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Forord 

Detaljregulering av fv. 416 på strekingen mellom Øylandsdal og Dørsdal skal bygge på et 
plansamarbeid mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier. Risør kommune er 
forslagstiller til detaljreguleringsplanen.  

Den foreliggende utredningen av naturmangfold på land bygger på planprogrammet for Fv. 416 av 
13.05.2020. Utredningen har blitt utført i perioden mars til oktober 2020. Arbeidet med temaet er 
utført av Arne Heggland (Statens Vegvesen ) samt Mari Dørsdal (Agder Fylkeskommune, kun 
strekningen fra Øylandsdal til Moen). Rapporten er skrevet av Arne Heggland. 

Planarbeidet for fv. 416 Øylandsdal-Dørsdal har blitt ledet av Ingvild Møgster Lindaas (Agder 
fylkeskommune) og Camilla Trondsen Solli (Risør kommune). 
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1. Sammendrag 

Inkludert utsjekk av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper.  

Det var fra før av kjent 7 naturtypelokaliteter i planområdet, jf. naturbase. Av disse er fire ferskvanns-
lokaliteter med begrenset relevans for delutredningen «naturmangfold på land». En grundig 
naturtypekartlegging er gjennomført sesongen 2020, og 26 nye viktige forekomster av naturtyper på 
land er feltkartlagt.  

I deler av området er det ganske tett mellom viktige naturtyper, særlig i området med «rike 
bergarter» som amfibolitt. Mange av forekomstene har svært lite areal, og er så vidt innenfor 
innslagspunktet for å registreres. Det totale materialet av viktige naturtyper eller funksjonsområder 
for arter som er vurdert i planen består av 29 lokaliteter. Av dette er det 16 C-lokaliteter, tre B-
lokaliteter, tre A-lokaliteter og to lokalt viktige funksjonsområder for arter. I tillegg er det ett 
verneområde (Hammartjønn NR). Fem forekomster av utvalgte naturtyper, alle «forskriftseiker», 
inngår i dette materialet. Av disse har tre B-verdi og to C-verdi. To av de tre B-eikene har stort 
stammehulrom og forekomst av rødmold. De øvrige fem B-lokalitetene er rike edelløvskoger. De tre 
A-lokalitetene er rik edelløvskog, rik sumpskog og strandeng. Én av ferskvannslokalitetene 
(Hammartjenn med utløpsbekk) er vurdert i denne utredningen om naturmangfold på land, da 
kantsonen er berørt. For øvrig er ferskvannslokaliteter vurdert i vannmiljøutredningen.  

Landskapsøkologiske funksjonsområder er kartlagt i form av 4 vilttrekk og det store sammen-
hengende naturområdet langs Hammartjønnvassdraget. Av de fire vilttrekkene har to lokal verdi, 
mens de to trekkene i Øylandsdalsområdet har regional verdi. De to trekkene i Øylandsdalsområdet 
er viktige for å forbinde skogsområder i Vegårshei og indre deler av Risør med kystnære leveområder 
for vilt.  

Rødlista naturtyper er en av de viktigste kriteriene for å definere og avgrense viktige naturtyper. Hele 
21 av de lokalitetene som omfattes av dette arbeidet har forekomst av rødlista naturtyper. I noen 
lokaliteter forekommer flere typer. Typer som forekommer er høgstaudeedelløvskog (VU, 3 
lokaliteter, 7 daa), lågurtedelløvskog (VU, 8 lokaliteter, 122 daa), rik svartorsumpskog (VU, 6 
lokaliteter, 39 daa), semi-naturlig strandeng (EN, 1 lokalitet, 18 daa) og frisk rik edellauvskog (NT, 5 
lokaliteter, 36 daa). Det er ikke gjennomført noen total artskartlegging. Sannsynligvis gjenspeiler 
verdien av lokalitetene i stor grad hvilket potensial de har som levested for rødlistearter. Eksempelvis 
vil det trolig være en del rødlistede insektarter knytta til både edelløvskoger og hule eiker i området. 

