur 52). 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Almetreet er vitalt og fristilt i kulturlandskapet.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet utgjør ingen sikkerhetsrisiko per i dag og bør bevares uten noe form for beskjæring. Treet 
holdes fristilt som i dag, dvs. at enga slås eller at det ryddes busker og unge trær når de kommer 
opp. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av et svært grovt almetre. 
Lokaliteten har potensial for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

12 – Garverifossen 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammelt asketre 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 53. Gammelt asketre i or-askeskog lang Vesbekken (foto: Heiko Liebel). 

 



  • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 140 

Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 16.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ovenfor Garverifossen nært brua over Vesbekken fra Ormeliveien. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt asketre med brysthøydeomkrets på308 cm (Figur 53). 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Asketreet er vitalt og står skyggefullt i or-askeskogen. Treet er mosekledd og har noen døde 
kvister. Treet har ikke grov sprekkebark. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør bevares uten noe form av beskjæring. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av et svært grovt asketre. 
Lokaliteten har et potensial for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

13 – Vesbekken 
BN00005349 

Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming   
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 54. Vesbekken med høyreiste svartor (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten ble befart for første gang i 1997 (kartleggers navn er ikke nevnt i Naturbase). Området 
ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 17.8.2012 ifbm. med KU 
Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs Vesbekken fra brua over bekken ved Ormeliveien (Ve skole) og ned til 
Vesbekkens utløp i Topdalselva. Selve utløpet av Vesbekken med tilknyttete mudderbanker og 
brakkvannsenger omtales i en egen naturtypelokalitet (Ve ved Topdalselva, BN 00005279). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av bekkekantvegetasjon av or-askeskog i «svartor-ask-utforming» 
(vegetasjonstype D6b i Fremstad 1997; se Figur 54). 
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Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av svartor (brysthøydeomkrets opptil 170 cm) og ask (opptil 150 cm). Det 
finnes dessuten innslag av gråor, rogn, hassel, spisslønn og hegg. I et lite område er det en ung 
granplantasje. 
Feltsjiktet domineres enten av storbregner som skogburkne, geittelg og einstape eller av lågurter 
med et visst innslag av småbregner som hengeving. Arter som ble registrert under befaringen er 
krossved, sølvbunke, bjørnebær, vendelrot, kratthumleblom, vill-rips, mjødurt, fredløs, gjøksyre, 
skogsnelle, maiblom, byhøymol, gjerdevikke. Det finnes en liten bestand av skavgras. 
 
Vesbekken er en god sjøørretbekk og viktig gytebekk for laksefisk ifølge T. Kviljo. Mye fisk ble 
registrert i nedre delene av bekken under befaringen 1997. Oppgangen til øvre deler av vassdraget 
hindres av et parti med fosser og stryk på høyde med Ve skole (Garverifossen; se Figur 55). Den 
anadrome strekningen er 900 m lang (opplysningen er henter fra det nasjonale fiskeregisteret). 
 

 
Figur 55. Garverifossen (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Høstberberis (SE, svært høy risiko) forekommer ved lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det finnes litt liggende grov død ved av svartor i området. Vesbekken føres i rør flere steder (se 
Figur 56) og bekken krysses av flere broer. Det finnes rester etter gammel mølle/sagbruksaktivitet 
rett nedenfor Garverifossen. I et område er det hestebeiteskog og det finnes en granplantasje 
innenfor naturtypelokaliteten. 
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Figur 56. Vesbekken går i rør flere steder (foto: Heiko Liebel).  

 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Grøfting og drenering må heller ikke gjennomføres. Skogen bør 
overlates til fri utvikling, og beskyttes mot grøfting/drenering eller andre inngrep. Kulvert bør tas 
ut der det er mulig og bekken renatureres i de aktuelle områdene. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av velutviklet svartor-askeskog. Bekken 
og kantvegetasjonen har en viktig funksjon som korridor for forskjellige arter. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

14 – Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Naturtype  Mudderbanke 
Utforming   
Verdsetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 57. Blikk inn mot Vesbekkens utløp med et belte av pollsivaks langs bredden. Legg merke til noe 
massefylling ved høyre side av bildet (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Området er befart tidligere, og lokaliteten er registrert i Naturbase den 1.1.1999 og. Området ble 
befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 16.8.2012 og av Heiko Liebel, den 
21.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter gruntvannsområder og mudderbanker fra Neset til Strandehei langs 
Topdalselvas sørbredde (Figur 57).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Mudderbankene kan klassifiseres som «havgras/tjønnaks-undervannseng» i «vasshår-firling-
evjebrodd-utforming» (vegetasjonstype U2i i Fremstad 1997). I tillegg finnes 
brakkvannssump i «pollsivaks-utforming» (vegetasjonstype U8a i Fremstad 1997). 
 
