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Naturmiljøkartlegging for Rv 41-451 til Kjevik - Konsekvensutredning fase 1 2 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

FORORD 
Statens vegvesen region Sør har startet opp arbeidet med kommunedelplan og 
konsekvensutredning for ny Rv41 og Rv451, Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Dette er 
temarapport naturmiljø og biologisk mangfold, som er utarbeidet som første fase i arbeidet 
med konsekvensutredningen. Rapporten er samtidig grunnlagsmateriale for planprogram og 
silingsrapport. 

Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen region Sør for å kartlegge naturmiljø i 
planområdet. Kristine Dolven i Statens vegvesen har vært kontaktperson for oppdraget.  

En konsekvensutredning er vanligvis delt opp i to faser. Fase 1 er kartlegging og 
karakteristikk av verdier, mens fase 2 handler om en omfangs- og konsekvensvurdering for 
de planlagte inngrepene. 

I sommer 2012 (15.-22.08.) ble det kartlagt et større planområde og den foreliggende rapport 
omhandler fase 1 i konsekvensutredningen. Resultatene skal brukes i silingsprosessen for 
forskjellige trasémuligheter. I sommer 2013 blir det kartlagt naturverdier langs et utvalg av få 
traséer. 

Heiko Liebel har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Rune Solvang har kvalitetssikret rapporten og bidratt på feltarbeid.  

 

Sandvika, 15.02.2013 

 
 
Heiko Liebel 
Oppdragsleder 

 
 
Rune Solvang 
Kvalitetssikrer 
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1 BAKGRUNN 
Planområdet for ny veg til Kjevik lufthavn (Rv 41-451, se figur 1), Kristiansand kommune, Vest-
Agder fylke, er kartlagt med henblikk på biologisk mangfold og hovedvekt på registrering av 
prioriterte naturtyper/naturtypelokaliteter og rødlistede arter. Eksisterende dokumentasjon om 
leveområder av arealkrevende arter av pattedyr og fuglearter og informasjon om viktige 
ferskvannssystemer med oppgang av fisk ble innhentet. Feltarbeidet konsentrerte seg på lite 
kartlagte områder som ble avgrenset i oppstartsmøtet ved Statens vegvesen. Eldre skog og 
ospesuksesjoner ble avgrenset selv om de ikke kunne klassifiseres som prioriterte naturtyper. 
Feltarbeidet ble utført av Heiko Liebel og Rune Solvang i perioden 15.8. til 22.8.2012. 
 

 
Figur 1. Foreløpig planområdet for den nye vegen til Kjevik lufthavn er avgrenset med en rød linje. 
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2 METODE 
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 2007); se www.naturbase.no hvor 
detaljer om kjente naturtypelokaliteter er gjort tilgjengelige. 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 verdisettes, ut fra 
bestemte kriterier, til A, B og C-verdi, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Verdisetting av natur etter forskjellige kilder. 

 

Verdi etter  

DN-håndbøkene 

Verdi etter 

SVV håndbok 140 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi Viktig natur 

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

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 
fagtemaet 

 Bebygde areal 

For informasjon om kategoriene for rødlistede (truede) arter henvises det til Kålås et al. (2010). 
For informasjon om svartelistekategorier henvises det til Gederaas et al. (2012). 

3 DATAGRUNNLAG 
Kilder til informasjon er foruten egen kartlegging diverse kilder på nett, Direktoratet for 
Naturforvaltnings naturbase (www.naturbase.no), Artsdatabankens Artskart 
(www.artsdatabanken.no) og Skog- og landskaps database «Kilden» 
(http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp) og rapporter fra tidligere undersøkelser 
innenfor planområdet (Avinor 2009, Bioforsk 2008, Forsvarsbygg 2004, Kviljo 2011, Lie 2007, 
Lie 2008, Lie 2009). 
 