Kunnskapen om naturmangfold i området og tilstanden til dette mangfoldet, jf. nml § 8, vurderes 
totalt sett som god og detaljert nok for å belyse planens virkninger. Tiltakets geometri er låst 
innenfor ganske snevre arealformål, men det vil være rom for mindre endringer i prosjekterings-
fasen. Kunnskapen om tiltaket vurderes likevel som bra, og et godt grunnlag for å vurdere 
påvirkningen av de kartlagte verdiene, jf. nml § 8.  

To skoglokaliteter, begge med lokal (C) verdi går tapt i sin helhet. Dette gjelder en rik sumpskog NV 
for Øylandsdal (areal ca 2,2 daa) og en lavurteikeskog i Sauvika (areal ca 3 daa). Det er inngrep i 
ytterligere tre C-lokaliteter med eikeskog (Brurknatten øst, Dørsdal vest og Bjellåsen, totalt ca 1,5 
daa), samt et minimalt inngrep i en C-lokalitet av boreal løvskog uten rødlista naturtyper. To 
lokaliteter med frisk rik edelløvskog av B-verdi berøres (Geitåsen N og Øylandsdal edelløvskog), da ca 
5 % av førstnevnte og ca 10 % av sistnevnte går tapt (i alt ca 2,5 daa). Et mindre arealtap på ca 0,3 
daa fra lavurteikeskogen med B-verdi i Gardslifjell må også påregnes. Det er lagt til grunn at to 
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forskriftseiker med C-verdi må felles. Tiltaket vil gi nærføring til ytterligere tre andre forskriftseiker 
samt to solitære asker med C-verdi. Det forutsettes at alle disse trærne kan bevares dersom 
forekomstene følges opp tett under prosjektering og anleggsgjennomføring.  

I tillegg til vurdering av planvirkning er det gjort en vurdering som belyser inngrepets konsekvenser 
for «den samlede utbredelsen og kvaliteten..» for den utvalgte naturtypen «hule eiker», jf. nml § 53. 
Felling av to eiker, som forutsatt, representerer en total avgang av ca 1 % av slike eiker i kommunen. 
Tapet av strukturer som er ment å ivaretas gjennom forskriften er langt lavere enn det estimerte 1 %, 
da en rekke eiker i skoglige miljøer også tilbyr livsrom for arter knyttet til hule eiker. Totalt vurderes 
det estimerte tapet å være av liten betydning for den samlede forekomsten av eiker i kommunen og 
regionen for øvrig. Tiltaket vurderes i liten grad å forringe muligheten til å nå forvaltningsmål for 
naturmangfold knytta til den utvalgte naturtypen hul eik, jf. nml §§ 4 og 5. Miljøoppfølging med 
ivaretakelse/ gjenlegging av stammene vil potensielt dempe planvirkningen ytterligere, se avsnitt om 
miljøoppfølging.  

I sum er det estimert et beslag av ca 6 daa rødlista naturtyper, hvorav 1,5 daa høgstaudeedelløvskog, 
3,5 daa lågurtedelløvskog og 1 daa frisk rik edelløvskog. Arealet som er vurdert i forbindelse med 
reguleringsplanen inneholder over 200 daa rødlista naturtyper. Vurdert opp mot det totale tilfanget 
av slike naturtyper i det kartlagte området og kommunen for øvrig, må tapet vurderes som 
forholdsvis lite, og ikke til hinder for å nå forvaltningsmål for trua naturtyper, jf. nml § 4. Én 
forekomst av rødlisteart (en nær truet vedboende sopp) berøres, i tillegg er flere forekomster av de 
sårbare treslagene ask og alm berørt. Ytterligere forekomster av rødlistearter kan berøres, særlig 
innenfor de registrerte naturtypelokalitetene. Det er derimot ingenting som tyder på at inngrepene 
er så alvorlige at det blir vanskelig å nå forvaltningsmål for arter, jf. nml § 5. 