Artsmangfold:  
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Skaftevjeblom (NT) og evjebrodd er sjeldne pusleplanter som forekommer i en stor populasjon på 
mudderbankene langs hele naturtypelokalitet. Trefelt evjeblom (NT) har forekomster noen hundre 
meter lenger oppover langs Topdalselva slik at det kan ikke utelukkes at også denne arten 
forekommer her selv om den ikke ble funnet under befaringen i 2012. Ellers ble det registrert 
ubestemte vasshårarter, og sylblad på mudderbankene. Topdalselvas bredde er tidevannspåvirket 
og det finnes en nesten kontinuerlig brakkvannssump med pollsivaks og havstarr som 
dominerende arter (Figur 58). I tillegg ble det registrert saltsiv, tepperot, blåknapp, myrmester, 
pors, fjæresauløk, mjødurt, klourt, myrmaure, strandkjempe, myrhatt, blåtopp, myrtistel, ryllsiv, 
bjørnebær, fjæresivaks, englodnegras, landøyda, grøftesoleie, sverdlilje, bred dunkjevle, fredløs, 
brunrot, strutseving. Det finnes små områder med svartor-elvekantskog. 
 

 

Figur 58. Mudderbanke med skaftevjeblom og enkelte pollsivaks i forgrunnen og havstarr-dominert 
brakkvannssump i midten (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er i svært god tilstand med vannplanterike mudderbanker. Bredden er sikret med 
steinblokker ved Vesbekkens utløp. En del av brakkvannssumpen sør for Vesbekkens utløp 
brukes som vedhoggingsplass. En del er klippet med gressklipper og brukes som hage. Det finnes 
noen små brygger og flytebrygger for fritidsbåter innenfor naturtypelokaliteten. 
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Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten trues av bølgeslag fra hurtiggående fritidsbåter i Topdalselva og eventuell bygge– 
eller badeaktivitet. Undervannsvegetasjonen er svært sårbar for tråkk. Det bør ikke graves 
eller bygges innenfor lokaliteten. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av større forekomster av flere sjeldne 
vannplanter og en brakkvannssump med mye pollsivaks.  
 
 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

17 – Hamrefjellet Ø 

Naturtype  Rik blandingsskog i lavlandet 
Utforming   
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 59. Rik blandingsskog med mye liggende død ved av eik og et mellomgrovt eiketre venstre (foto: Heiko 
Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 20.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en trang dal med en sørvendt bratt dalside med ur og mye liggende død ved 
rett øst for Hamrefjellet. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en mosaikk av sørvendt ur med mellomgrove eik og ospetrær (Figur 59) og 
en mer skyggefull del med en liten bekk og grove bjørketrær. På grunn av innslag av furu, rogn og 
bjørk klassifiseres skogen som boreonemoral blandingsskog. 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet i den sørvendte skråningen er dominert av eik (brysthøydeomkrets opptil 204 cm) og 
høyreiste osp. Ellers forekommer furu, rogn, bjørk, gran, hassel og trollhegg. I de varmeste og 
tørreste partiene forekommer vivendel, småsmelle og broddtelg mens blåtopp, einstape, 
skogburkne, sølvbunke, blåbær, gjøksyre, krattmjølke, engkvein, hengeving, tepperot og ung ask 
forekommer ellers. Langs bekken finnes grønnstarr, grøftesoleie, kysttjønnaks, gråselje og pors. 
Området virker godt egnet som habitat for dverg- og hvitryggspett, likeså som for slettsnok. 
 
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert ved lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det er mye liggende død ved av osp, furu og 
eik. Gadd finnes av furu, bjørk og eik. Det er en strømlinje som begrenser lokaliteten mot 
nordvest. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Skogen bør overlates til fri utvikling, og beskyttes mot inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) ettersom den består av en sørvendt skråning med mye 
dødved spesielt av eik som er et viktig habitat for insekter, lav, sopp og moser. Dødvedmengden i 
forbindelse med høyreiste ospetrær vurderes som svært positiv for sjeldne spettarter. Sørvendt ur 
med bekk og et lite myrområde gir også positive forhold for reptiler som hoggorm og slettsnok. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

18 – Skillebakkene NV 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammelt asketre 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 

Figur 60. Gammelt asketre i kulturlandskapet ved Skillebakkene (foto: Heiko Liebel). 
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Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 20.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved innkjørselen til en enebolig i ytterkanten av en hage. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt asketre med brysthøydeomkrets av 284 cm (Figur 60). 
 
Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Asketreet er vitalt og fristilt i kulturlandskapet.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet utgjør ingen sikkerhetsrisiko per i dag og bør bevares uten noe form for beskjæring. Treet 
bør holdes fristilt, dvs. at busker og trær rundt treet bør fjernes manuelt ved krattrydding i kronens 
utstrekning. Hogstavfallet må fjernes for å unngå gjødselspåvirkning og ugressinnvandring. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et grovt asketre. Lokaliteten 
har potensial for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

19 – Skillebakkene N 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 61. Naturbeitemark i hevd (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 22.8.2012 og ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Skillebakkene og grenser mot Rv 41 i sør. Naturbeitemarka er 
eksponert mot vest i en jevn li. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av åpen naturbeitemark. Den forholdsvis artsrike enga kan klassifiseres som 
frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet i engtjæreblom-utforming» (vegetasjonstype G7a i 
Fremstad 1997; Figur 61). Et åpent sandområde (ca. 3x10m) befinner seg midt i lokaliteten.  
 