  

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
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4 PRIORITERTE NATURTYPELOKALITETER 
Under kartleggingsarbeidet sommeren 2012 ble det oppsøkt alle eksisterende naturtypelokaliteter 
som var tilgjengelige (utenfor Kjevik lufthavn og forsvarsbyggs arealer) og 17 nye 
naturtypelokaliteter ble beskrevet innenfor planområdet (se figur 2). Tre eksisterende 
naturtypelokaliteter ble avgrenset på nytt. 
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Figur 2. Kart over eksisterende og nye naturtypelokaliteter, eldre skog og ospesuksesjoner. Kystmyr større enn 5 
daa er vist på kartet. Arealene er regionalt viktige hvis de er inntakte eller med mindre eller moderat menneskelig 
påvirkning i boreo-nemoral sone. 
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Tabell 2. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for alle naturtypelokaliteter og viltommråder registrert i 
planområdet.75 er både viltlokalitet og naturtypelokalitet. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Status 

1 Valdalen 

Rik sumpskog (C). Svartorsumpskog med høy 
grunnvannsstand i nedre del 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 
Mudderbank (A). Forekomst av trefelt evjeblom 
(NT); første funn i Sørlandet sammen med 
Lok_id 7. 

Stor Ny lokalitet 
fra 2012 

7 Ve brygge NØ 

Mudderbank (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). 

Stor Ny lokalitet 
fra 2012 

8 Bøensbrygge Ø Store gamle trær (B). To grove ask (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 bl. annet ål og 
sjøørret. 

Middels til stor Eksisterende 
data 

14 Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Mudderbank (A). Mudderbank 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 



Naturmiljøkartlegging for Rv 41-451 til Kjevik - Konsekvensutredning fase 1 9 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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 (C). Lite gjødslet hestebeite med 
mindre åpne sandpartier. Flere kulturengsarter 
(smalkjempe, kystgrisøre, gjeldkarve, rødknapp). 

Middels 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 

27 

Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden, 
under brinken 
BN00065449 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med flere 
rødlistede insektarter (bl.a. rødknappvikler, EN). 
Lokaliteten trues av gjengroing. 

Stor Eksisterende 
data 

28 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden II 
BN00065451 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med høy 
potensiale for rødlistede insekter. Stor Eksisterende 

data 

29 Kjevik gård I 
BN00065454 

Store gamle trær (B). Grov eiketre (omkrets 377 
cm). Middels til stor Eksisterende 

data 
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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 (C). Velutviklet svartor-strandskog 
med potensiale for sjeldne insekter. Middels 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 
og super bonitet.  

Middels til stor 
Eksisterende 
data (Lie 
2008) 

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 rødliste må verdien revurderes. 

Middels til stor 
Eksisterende 
data (Lie 
2008) 

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 

 BA00059773 
Nord for dyreparken 

Viltområde (B). Leveområde (og trolig) 
hekkeområde for hvitryggspett (NT). 1 Middels Eksisterende 

data 

 

 
  

                                                
1 Avgrensning samsvarer omtrent med naturtypelokalitet i samme område og siden områdets status ikke er 
kvalitetssikret i felt viser vi til avgrensning for naturtypelokaliteten.  
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Naturtypelokaliteter som er nye og der avgrensningen ble justert er beskrevet i detalj nedenfor. 
Øvrige er ikke beskrevet i detalj i denne fasen.  
 
 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

1 - Valdalen 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming   
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 3. Rik sumpskog med yngre svartor og slakstarr 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 
4). Den vestlige delen består av rik sumpskog dominert av svartor i tresjiktet og slakstarr i 
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feltsjiktet (se figur 3). De nordligste partiene i Valdalen består av gammel granskog av høy bonitet 
i en småbregne-utforming. 
 

 
Figur 4. 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 slakstarr, 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 5). 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 
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turstier i området og spesielt i Valdalen finnes områder med yngre granskog og i Oksendalen er 
blandingsskogen også heller ung. 
 

 
Figur 5. 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. 
 
Verdisetting:  
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 potensiale 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 Naturbasen 

2 – Bøhnsbekken/Dalebekken 
BN00005349 

Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming   
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 6. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 6). 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 heile 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 (m): 2 100(opplysningen er 
henter fra det nasjonale fiskeregisteret). Det er en veldig lang kulvert i Bøensbekken som 
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 slakstarr hvor 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 (NT) 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. 
 