For vilt vil tiltaket medføre inngrep i viktige områder for trekk. Ved Moen (i stor grad) og Dørsdal (i 
mindre grad) vil ny vei medfører en del skjæringer som gjør deler av dagens krysningspunkt 
utilgjengelig. Disse trekkene har først og fremst lokal betydning, og planvirkningen vurderes som 
begrenset. I Øylandsdalområdet vil ny fv. 416 bygge seg tungt inn i områder som i dag er mye 
benyttet av vilt som forflytter seg mellom Vegårshei og indre deler av Risør mot kystnære 
leveområder. Sterkt redusert trafikk sammenliknet med dagens situasjon er på den andre siden 
gunstig for de lokale framtidige krysningspunktene her. Det opprettes ikke permanente barrierer for 
vilt i Øylandsdalområdet, men virkningene vurderes som negative, særlig nord i området. Summen av 
samferdselstiltak i området (ny E18, ny fv 416 samt påkobling mot eksisterende E18 sørover) 
innebærer en betydelig forringelse av trekkmulighetene for vilt i et større område, og begrenser 
muligheten for utveksling av dyr fra «indre bygder» og ut til heiområdene mellom Sørfjorden og 
Sannesfjorden. Virkninger for vilt er det mest alvorlige virkningen for landskapsøkologiske 
funksjonsområder. For det landskapsøkologiske funksjonsområdet ved Hammartjenn vurderes det å 
kun bli marginale virkninger for de økologiske funksjonene i området. 

Virkningene for vilt ved realisering av flere samferdselstiltak representerer en samlet belastning, jf. 
nml § 10. For øvrig vurderes ikke planen å medføre beslutningsrelevant samlet belastning. Denne 
vurderingen er understøttet av gjennomgangen av planens virkninger, her under påvirkning av 
rødlista naturtype og utvalgte naturtyper.  

En generell usikkerhet hviler på et hvert datasett av denne typen. Etter forslagsstillers vurdering er 
kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold på land og tiltakets virkninger tilstrekkelig for å opplyse 
saken på en god måte, og føre-var prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9. 

Beskrivelsen av miljøoppfølging i planbeskrivelsen samt formuleringen av funksjonskrav i 
bestemmelsene vil danne utgangspunkt for en mer detaljert plan for Ytre miljø for entreprisen. 
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Utsjekk og eventuelle søknader etter særlovverk er en del av dette arbeidet. Kostnaden for videre 
miljøoppfølging vil dekkes av tiltakshaver, jfr. naturmangfoldloven § 11.  

Tiltaksbeskrivelser etter miljørisikovurdering samt oppfølgingen av planens bestemmelser vil være 
grunnlaget for å velge miljøvennlige driftsmetoder og teknikker, jf. nml § 12. Angående vurdering av 
alternativ lokalisering (nml § 12) er korridorvalg foretatt i arbeidet med alternativssiling og 
kommuneplan. I reguleringsplanen har det vært arbeidet flerfaglig for å finne akseptable 
detaljløsninger innenfor dette handlingsrommet. Fra naturmangfoldtemaet har det blant annet vært 
viktig å minimalisere inngrep i sumpskogene ved Hammartjønn, edelløvskogsliene ved Lille Lauvåsen 
(Øylandsdal) og Geitåsen samt å forhindre tap av «forskriftseiker». Det foreliggende planforslaget har 
ingen (Hammartjønn) og små (Øylandsdal og Geitåsen) inngrep i de tre nevnte skogsområdene, men 
innebærer at to forskriftseiker av laveste verdiklasse må felles. Det er utredet fem varianter på 
strekningen Moen-Dørsdal. Alle miljøtema har bidratt med data inn i denne vurderingen, som det er 
gjort rede for i egen silingsrapport. Den valgte løsningen i dette området ble vurdert som den beste 
for naturmangfold på land. 