Artsmangfold:  
Feltsjiktet er dominert av rødknapp, smalkjempe og blåmunke i næringsfattige partier. Direkte på 
sanden dominerer småsyre og bakkeknavel. Ellers forekommer kystgrisøre, gjeldkarve, tiriltunge, 
geitskjegg, gulaks, prikkperikum, prestekrage, hvitkløver, sauesvingel, nyseryllik, engreverumpe, 
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musekløver, vanlig arve, følblom, åkersnelle, burot, grasstjerneblom, lintorskemunn, engkvein, 
engtjæreblom, stemorsblom, gullris, legeveronika, kveke, blåklokke, fuglevikke, 
tveskjeggveronika, stormaure. Vanlig flekkskivesopp ble funnet på hestemøkk. Lokaliteten har et 
visst potensial for sjeldne beitemarksopp og insektarter som trenger åpne sandområder (se Figur 
62). Gravespor etter insekter ble observert i sandområdet. Gullmåler ble observert tilfeldigvis. 
Enkeltbekkasin har hekket i fuktenga i den sørlige delen av naturtypelokaliteten i 2013. 
 

 
Figur 62. Åpent sandområde som kan være en viktig insektlokalitet (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Villpastinakk (LO, lav risiko) og moskuskattost (LO) forekommer innenfor naturtypelokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er i hevd med beite av hest. Beitepresset er moderat og enga er lite gjødslet. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Moderat beite anbefales å videreføres for å opprettholde den arts- og blomsterrike enga. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er et relativt sjeldent element i kulturlandskapet. 
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Figur 63. Del av naturbeitemarka som var tatt ut av beite i 2013. Foto: Heiko Liebel. 

 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) ettersom enga klassifiseres som naturbeitemark der 
engplanter dominerer istedenfor ugras som oftest dominerer i produksjonsenger. Naturbeitemark 
har også en verdi som estetisk landskapselement. Mye rødknapp og åpne sandområder minner om 
de svært viktige slåttemarkene langs Kjevik lufthavn. Lokaliteten er variert med tørrbakke-
elementer og en fukteng. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

20 – Ospehaugen 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lavurt-eikeskog 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 

Figur 64. Grov eik i yngre hasseldominert område (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 20.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Ospehaugen og grenser direkte til Rv 41. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edelløvskog i «lavurt-eikeskog-utforming» (vegetasjonstype D2a i 
Fremstad 1997) (Figur 64). Skogen er ung eller eldre med noen gamle enkelttrær. Lokaliteten 
ligger i en skråning eksponert mot nordvest med et område dominert av ur. En liten bekk renner 
gjennom lokaliteten som tørker ut på sommeren. 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik med brysthøydeomkrets opptil 170 cm med unntaket av en svært 
grov og høyreist eik med 293 cm. Ellers forekommer asketrær (opptil 284 cm), svartor i et fuktig 
parti (169 cm), spisslønn, hassel, rogn og trollhegg. Noen få trær av barlind finnes i ura. Et 
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styvingstre av ask står nært Rv 41 har en omkrets i brysthøyde av 233 cm. Treet er hult i øvre 
delen (Figur 65).  
 

 
Figur 65. Gammel hul sokkel av lind i ura (foto: Heiko Liebel). 

 
I feltsjiktet dominerer liljekonvall i større områder. Kristtorn ble funnet med noen få individ. 
Ellers ble det registrert vivendel, blåknapp, gjøksyre, hårfrytle, fingerstarr, litt blåbær, 
knollerteknapp, hengeaks, hengeving, broddtelg, sølvbunke, fugletelg, skogstjerne, ormetelg, 
gullris og teiebær. 
 
Fremmede arter: 
Parkslirekne (SE, svært høy risiko) vokser i skogskanten mot en produksjonseng og edelgran (HI, 
høy risiko) forekommer med både ungplanter og opptil ca. 20 år gamle trær i hele lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Mesteparten av skogen er forholdsvis ung med unntak av flere svært grove og gamle trær. Skogen 
er veldig variert med hensyn til alder og forskjellige treslag. Skogen har et stort potensial for 
videre utvikling. 
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Figur 66. Gammelt styvingstre av ask nært Rv 41 (foto: Heiko Liebel). 