Verdisetting:  
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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

3 – Røllend S 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gammel eik 
Verdisetting 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 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. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grov «forskriftseik» som 
har potensiale for å være leveområde for sjeldne mose-, lav-, sopp- og insektarter. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

4 – Borgevoll N 
 

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

 
Figur 7. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 7). 
Trærne har en brysthøydeomkrets opptil 318 cm. Et grovt tre er hogd ved basis og er står helt inn 
mot gården. 

Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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.  

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av flere grove trær av vitale 
spisslønn og et dødt grovt tre som har potensiale for å være leveområde for sjeldne mose-, lav-, 
sopp- og insektarter. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

5 – Vesholt Ø 

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

 
Figur 8. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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:  
En rødlisteart ble funnet, bølgekjuke (VU), men skogen har et stort potensiale for flere 
rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav på grunn av gamle trær og et spesielt fuktig 
lokalklima i ravinedalen. 
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. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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, hengeving, krypsoleie og vendelrot. 
Dvergspett (NT) ble observert i hekketiden ved naturtypelokaliteten i flere år ifølge artskart. 
 
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. 
 
Verdisetting:  
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 potensiale for flere 
rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

6 – Vesholt NØ 

Naturtype  Mudderbank 
Utforming   
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 9. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 i en dybde av 20 til 70 cm (figur 10).  
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 10. 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 fortgående fritidsbåter. Det bør ikke graves 
innenfor lokaliteten. Også en forandring i vannføring eller sedimenttransport fra bekken som 
løper inn i Topdalselva ved grunnen av en stor ravinedal vil ha negative konsekvenser for 
lokaliteten. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av en større forekomst av en generelt 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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

7 – Ve brygge NØ 

Naturtype  Mudderbank 
Utforming   
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 11. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 i en dybde av 20 til 70 cm. 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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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 bestutviklede undervannsfloraen finnes i bukta rett sørvest for brygga. Et 
båthus står midt inn i lokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten trues av bølgeslag fra fortgående fritidsbåter på Topdalselva og eventuelle bygg– 
eller badeaktivitet i forbindelse med brygga Det bør ikke graves eller bygges innenfor 
lokaliteten. 
 

 
Figur 12. Trefelt evjeblom sentralt i bilde med flere planter av skaftevjeblom i øvre venstre hjørne og sylblad i 
nedre høyre hjørne (foto: Heiko Liebel). 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av større forekomster av flere sjeldne 
vannplanter (figur 12).  

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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

8 – Bøensbrygge V 
 

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

  
Figur 13. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 13). 

Artsmangfold:  
Ikke registrert. 
 
Fremmede arter: 
Ikke registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Begge asketærne er vitale og de står delvis fristilt i en hage. Trærne er dekt med lav og mose. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består to svært grove asketrær. 
Lokaliteten har et potensiale for flere rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

9 – Ve brygge SV 

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

 
Figur 14. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 14).  
 
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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Feltsjiktet består av rød jonsokkblom, vassarve, ormetelg, geittelg, skogburkne, kratthumleblom, 
gjøksyre, vendelrot, sølvbunke, tveskjeggveronika, liljekonvall, lundrapp, hårfrytle, blåb ær, 
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 var beitet tidligere (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. 
 
Verdisetting:  
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 potensiale for rødlistearter spesielt 
av sopp, moser, insekter og lav. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

10 – Ve skole 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Frisk fattigeng 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 15. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 15). Noen partier har åpne sandområder hvor tørrengsarter kommer inn. 
 
Artsmangfold:  
Feltsjiktet er dominert av frisk 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. Det finnes noen enkelttrær av bjørk og stedvis kommer opp ungplanter av 
osp. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokaliteten har et visst potensiale for sjeldne beitemarksopp og insektarter som trenger åpne 
sandområder (se figur 16). 
 

 
Figur 16. 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 hest (6 – 8 hester). Beitepresset er dermed moderat og enga er 
lite gjødslet. Hestene fores i dag i vestkanten av lokaliteten. Der oppholder seg dyrene 
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. 
 
Verdisetting:  
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 Naturbasen 

11 – Vestvoller 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gamelt almetre 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
Figur 17. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 17). 