 

 

Svartorsumpskog nord for Lille Lauvåsen. I dette området ligger et hyppig benyttet vilttrekk.  
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2. Datagrunnlag og metode 

 

2.1. FORMÅL 

Formålet med notatet er å beskrive kunnskapsgrunnlag, planvirkning og videre oppfølging for temaet 
naturmangfold (naturmiljø) på land. Dette har blitt brukt inn i vegmodellen i reguleringsplanen, som 
grunnlag for planbeskrivelsen, og vil videreføres som kunnskapsgrunnlag inn i videre prosjektering og 
miljøoppfølging.  

 

2.2. PLANPROGRAMMETS KRAV 

For naturmangfold på land beskriver fastsatt planprogrammet følgende:  

Det eksisterer en ganske god oversikt over naturverdier i området, men for å oppnå et tilfredsstillende 
kunnskapsgrunnlag skal det gjennomføres supplerende feltarbeid. Det er behov for forsterkende 
kartlegging av oversiktskartlegginger utført i naturtyper på land i 2019. Evt. forekomster av 
fremmede arter kartlegges. 

Det er i tillegg en rekke utredningskrav knyttet til naturmangfold i vann – som også skal 
konsekvensutredes. Dette temaet er behandlet i egen utredning.  

 

2.3. LOVVERK 

Naturmangfoldloven inneholder en generell aktsomhetsplikt (§ 6). I tillegg inneholder loven bestem-
melser om ivaretakelse av forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer (§ 4) og arter (§ 5). I hht 
prinsipper for offentlig beslutningstaking (§ 7), skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, 
og ved forvaltning av fast eiendom.  

Byggherren skal oppfylle forpliktelsene i fht forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-
716). Det er forbudt å spre fremmede organismer som medfører uheldige følger for naturmang-
foldet.  

En rekke lovverk regulerer forholdet til vann og inngrep i vannforekomster (se utredning av tema 
naturmiljø i vann). Kantsoner er også relevant for naturmangfold på land. Vannressurslovens §11 slår 
fast at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for plater og dyr.  

 

2.4. METODE 

Ved naturtypekartlegging er DN-håndbok 13 benyttet (Direktoratet for naturforvaltning 2006, 
oppdatert 2007, justerte faktaark 2014). Det er produsert verdikart med fargekoding som samsvarer 
med Statens vegvesen håndbok V712 «konsekvensanalyser». Planens påvirkning av viktige 
forekomster er beskrevet i terminologien «forbedret», «noe forringet», «forringet» og «sterkt 
forringet». For å skille arbeidet fra en konsekvensanalyse er konflikter beskrevet som «planvirkning» 
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og terminologien «positiv planvirkning», «litt negativ planvirkning», «middels negativ planvirkning» 
og «stor negativ planvirkning» er benyttet. Det er ikke laget samlet vurdering av konfliktgrad, slik det 
ville vært gjort i en konsekvensanalyse.  

 

2.5. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Det er gjennomført naturtypekartlegging i kommunen i perioden 2000-20021 og supplerende 
kartlegging i perioden 2011-20142. Begge kartleggingene holder høyt faglig nivå, men p.g.a. begrensa 
økonomiske rammer er de ikke heldekkende. Det konkluderes bl.a. med at det er størst mangler 
knyttet til hovednaturtypen skog, særlig rik edelløvskog, rik sumpskog, gammel lavlandsblandings-
skog og til dels gammel sumpskog og gammel edelløvskog. Disse to arbeidene er hovedkildene til 
data som finnes om viktige naturtypelokaliteter i Risør i www.naturbase.no, og har vært en viktig 
kilde i arbeidet med fv. 416. Det er ikke gjennomført naturtypekartlegging etter miljødirektoratets 
instruks i området. Annen informasjon i naturbase, som verneområder og arter av forvaltnings-
interesse, har også blitt benyttet og er inkludert i denne rapporten. 