 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Skogen bør overlates til fri utvikling, og beskyttes mot inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) ettersom den består av verdifull lavurt-eikeskog med gamle 
grove, til dels svært grove trær av forskjellige treslag. Lokaliteten har et stort potensial for 
rødlistearter av sopp, moser, insekter, fugler og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

21 – Moneheia 

Naturtype  Gammel fattig edelløvskog 
Utforming  Blåbær eikeskog 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 67. Blåbær-eikeskog med litt liggende død ved (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 20.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger mellom Moneheia og Hamrevannet i et naturlig halvåpent «amfiteater».  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel fattig edelløvskog i «blåbær-eikeskog-utforming» (vegetasjonstype 
D1a i Fremstad 1997) (figur 31). Skogen er relativt gammel med en del liggende og stående død 
ved av eik. Lokaliteten ligger i en bratt skråning eksponert mot øst. 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik med brysthøydeomkrets opptil 184 cm (Figur 67). Ellers 
forekommer furu, rogn, bjørk og noen få grantrær. Blåbær og smyle dominerer feltsjiktet i større 
deler av naturtypelokaliteten. Litt rikere partier domineres av geittelg. Ellers forekommer 
broddtelg, hengeaks, svartburkne, hårfrytle og stri kråkefot. 
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Figur 68. Eldre eiketrær befinner seg mest i den øvre delen av skråningen (foto: Heiko Liebel). 

 
Fremmede arter: 
Rødhyll (HI, høy risiko) vokser på lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er ung til halvgammel med de eldste eiketrærne i de øvre delene av skråningen. Det er litt 
død ved av eik i området. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Skogen bør overlates til fri utvikling, og beskyttes mot inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) fordi den inneholder flere halvgrove eiketrær som er 
ellers sjeldne i skogsområdene Hamre- og Vesvannsområdet. Lokaliteten har et visst potensial for 
rødlistearter av sopp, moser, insekter, fugler og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

22 – Ravnåsfjellene 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lavurt-eikeskog 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 69. Gammel lavurt-eikeskog i sørvest eksposisjon (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 15.8.2012 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger direkte nedenfor stupene på sørsiden av Ravnåsfjellene mot Bjønndalen. 
Området er sørvestvendt og ligger i en bratt skråning som består av blokkmark i de øvre delene og 
av områder med moldjord og rik bakkevegetasjon i de nedre partiene. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edelløvskog i «lavurt-eikeskog-utforming» (vegetasjonstype D2a i 
Fremstad 1997) (Figur 69). Skogen er yngst i de nedre partiene. Samtidig er artsrikdommen høyt i 
de områdene på grunn av en rik bakkevegetasjon. De øvre delene består av svært tørt blokkmark 
med svært gamle eik-, osp- og lindetrær. 
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Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik med brysthøydeomkrets opptil 164 cm. Flere høyreiste osp finnes i 
blokkmark (brysthøydeomkrets opptil 166 cm). Det finnes flere spetthull i ospene. Det finnes også 
en del barlind (VU) i lokaliteten. De største barlindtrærne finnes i nesten utilgjengelig terreng 
utenfor stupene. Tre hule lindetrær ble funnet med brysthøydeomkrets av opptil 192 cm (Figur 
70). Nedenfor stupene er det også registrert en hul eik med brysthøydeomkrets av 162 cm. Hassel, 
ask og rogn forekommer spredt. 
 

 
Figur 70. En av flere hule lindetrær i ura nedenfor stupene av Ravnåsfjellene (foto: Heiko Liebel). 

 
I blokkmarka ble det registrert olavsskjegg, fagerperikum, lundhengeaks, sauesvingel og vivendel. 
I områdene med rik bakkevegetasjon forekommer blåknapp, skogburkne, gjøksyre, 
knollerteknapp, fingerstarr, hundegras, gullris, smyle, krattmjølke, hengeaks, fagerperikum, 
tveskjeggveronika, liljekonvall, blåklokke og lundhengeaks. 
 
Fremmede arter: 
Bulkemispel (SE, svært høy risiko) ble registrert innenfor lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er yngre i de nederste delene og eldst,mulig helt uberørt, ved stupene nedenfor 
Ravnåsfjellene. Lokaliteten er begrenset i vest av en høyspentlinje. Det går en liten sti gjennom 
lokaliteten med et fastmontert tau for å klatre opp stupet. 
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Figur 71. Skulptur av et svært gammelt lindetre (foto: Heiko Liebel). 

 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres. Skogen bør overlates til fri utvikling, og beskyttes mot inngrep. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) ettersom den består av verdifull lavurt-eikeskog med rik 
bakkevegetasjon og svært gamle trær spesielt av barlind (VU) i et vanskelig tilgjengelig område. 
Lokaliteten har et stort potensial for rødlistearter av sopp, moser, insekter, fugler og lav. Blir det 
funnet rødlistearter i fremtiden kan det vurderes å gi lokaliteten verdi A. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