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. enga slås eller at det ryddes busker og unge trær når de kommer opp. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av et svært grovt almetre. 
Lokaliteten har et potensiale for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

12 – Garverifossen 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gamelt asketre 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
Figur 18. Gammelt asketre i or-askeskog lang Vesbekken (foto: Heiko Liebel). 
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Innledning:  
Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, 
Asplan Viak AS, den 16.8.2012 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 av 308 cm (figur 18). 

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 ingen grov sprekkebark. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør bevares uten noe form av beskjæring. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som regionalt viktig (B) da lokaliteten består av et svært grovt asketre. 
Lokaliteten har et potensiale for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

13 – Vesbekken 
BN00005349 

Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming   
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
Figur 19. Vesbekken med høyreiste svartor (foto: Heiko Liebel). 

Innledning:  
Lokaliteten ble befart for første gang i 1997 (kartleggers navn er ikke nevnt i naturbasen). 
Området ble befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 17.8.2012 i 
forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 19). 
 
Artsmangfold:  
Tresjiktet domineres av svartor (brysthøydeomkrets opptil 170 cm) og ask (opptil 150 cm). Det 
finnes dessuten et innslag av gråor, rogn, hassel, spisslønn og hegg. I et lite område er det en ung 
granplantasje. 
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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 20). Den 
anadrome strekningen er 900 m lang (opplysningen er henter fra det nasjonale fiskeregisteret). 
 

 
Figur 20. 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 21) 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 21. 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. 
 
Verdisetting:  
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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Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

14 – Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Naturtype  Mudderbank 
Utforming   
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
Figur 22. 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:  
Lokaliteten er registrert i naturbasen fra 1.1.1999 og området ble befart tidligere. Området ble 
befart av Rune Solvang og Heiko Liebel, Asplan Viak AS, den 16.8.2012 og av Heiko Liebel, den 
21.8.2012 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter gruntvannsområder og mudderbanker fra Neset til Strandehei langs 
Topdalselvas sørbredde (figur 22).  
 
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:  
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 
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forekommer selv om den ikke ble funnet under befaringen 2012. Ellers ble det registrert 
vasshårarter (ubestemt) og sylblad på mudderbankene. Topdalselvas bredde er tidevannspåvirket 
og det finnes en nesten kontinuerlig brakkvannssump med pollsivaks og havstarr som 
dominerende arter (figur 23). 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 23. Mudderbank 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. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten trues av bølgeslag fra fortgående fritidsbåter på Topdalselva og eventuelle bygg– 
eller badeaktivitet. Undervannsvegetasjonen er svært sårbar for tråkk. Det bør ikke graves 
eller bygges innenfor lokaliteten. 
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av større forekomster av flere sjeldne 
vannplanter og brakkvannssump med mye pollsivaks.  

 

Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

17 – Hamrefjellet Ø 

Naturtype  Rik blandingsskog i lavlandet 
Utforming   
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
Figur 24. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 24) 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. 



Naturmiljøkartlegging for Rv 41-451 til Kjevik - Konsekvensutredning fase 1 41 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
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. 
 
Verdisetting:  
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 Naturbasen 

18 – Skillebakkene NV 
 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Gamelt asketre 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 25. Gammelt asketre i kulturlandskapet ved Skillebakkene (foto: Heiko Liebel). 

Innledning:  
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Lokaliteten har ikke vært kartlagt tidligere. Området ble befart av Heiko Liebel, Asplan Viak AS, 
den 20.8.2012 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 25). 

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. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et grovt asketre. Lokaliteten 
har et potensiale for rødlistearter spesielt av sopp, moser, insekter og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

19 – Skillebakkene N 

Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
Figur 26. 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 22.8.2012 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 26). 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, 
prestekrage, hvitkløver, sauesvingel, nyseryllik, engreverumpe, musekløver, vanlig arve, følblom, 
åkersnelle, burot, grasstjerneblom, lintorskemunn, engkvein, engtjæreblom, stemorsblom, gullris, 
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legeveronika, kveke, blåklokke, fuglevikke, tveskjeggveronika, stormaure. Vanlig flekkskivesopp 
ble funnet på hestemøkk.Lokaliteten har et visst potensiale for sjeldne beitemarksopp og 
insektarter som trenger åpne sandområder (se figur 27). Gravespor etter insekter ble observert i 
sandområdet. 
 