I forbindelse med denne reguleringsplanen er det utført feltbefaring: 29.3, 29.4, 12.5, 3.6, 18.6, 15.7 
og 9.9. ved Arne Heggland (Statens vegvesen) og Mari Dørsdal (Agder Fylkeskommune, kun 
strekningen fra Øylandsdal til Moen, kun de 4 første datoene). I alt er det lagt ned en feltinnsats på 
ca 6 dagsverk. Dette supplerer oversiktsbefaringer som ble gjennomfør i forbindelse med innspillet til 
korridor for ny fv. 416 i kommuneplan for Risør (2019). Ny naturtypekartlegging har vært detaljert – 
med mål om å fange opp også små C- lokaliteter. Det aller meste av areal innenfor plankorridoren er 
befart, kun mindre arealer er vurdert som irrelevant. 

Temarapport for naturmangfoldutredning for kommunedelplanen av E18 Dørdal-Grimstad3 er 
benyttet som kilde. I tillegg er digitale kartfiler og preliminære lokalitetsbeskrivelser fra Asplan Viak 
sin tilleggskartlegging for Nye veier 2019 også mottatt og benyttet (kilde: Rune Solvang i e-post).  

Øvrige (muntlige) kilder 

- Rune Solvang, Asplan viak: Muntlig informasjon ca 01.03.2019, 18.06.2020 og 10.09.2020. 
Opplysninger fra naturtypekartlegging i kommunen og diskusjonspartner ang. verdifastsettelse av 
forskriftseiker og andre naturverdier.  

- Frode Lindland, skogbrukssjef i Risør og Gjerstad. Informasjon om vilttrekk pr. e-post 25.03.2019. 
- Arild Pfaff, Statens naturoppsyn. Muntlig informasjon ved flere anledninger i 2019 og2020. 
- Risør kommune, viltnemda. Møte med viltnemda 08.06.2020. Tlf samtale med L. O. Røed 10.09.2020.  

 
1 Brandrud, T.E. 2002. Kartlegging av verdifulle naturtyper for biologisk mangfold i Risør kommune. 

2 Solvang, R, Holtan, D., Brandrud, T.E. & Michelsen, F. 2014. Naturtypekartlegging i Risør kommune i 2012-
2014. Oppsummering av resultat og metode. 

3 Solvang, R. 2019. Temarapport naturmangfold – KU E18 Dørdal-Grimstad. Dok-F-004. Verdivurdering og 
konsekvensutredning for tema naturmangfold. 215 s 

 

http://www.naturbase.no/
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3. Beskrivelse 

Vedlegg 2 med tabell og registreringskart gjøre rede for kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for 
å avgrense delområder som er vurdert med tanke på planens påvirkning. Fargekoding på verdikartet 
er utført i hht veiledningen i Statens vegvesen håndbok V712. 

 

3.1. GENERELL BESKRIVELSE AV NATUREN I PLANOMRÅDET 

Ved Svarthol og Øylandsdal er det småkupert landskap med kulturlandskap, lange lisider med mye 
edelløvskog, åkerholmer og flere gamle trær i kulturlandskapet. Flere viktige naturmiljø er registrert i 
området, bl.a. én forskriftseik og to B-lokaliteter med rik edelløvskog.  

Mot Aklandstjenna er det høyproduktive områder med produksjonsskog etter store uthogster fra ca 
50 år tilbake i tid. Begge buktene til Aklandstjenna har små arealer med verdifull sumpskog. 
Brurknatten har bratte lisider. Der ligger et par naturtypelokaliteter i de nederste delene av disse 
lisidene. Lenger opp i Brurknatten er det også flekker med lavurteikeskog, men blåbæreikeskog med 
furu, eik og noe osp dominerer.  

 

Granskog sør for Stupshøl v/Aklandstjenna. Produksjonsskog i sammenbruddsfase.  