24 – Kjevik vest for rullebanen 
BN00065477 

Naturtype  Slåttemark 
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng 
Verdsetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 72. Den verdifulle og sandige tørre slåttemarka Kjevik vest. Bildet er fra 2008 og området er i dag mer 
åpent etter at området er skjøttet ved å fjerne løvoppslag og småfuruer. Høyre: Åpne sandige områder er svært 
viktige insekthabitat for blant annet veps og villbier. Foto: Rune Solvang.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Kjevik 
lufthavn Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Lokaliteten er ikke kartlagt 
ifbm. med KU Rv41/451, men er intakt.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger utenfor lufthavnen, på vestsiden av den inngjerdede lufthavnen, vest for 
adkomstveien til lufthavnen. Lokaliteten ligger opp mot parkeringsplassen mot Kjevik leir. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en sandig blomsterrik tørreng. Denne enga har et tørrere preg enn 
rødknappengene sør på Kjevik lufthavn.  
Artsmangfold:  
Vegetasjonen er glissen og lavvokst pga tørkestress. Tørketålende moser som einerbjørnemose og 
gråmoser vokser i bunnsjiktet. Blåmunke er en av de dominerende artene sammen med gulmaure 
og prikkperikum. Også engnellik ble registrert her. Engnellik er en art som er i tilbakegang i 
Agder. Av andre vanlige arter i tørrenga kan nevnes engtjæreblom, småsyre, tiriltunge, 
kystgriseøre, hårsveve, gjeldkarve, smalkjempe, reinfann, blåklokke, engkvein og sauesvingel.  
 
Denne lokaliteten er også et svært viktig område for insekter. En rekke broddveps, inkludert bier, 
lager sine reir i de åpne sandflatene i skrentene. Tegearten Spathocera dahlmanii (EN), som bare 
er kjent fra et par andre steder i landet i nyere tid var meget tallrik på enga. Denne arten lever på 
småsyre. Ellers ble det funnet fire arter av gullveps (som er snyltere på andre broddveps) hvorav 
Hedychridium ardens og de sjeldne artene Hedychridium roseum (NT) og Chrysis bicolor er verdt 
å nevne. Gravevepsen Crossocerus palmipes (VU), som er knyttet til varme sandområder langs 
kysten, ble funnet relativt tallrik her. Undersøkelser tidligere på året vil trolig avdekke flere 
rødlistearter på denne lokaliteten, særlig innen biller. Siden avstanden mellom søndre 
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rullebaneende og denne lokaliteten er relativt kort, er det sannsynlig at arter kan forflytte seg 
mellom områdene. 
 
Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter, men det er trolig at slike forekommer.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009).  
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) fordi lokaliteten er en stor og velutviklet sandig 
tørrbakkeeng. Dette er en naturtype som har blitt langt sjeldnere i Norge og langs kysten av 
Sørlandet. Det er registrert flere rødlistede insekter, blant annet to arter som er sterkt truet (EN). I 
tillegg er vegetasjonstypen med tørr blåmunke-/prikkperikum-/engtjæreblomeng generelt artsrik 
på insekter. Lokalt sjelden art som engnellik opptrer. 
 
 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

26 og 28 – Kjevik sørvest for rullebanen I 
BN00065450 

Naturtype  Slåttemark 
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng 
Verdsetting Svært viktig (A)  
 

 

Figur 73. Lokalitet 26 på temakart. Arts- og fargerik slåttemark med mye prikkperikum, rødkløver, prestekrage, 
ryllik og rødknapp.  Bilde er tatt i 2008. Foto: Ellen Svalheim. 
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Kjevik 
lufthavn Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Lokaliteten er kort befart av 
Rune Solvang 21.05.2014 ifbm. med KU Rv41/451. Lokaliteten er innskrenket i areal etter 
utbygging av ny vei ifm. reguleringsplan for Kjevik.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørvestsiden av rullebanen og er i Solvang & Lie (2009) og i KU Rv41/451 
beskrevet samlet.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen slåttemark av utforming frisk/tørr middels baserik eng.  
 
Artsmangfold:  
De to dellokalitetene er spesielt rike på urter og artene fordeler seg jevnt. Den jevne fordelingen 
av artene gjenspeiler årlig skjøtsel med slått. Det at engene er artsrike skyldes i hovedsakelig 
fravær av gjødsling med kunstgjødsel de siste 25-30 årene, samt at gjødslingen forut for dette har 
vært sparsom. Generelt blir næringsstoffer tilført ved kunstgjødsling på sand og grusholdig grunn 
også lett vasket ut fra jordlaget. Tørrengene inneholder urter som prikkperikum, firkantperikum, 
blåmunke, rødknapp, tiriltunge, føllblomst, kystgriseøre, sølvmure, lintorskemunn, rødkløver, 
hvitkløver, ryllik, smalkjempe, småsyre, blåklokke, karve, prestekrave, fuglevikke, engsmelle, 
vanlig arve og grasstjerneblom for å nevne noen plantearter. Regionalt er det sjelden at arter som 
prikkperikum, blåmunke, kystgriseøre og rødknapp opptrer tallrikt over store områder slik de gjør 
det i engene på Kristiansand lufthavn, Kjevik. I 2014 ble flere eksemplar av marinøkkel også 
registrert.  
 