 
Figur 27. 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. 
 
Verdisetting:  
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. Mye rødknapp og åpne sandområder minner om de svært 
viktige slåttemarkene langs Kjevik lufthavn. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

20 – Ospehaugen 

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

 
Figur 28. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 28). 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 
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parti (169 cm), spisslønn, hassel, rogn og trollhegg. Noen få trær av barlind finnes i ura (se figur 
29). Et styvingstre av ask står nært Rv 41 har en omkrets i brysthøyde av 233 cm. Treet er hult i 
øvre delen (figur 30).  
 

 
Figur 29. Gammel hul sokkel av barlind 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 unntaket av flere svært grove og gamle trær. 
Skogen er veldig variert med henhold til alder og forskjellige treslag. Skogen har et stort 
potensiale til videre utvikling. 
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Figur 30. 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. 
 
Verdisetting:  
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 potensiale for 
rødlistearter av sopp, moser, insekter, fugler og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

21 – Moneheia 

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

 
Figur 31. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 mellomgammel 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 32). 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 32. 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 mellomgammel 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. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) fordi den inneholder flere mellomgrove eiketrær som 
er ellers sjeldne i skogsområdene Hamre- og Vesvannsområdet. Lokaliteten har et visst potensiale 
for rødlistearter av sopp, moser, insekter, fugler og lav. 
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Lokalitetsnr 
Lokalitetsnr Naturbasen 

22 – Ravnåsfjellene 

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

 
Figur 33. 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 i forbindelse med en konsekvensutredning. 

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 33). 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. De største 
barlindtrærne finnes i nesten utilgjengelig terreng utenfor stupene. Tre hule lindetrær ble funnet 
med brysthøydeomkrets av opptil 192 cm (figur 34). Nedenfor stupene er det også registrert en 
hul eik med brysthøydeomkrets av 162 cm. Hassel, ask og rogn forekommer spredt. 
 

 
Figur 34. 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, til og med antakelig uberørt, ved stupene nedenfor 
Ravnåsfjellene. Lokaliteten er begrenset i vest av en høyspentlinje. Det går en liten sti gjennom 
lokaliteten med et etablert tau for å klatre opp stupet. 
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Figur 35. 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. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) ettersom den består av verdifull lavurt-eikeskog med rik 
bakkevegetasjon og svært gamle trær spesielt av barlind i et vanskelig tilgjengelig område. 
Lokaliteten har et stort potensiale 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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5 VIKTIGE VILTOMRÅDER 
Viltnemnda i Kristiansand kommune ble kontaktet for å få tilgjengelig informasjon om 
leveområder av arealkrevende pattedyr og fuglearter og om vilttrekk. Trond Johansen 
(Kristiansand kommune) henviste til at all informasjon ligger i artskart. I tillegg ble informasjon 
som er tilgjengelig i naturbasen oppsummert. Tolv viltområder ble identifisert og informasjon om 
disse er sammenstilt i figur 36. Viktige viltområder for andefugl, storfugl og hakkespetter er vist i 
tabell 2. Øvrige viktige områder for hjortevilt er presentert i tabell 4.  
 

 
Figur 36. Oversikt over viltområder registrert i naturbasen (www.naturbase.no, 3.10.2012). 

 

Tabell 3. Viltområder med funksjon for hjortevilt basert på Naturbasen. 