 

Sørøst for Vinterkjerrkrysset er det et skogområde med noe eldre granskog og en furukolle. Et 
fuktdrag begynner her, og fortsetter forbi industrien og ned til Acanthusområdet. I tilknytning til 
dette draget har det vært en del åpen kulturmark for 50 år siden. Det største arealet med tidligere 
dyrka mark er siden plantet til med gran. I tilknytning til dette draget er det mindre områder med 
forsumpet mark og holt av svartor. Det er imidlertid ikke store nok forekomster til at det er natur-
typelokaliteter. Et par forskriftseiker står i området, hvorav den ved avkjøringa til Røed er den 
viktigste. Den stupbratte nordskråningen av Geitåsen har verdifull edelløvskog.  
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Hammertjønnområdet har mange viktige naturverdier. Her er det et småkupert landskap med rike 
edelløvskoger, sumpskoger, Hammartjennvassdraget med tjernet og verdifulle bekkestrekninger 
samt utløpsområdet med strandenger. Det er ganske mange naturtypelokaliteter i dette området.  

Strekningen mellom Sauvika og Auslandstjenna har blandingsskog. Et par mindre områder har 
lavurteikeskog, og er registrert som naturtypelokaliteter. I hovedsak er det fattige lyngdominerte 
bestand og mindre arealer av rikvegetasjon, bl.a. et smalt belte i den nordvendte lia mellom Sauvika 
og Bjellåsen. I deler av området er det mye ung ospeskog.  

Øst for Auslandstjenna er det lyngdominert gran- og blandingsskog på sørsiden av veien. På 
nordsiden av eksisterende vei, i Gardslifjell og Moensåsen, ligger flere rike edelløvskoger med høye 
naturverdier. I dette området forekommer også et par forskriftseiker.  

 

 

Rik sumpskog med svartor på grov sokkel, vest for Hammarbekkens utløp.  

 

3.2. NATURTYPELOKALITETER OG FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

I deler av området er det ganske mange viktige naturtyper, da det er forholdsvis mye rik vegetasjon. 
Mange har svært lite areal, og er så vidt innenfor innslagspunktet for å registreres. Det er dermed en 
sterk overvekt av lokaliteter av laveste verdiklasse (C). Verdikart er vist i Figur 3-3, Figur 3-4 og Figur 
3-5 i kap. 3.4. For fullstendige naturtypebeskrivelser vises det til faktaark i vedlegg 1 (nye 
registreringer) og naturbase (eksisterende data). To av registreringene omtalt i vedlegg 1 omfatter en 
«løs samling elementer» med enkelte interessante artsfunn. Dette er kartlagt som funksjonsområder 
for arter (gjelder NM-14 og NM-20).  
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3.3. LANDSKAPSØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Hammartjønnvassdraget er avgrenset som et landskapsøkologisk funksjonsområde. Her er det en 
rekke viktige naturområder innenfor et avgrenset område langs vassdraget, se verdikart Figur 
3-4Figur 3-5.  

Fallviltregisteret viser en del påkjørsler i området siste 20 år, se Figur 3-1.  

 

Figur 3-1: Fallvilthendelser registrert i fallviltregisteret i perioden 01.01.2000-12.08.2020 

 

Flere vilttrekk er registrert i konsekvensutredningen av E18 Dørdal-Grimstad, se Figur 3-2. 

 

Figur 3-2: Vilttrekk Skorstøl-Lindland (gule streker). Trekk omtalt i tekst er markert med rød pil.   
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Sammen med informasjon fra kommunens viltnemd har informasjonen over blitt brukt til å 
identifisere fire landskapsøkologiske funksjonsområder av typen «vilttrekk». Disse beskrives under. 
Se også verdikart, Figur 3-3, Figur 3-4 og Figur 3-5. 

Dørsdal:  

Det foregår vilttrekk to steder i dette området, over Dørsdalssletta rett øst for avkjøringen til Ausland 
og fra Kufjell og inn i Hjembufjell ved Auslandsstranda. Begge disse stedene er det fallvilt-
registreringer av rådyr siste 20 år, hvor 2 av 3 er påkjørt av motorkjøretøy. Dyrene som krysser ved 
Auslandsstranda kan ta flere veier – både rett opp lia i Hjembufjell og opp dyrka marka i retning 
Dørsdal. Trekket benyttes av flere arter hvor rådyr sannsynligvis dominerer. I planen er virkningen for 
trekkbevegelsen fra ved Dørsdal vurdert samlet. Verdien vurderes som lokalt viktig (noe-middels 
verdi).  