Insekter: Rødknappenger har generelt en rik insektfauna med flere arter som er strengt knyttet til 
rødknapp som vertsplante eller pollenplante. Den mest spesielle arten som ble funnet var den 
vepselignende svartfottreblomsterflue Spilomyia manicata (EN, sterkt truet) som kun er funnet på 
4-5 lokaliteter ellers i Sør-Norge. Larven utvikler seg i råtehull på gamle trær, mens den voksne 
blomsterflua søker til blomster. Det er ikke kjent om denne flua prefererer rødknappenger, men 
både i dette tilfellet og i Sogn (Nielsen 2005) ble arten funnet på rødknapp. Verdt å nevne er også 
villbiearten klokkesandbie Andrena coitana og dens snylter, vepsebia kjølvepsebie Nomada 
obtusifrons (NT) som ble funnet på disse engene. A. coitana er avhengig av blåklokke (og/eller 
blåmunke) som pollenplante og er i likhet med dens snylter på tilbakegang i Sverige der begge 
arter står på rødlista. Trolig er situasjonen i Norge tilsvarende. 
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Figur 74. Lokalitet 28 på temakart. Slåttemarka ved Shell-bua ned mot ved sjøflyslippen. Bildet er tatt i 2008 
mot sør mot Kjevik brygge. Foto: Ellen Svalheim.   

 
Fremmede arter: 
Det er spredt med lupin og vinterkarse på lokaliteten (begge SE-svært høy risiko).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009).  
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) fordi den består av store, velutvikledeog artsrike 
tørrenger. Slike tørrenger er meget sjeldent på Sørlandet og i kraftig tilbakegang i Norge. Det er 
forekomster av flere rødlistede insekter og ytterligere potensial for funn av rødlistearter. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

27 – Kjevik sørvest for rullebanen, under brinken 
BN00065449 

Naturtype  Slåttemark 
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 
Figur 75. Gjenværende areal med slåttemark på lokalitet 27 med god struktur ned mot Strandveien.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Kjevik 
lufthavn Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Lokaliteten er kort befart av 
Rune Solvang 21.05.2014 ifbm. med KU Rv41/451. Lokaliteten er innskrenket i areal etter 
utbygging av ny vei og forlengelse av rullebane ifm. reguleringsplan for Kjevik. Verdien er 
redusert fra svært viktig (A) til viktig (B) på grunn av gjengroing, se begrunnelse. Verdsetting er 
diskutert med Ellen Svalheim, Bioforsk.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørsiden av rullebanen, i skråningen ned mot Strandveien. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen slåttemark av utforming frisk/tørr middels baserik eng.  
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Artsmangfold:  
Langs veien nedenfor brinken ved rullebaneenden finnes det flekkvis meget velutviklet 
tørrbakkevegetasjon. Vegetasjonssammensetningen her har elementer av tørrengene tidligere 
beskrevet oppe på flata (lokalitetene 26 og 28). Tørrbakken ned fra brinken har generelt et større 
innslag av arter som tåler sterk uttørking slik som gulmaure, hvitdodre, sølvmure, blåmunke, 
bergrørkvein, filtkongslys, krattlodnegras og ormehode. Vegetasjonen kan karakteriseres som 
frisk/tørr middels baserik eng (G7) med innslag av veikantarter I2c, jf. vegetasjonskartlegging 
(Fremstad 1997.) På 
flere plasser er lokaliteten preget av løvoppslag og engfloraen er på vikende front. Det finnes også 
noen mindre partier med røsslyng (i 2008) som en bør være oppmerksom på i 
skjøtselssammenheng. Det samme gjelder forekomsten av problemarter som lupin, rødhyll, 
einstape og til dels bergrørkvein. 
 
Insekter: Det var på denne lokaliteten at rødknappvikleren Selenodes karelica (CR) ble påvist i 
1997 og 2000. Arten ble ikke gjenfunnet under befaring 23. juli 2008, men det er uklart om dette 
skyldes at arten har gått ut, eller om undersøkelsen ble gjort for sent på året. Rødknappbestandene 
var imidlertid mer spredt forekommende i 2008 enn de var i 2000, noe som trolig har vært 
negativt for rødknappviklerbestanden. Bestanden i 2014 er sparsom. Flere rødlistearter ble funnet 
i disse sørvendte tørrbakkene som tegene Heterotoma planicornis (rødlistet i 2008), heikanttege 
Spathocera dahlmanii (VU), gravevepsen Crossocerus palmipes (VU) og punktjordbie 
Lasioglossum punctatissimum (NT).  
 
Tørrbakkeelementet er stedvis fortsatt godt utviklet og artsrikt noe som gjenspeiles i 
insektfaunaen. Åpne sandflater innimellom vegetasjonen i skrentene er dessuten svært viktig for 
en rekke insektarter. Veikantenes verdi for rødlisteartene trues av ekspanderende arter og som 
oppslag av diverse lauvtrær og problemarter som lupin og rødhyll. Det er meget viktig for den 
videre utviklingen av lokaliteten at disse artene bekjempes. Det er trolig flere årsaker til at 
vegetasjonen har endret karakter i dette området de siste årene. Både gjengroingsprosessen og 
jordrotteganger har også satt sitt preg på vegetasjonen og marka. For å bevare vegetasjonens 
karakter vil skjøtselstiltak være avgjørende i dette området. 
 