Lok_id Lokalitetsnavn Artsforekomst Funksjon Vekting Årstid 

2 Lauvåsen, 
BA00059847 Rådyr Beiteområde 1 Hele året 

3  Hamrefjell, 
BA00059778 Rådyr, elg Beiteområde 1 Vår/sommer 

4 
Rv39 - 
Vesbekken, 
BA00059918  

Rådyr Trekkvei 1 Vår/sommer/høst 

6 Huseheia, 
BA00059743 Elg Beiteområde 1 Vår/sommer/høst 

http://www.naturbase.no/
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7 Myrane, 
BA00059795 Elg Beiteområde 1 Vår/sommer 

8 Vesholta, 
BA00059892 Elg Beiteområde 1 Hele året 

9 Vesvann, 
BA00059801  Storfugl        Spill/parrings-

område 2 Vår 

    Hjort Beiteområde 1 Hele året 

11 Tommeråsen, 
BA00059907 Storfugl        Spill/parrings-

område 2 Vår 

12 Langsvatn, 
BA00059772 Rådyr Beiteområde 1 Hele året 

 

En lang rekke rødlistede fuglearter er registrert i planområdet med et tyngdepunkt langs 
Topdalselva og Topdalselvas utløp med Hamresanden-Fauløyna-området. Det skyldes først og 
fremst funn i trekktidene da mye fugl på trekk følger slike store vassdrag med attraktive raste – og 
næringsområder både på sjø og på land. Et fåtall sjeldne fuglearter hekker i planområdet. Blant 
annet artene nattravn (VU), hvitryggspett og dvergspett som alle er knyttet til gammel skog, og 
for de to sistnevnte skoger rike på døde trær. Alle tre artene er registrert flere steder innenfor 
planområdet. Hekkelokaliteter for disse artene er derimot lite kjent.  
 
Nattravn har en kjent hekkelokalitet på sørøstsiden av Borgeheia i artsfattig røsslyng-furuskog (se 
figur 37). Nattravn foretrekker glissen åpen furuskog i kollete terreng med spredte myrer men 
også blandingsskog kan være et mulig habitat. 
 
Hvitryggspett er ikke ført opp på den siste utgaven av Norsk rødliste men er en sjelden art som er 
avhengig av gamle blandings- eller kystfuruskoger med mye død ved og lite skogsbruksaktivitet. 
Arten har et kjent leveområde ifølge naturbase (lok_id 10 i figur 36 og tabell 2) men arten er også 
observert noen få steder i tillegg innenfor planområdet (se figur 38). 
 
Dvergspett er ikke ført opp på den siste utgaven av Norsk rødliste, men også dvergspett er en 
sjelden art som hekker i eldre løvskog og eldre kulturlandskap. Arten har flere hekkelokaliteter 
innenfor planområdet. Tre hekkelokaliteter ligger innenfor naturtypelokalitetene (Bøhnsbekken/ 
Dalebekken BN00005349, Vesholt Ø, Einerdalen BN00082083). Alle observasjoner av 
dvergspett registrert på artskart er vist på figur 39. 
 
Det kreves mer kartlegging av vilt i hekketiden for å få en bedre oversikt over viktige 
funksjonsområder for vilt, spesielt hekkelokaliteter for hvitryggspett og dvergspett samt 
hekkelokaliteter for nattravn.  
 
Det er ingen rødlistede pattedyr registrert innenfor planområdet. Med forbehold for flaggermus.  
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Figur 37. Observasjoner av nattravn (VU) vist som rød trekant innenfor planområdet registrert i naturbasen 
(http://artskart.artsdatabanken.no, 3.10.2012). 
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Figur 38. Observasjoner av hvitryggspett vist som rød trekant innenfor planområdet registrert i naturbasen 
(http://artskart.artsdatabanken.no, 3.10.2012). 
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Figur 39. Observasjoner av dvergspett innenfor planområdet registrert i naturbasen 
(http://artskart.artsdatabanken.no, 3.10.2012). 
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6 FISK OG VANDRINGSHINDRE 
 

Informasjon om viktige ferskvannssystemer innenfor planområdet er det lite tilgjengelig. En rapport 
fra Terrateknikk (Kviljo 2011) har registrert kulverter som kan være effektive fiskehinder langs E18 
og Rv 41 for forskjellige årsaker: 

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 

Kulvert nummer 4 til 9 i omtalt i rapporten fra Terrateknikk ligger innenfor planområdet (se vedlegg 
A). Kviljo vurderte effekten av kulvertene bare på oppstigende ørret/sjøørret og laks. Ål ble det ikke 
tatt hensyn til.  

Generelt konkluderer Kviljo 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 Rv 41. 
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