Moen: 

Det foregår vilttrekk over Moensletta, både i Daldraget rett vest for Bjellåsen og noe lenger vest. Det 
er i alt 5 fallviltregistreringer av påkjørte rådyr siste 20 åra. I planen er trekkbevegelsen i dette 
området vurdert samlet. Det må antas at rådyr benytter denne kryssingen hyppigst. Verdien vurderes 
som lokal (noe-middels verdi).  

Øylandsdal og Svarthøl: 

Det har i mange år vært kjent utfordringer med påkjørsel av vilt langs E18 på strekningen Svarthøl-
Brurknatten. Fallviltregistreringer siste 20 år viser 6 registrerte påkjørsler, hvorav 4 elg og 2 rådyr. 
Feltregistreringer i 2020 viser at det er stor trafikk av hjortevilt i området vest for Øylandsdal. 

Vilttrekket som foregår i passasjen mellom Aklandstjenna og Lindlandsvannet utgjør en forflytnings-
korridor for hjortevilt mellom indre deler av Risør/Vegårshei og kystmarkene. Dette bekreftes også 
av E18-utredningen, som markerer et trekk fra Eksjøområdet og grenseområdene til Vegårshei, 
sør/østover mellom Aklandstjenna og Lindlandsvannet, se Figur 3-2. Dette trekket splitter seg i to 
mot Øylandsdal og Svarthøl. I arbeidet med E18-planen verdisettes vilttrekket i dette området kun 
som lokalt viktig (noe verdi). Dette virker som en forsiktig verdivurdering, da dette synes å være en 
markert innfallsport for vilttrekk fra «indre bygder» ut mot Risørhalvøya.  

Alle hjortedyrarter benytter trolig Øylandsdalområdet og det nevnte trekket. Kulturlandskapet ved 
Øylandsdal med skogbryn, åkerholmer og løv- og blandingsskogslier har trolig stor verdi som helårs 
leveområde for særlig rådyr. På verdikartet er trekkbevegelsene tegnet inn som to trekk, ett nordlig 
og ett sørlig. Det nordligste omfatter øst-vestbevegelsen omkring Øylandsdalen gård og Brurknatten, 
og inkluderer også et par markerte terrengslukter rett vest for Brurknatten. Disse er godt egnet for 
hjortevilttrekk, da de kan være ledelinjer. Det sørligste omfatter øst-vestbevegelsen ved Svarthøl og 
nord for veiskjæringa ved Svarthøl. Begge kobler seg på trekk mot «indre bygder» i vestlig retning. 

På grunnlag av innsamlet informasjon verdisettes trekkene over Øylandsdal som regionalt viktige 
(middels til stor verdi). Det er best dokumentasjon på trekk i den nordligste delen av området, men 
på føre-var grunnlag vurderes verdien av begge de inntegnede trekkene i området som lik.   
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3.4. VERDIKART 

 

Figur 3-3: Kart over naturverdier, naturmangfold på land. Vestre del. 



 

Figur 3-4: Kart over naturverdier, naturmangfold på land midtre del.  
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Figur 3-5: Kart over naturverdier, naturmangfold på land østre del. 



4. Drøfting/konklusjon/virkning 

Tabell 4-1 gir oversikt over planvirkning for verdisatte forekomster. Ved vurdering av planvirkning er 
det tatt utgangspunkt i tiltakets geometri, oktober 2020. Geometrien som er benyttet som grunnlag 
for vurdering av virkning illustrerer ikke det planlagte tiltaket på en 100 % korrekt måte. Dette 
skyldes særlig at genererte skråningsutslag ikke overalt tar hensyn til reelle grunnforhold (løsmasser/ 
fjell) eller ikke er ferdig bearbeidet (eksempelvis bruk av muring eller oppstramming). Der slike 
hensyn er viktige er det gjort utsjekk med vegplanlegger før virkning er beskrevet. Enkelte hensyn er 
dessuten gjort bindende gjennom planbestemmelsene, og gir en sikkerhet for vurderingen. Det er 
like fullt en generell usikkerhet knyttet planvirkningn, ikke minst fordi det kan tilkomme justeringer 
som i prosjekteringsfasen.   