Fremmede arter: 
Det er spredt med lupin og vinterkarse på lokaliteten (begge SE-svært høy risiko).Det finnes også 
rødhyll (ukjent risiko) i lokaliteten.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Opprinnelig (etter 2008) er mye av 
trevegetasjonen fjernet. Arealet er dog betydelig gjengrodd på grunn av manglende presis skjøtsel 
de siste årene. Røsslyng dominerer nå store areal samt at det er til dels kraftig oppslag av små 
løvtrær.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Røsslyng og løvoppslag bør ryddes og 
fjernes så raskt som mulig.  
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en slåttemark, dog kraftig 
gjengrodd siden 2008.  Som slåttemark er verdiene i dag kun lokalt viktig (C), men på grunn av 
tidligere funn av rødlistede insekter, derav 2 VU-arter, vurderes lokaliteten som viktig (B).  
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Figur 76. Lokalitet 27 er betydelig gjengrodd med røsslyng og oppslag av små løvtrær og furu. I høyre kant ses 
den fremmede arten vinterkarse (SE – svært høy risiko).  
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

29 – Kjevik gård II 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammelt eiketre 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 

Figur 77. Gammelt eiketre sør for Kjevik lufthavn (foto: Rune Solvang). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak AS, 
den 27.06.2014 i forbindelse med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sørvest for Kjevik lufthavn, på utsiden av gjerdet.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt eiketre som deler seg i mange hovedgrener. Eiketreet har en omkrets 
på 326 cm. Det er helt fragmentarisk grov sprekkebark opp mot 3 cm. Eiketreet er vitalt uten 
tydelig tegn på hulheter, men muligens er det hulrom med rødmuld da treet er såpass grovt. Eika 
er en forskriftseik etter Naturmangfoldloven. Det er for øvrig en mindre hul ask og halvgrov 
svartor på andre siden av vegen som ikke kvalifiserer som naturtypelokalitet. 
 
Artsmangfold:  
Det er ikke registrert spesielle arter på eika. Sjeldne insektarter knyttet til slåttemarkene på Kjevik 
har livsstadium i grove løvtrær og kan ha tilhold i grove trær ved og rundt denne eika. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Eiketreet står lysåpent og soleksponert i vegkanten.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet utgjør ingen sikkerhetsrisiko per i dag og bør bevares uten noe form for beskjæring. Treet 
bør holdes fristilt, dvs. at busker og trær rundt treet bør fjernes manuelt ved krattrydding i kronens 
utstrekning. Hogstavfallet må fjernes for å unngå gjødselspåvirkning og ugressinnvandring. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et grovt eiketre. Lokaliteten har 
potensial for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
 
  



  • Kommunedelplan med konsekvensutredning 

 Ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

 170 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

30 – Kjevik gård 
BN00065452 

Naturtype  Parklandskap 
Utforming   
Verdsetting Lokalt viktig (C) 
 

 

Figur 78. Parklandskapet rundt Kjevik gård med mange gamle trær. Foto: Rune Solvang.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Kjevik 
lufthavn Solvang & Lie (2009). Lokaliteten er ikke befart på nytt ifbm. med KU Rv41/451.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av lufthavnen, ned mot Topdalsfjorden. Lokaliteten består av 
parklandskapet rundt gamle Kjevik gård inklusive en rekke eldre og gamle trær langs veier i 
området. Parklandskapet strekker seg ned mot sjøen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av parklandskap.  
 
Artsmangfold:  
En rekke forskjellige treslag opptrer med blant annet alm, ask, eik, lind, parklind, bjørk, selje, 
søtkirsebær, furu, selje, poppel, platanlønn og spisslønn. En allé av grove platanlønn (HI) står 
også i området. Det er registrert en meget grov spisslønn og tre store lindetrær på lokaliteten. I 
den sørligste delen står en grov ask ned i brattkanten langs veien ned mot bryggeanlegget. En lang 
rekke arter, særlig innen artsgruppene biller, sopp og lav er knyttet til grove trær, spesielt trær 
med skader eller hulrom. To sjeldne blomsterfluearter knyttet til råtehull i død ved er registrert i 
slåttemarkene på Kjevik, og gamle trær i dette parklandskapet kan være verdifullt for disse artene.  
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Fremmede arter: 
Kjevik gård har tidligere vært en forsøksgård. En rekke trær (parklind, poppel og platanlønn) og 
innplantede hageplanter er registrert rundt Kjevik gård. Hageplanter er ikke undersøkt nærmere, 
men arter som snøbær, stikkelsbær, gravmyrt m.fl. er registrert tilfeldig spredt. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
De viktigste naturverdiene er knyttet til gamle og grove trær og funksjonen disse trærne har/kan 
ha for biologisk mangfold. Rundt bygningsmassen står trærne fristilt. I brattkanten ned mot sjøen 
står det enkelte grove trær inne i tettere vegetasjon. Ned mot strandlinja er det mer naturpreget, 
uten blant annet gressplener. Langs veien mot sør står det flere grove asketrær langs veien, blant 
annet en hul ask. På andre siden av veien står en grov eik på 1.20 i brysthøydediameter. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gamle og grove trær bør i størst mulig grad ivaretas såfremt de ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. 
Om verdifulle trær eller deler av disse må hogges, bør den døde veden legges igjen på lokaliteten, 
gjerne på en solåpen lysning nærme opprinnelsesstedet.  All platanlønn bør hogges ned og fjernes. 
Se faktaark på www.artsdatabanken.no 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) på grunn av at lokaliteten er et relativt stort 
parklandskap med relativt mange gamle og store løvtrær. Flere truede insektarter registrert på 
lufthavnen er knyttet til gamle og grove trær. Grove og hule trær har også en viktig funksjon for 
fugl og for eksempel flaggermus. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

31 – Kjevik øst 
BN00065453 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming  Svartorstrandskog 
Verdsetting Viktig (B)  
 

 

Figur 79. Svartor-strandskog med utenforliggende havstrand og flomdammer. Foto: Rune Solvang.  

 

Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Kjevik 
lufthavn Solvang & Lie (2009). Lokaliteten er befart av Rune Solvang 21.05.2014 ifbm. med KU 
Rv41/451. Lokaliteten er innskrenket i areal etter utbygging av ny vei og forlengelse av rullebane 
ifm. reguleringsplan for Kjevik. Verdien er økt fra lokalt viktig (C) til viktig (B).  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst langs Topdalselva rett utenfor gjerdet til Kjevik lufthavn.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rikere sumpskog av utforming svartorstrandskog. Svartorstrandskogen er 
relativt smal, men strekker seg noen titalls meter innover mot veien på østsiden av lufthavna. Det 
blir gradvis tørrere og mer bregnedominans og lavurtdominans opp mot veien i området. En 
mindre sump med sverdliljer samt små kanaler med flomdammer opptrer langs strandlinja. 
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Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres nærmest totalt av svartor, med et busk- og tresjikt av hegg, trollhegg samt 
bjørk, ask, spisslønn, søtkirsebær og bjørnebær. Et par individer av kristtorn er også registrert. 
Feltsjiktet er typisk med arter som skogburkne, broddtelg, fredløs (mye), myrhatt, klourt, mjødurt, 
sløke, myrmaure, bekkeblom, vendelrot, myrtistel, melkerot, slåttestarr, vasshøymole m.fl. En 
smal sone med havstrand med innslag av arter fra myr opptrer mot Topdalselva. Havstarr 
dominerer i parti. Her inngår også arter som fjæresivaks, fjærestarr, musestarr, blåtopp, følblom, 
duskmyrull, sjøsivaks, strandvindel og strandrør m.fl. I tørrere parti opptrer maiblom, skogstjerne 
hengeving og ormetelg med flere. Lokaliteten har som mange svartorsumpskoger et rikt fugleliv 
med høy tetthet av hekkende spurvefugler. Lokaliteten ligger også fredelig til, og det er sjelden 
ferdsel på lokaliteten. Det forventes ikke spesielle hekkefugler på lokaliteten, men i beste fall kan 
dvergspett opptre på næringssøk eller i hekketiden. Strandsnipe (NT) hekket i 2014. 
 
Fremmede arter: 
På innsiden av lokaliteten er det et plantefelt av fremmede bartrær. Rynkerose har etablert seg 
med en busk siden forrige kartlegging i 2008. Små trær av platanlønn er også registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009). Det er lite død ved på lokaliteten og 
trærne er jevnaldrede og av middels dimensjon uten grove trær. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Se Svalheim & Ødegaard (2008) og Solvang & Lie (2009).  
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en velutviklet svartor-strandskog med 
utenforliggende havstrand. Små flomdammer trekker verdien opp. Det er potensial for funn av 
blant annet truede insektarter i slike svartorstrandskoger.  
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbase 

37 – Skillebakkene 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammelt eik 
Verdsetting Lokalt viktig (C)  
 

 

Figur 80. Gammelt eiketre i kulturlandskapet ved Skillebakkene (foto: Heiko Liebel). 

 
Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 18.6.2013 ifbm. med KU Rv41/451. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i ytterkanten av en hage mot en skråning med krattskog. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et grovt eiketre med brysthøydeomkrets av 266 cm (Figur 8080). 
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Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Eiketreet er vitalt og har ikke sprekkebark.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet utgjør ingen sikkerhetsrisiko per i dag og bør bevares uten noe form for beskjæring. Treet 
bør fristilles, dvs. at busker og trær rundt treet bør fjernes manuelt ved krattrydding i kronens 
utstrekning. Hogstavfallet må fjernes for å unngå gjødselpåvirkning og ugressinnvandring. 
 
Verdsetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et grovt eiketre. Lokaliteten 
har et potensial for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
 
 
 
 