For forekomster der det er relevant er det tatt høyde for at naturmangfoldet i et belte utenfor 
fyllingsfot/skråningstopp kan bli varig påvirka som følge av vegetasjonsrensk eller annen påvirkning i 
anleggsfasen. I tilfeller der nærheten til viktige forekomster er hensyntatt, og arealplanen har 
redusert omfanget av anleggsbelte, er det lagt til grunn at påvirkning i anleggsfasen blir vesentlig 
mindre.  

Det er tatt høyde for ett massedeponi sør for fv. 416 i slukta vest for Hammeren (nord for Geitåsen).  

Under er det listet lokaliteter innen planområdet som ikke påvirkes, verken av direkte arealbeslag 
eller fjernvirkninger. Der det er relevant, er det gitt en forklaring:  

- NM 1 Dørsdal S, rik edelløvskog 
- NM 4 Sauvika/Gamle Songevei, Store gamle trær (ask). Gamle Songevei skal kobles på ny fv. 416, men vil ikke gi 

beslag i dette området, som ligger rett sør for en bygning som skal ivaretas. 
- NM 5: Hammartjenn N, rik sumpskog. Det er valgt en linjeføring for ny fv. 416 som ikke gir inngrep i sumpskogen 

mot Hammartjønn. Ny vei vil ikke bygges ut over dagens veikant. Det vil ikke være permanent påvirkning av 
lokaliteten. I anleggsfasen må Hammartjennområdet, inkludert sumsskogen, sikres. 

- NM 6: Hammartjenn N2, rik edelløvskog.  
- NM 7: Hammartjenn NV, rik edelløvskog.   
- NM 13: Svarthøl NV, rik edelløvskog 
- NM 14: Svarthøl NV2, Økologisk funksjonsområde 
- NM 20: Svarthøl nord, Økologisk funksjonsområde 
- NM 21: Svarthøl, rik sumpskog 
- NM 29: Moensåsen, rik edelløvskog. Planen avsluttes vest for lokaliteten.  
- NM 9: Stupshøl, rik sumpskog. 
- NM 11: Øylandsdal vest, rik edelløvskog.  
- NM 17: Eidkjerret N, rik sumpskog. 
- NM-27: Rød, Strandeng og strandsump. Et lite areal av den opprinnelige naturtypeavgrensningen beslaglegges (se 

registreringskart, vedlegg 2). Lokalitetsgrensen er justert etter befaring og innspill (se vedlegg 2). Verdifull 
strandeng går ikke tapt.  

- NM-30: Mindre områder med kantsoner og fattig (flekkvis rik) skogvegetasjon uten naturtypeverdi vil berøres av 
planen. Virkningen for naturmangfold på land gjennom tap av kantsoner mot vannet og fragmenter av rik 
sumpskog og rik lavurtskog vurderes som litt negativ. 

 

For NM-5 (Hammartjenn N), NM-9 (Stupshøl), NM-17 (Eidkjerret N), NM-21 (Svarthøl), NM-23 
(Bekken Aklandstjern-Hammartjern), NM-30 (Aklandstjenn), NM-25 (Hammartjønn naturreservat) og 
NM-26 (Hammartjenn m/utløpsbekk) kan det bli midlertidig påvirkning som følge av tungt mark-
arbeid i nedslagsfeltet. Det kan dermed være avrenning av turbid vann fra slike inngrep. Slik 
avrenning vurderes som en forbigående og lite alvorlig miljøskade for terrestrisk naturmangfold i 
disse lokalitetene. Virkningen for naturmangfold i vann er behandlet i egen vannmiljøutredning.  



Tabell 4-1: Vurdering av planvirkning og avbøtende tiltak. Verdisetting med bokstavkode refererer DN-håndbok 13 (gjelder kun viktige naturtyper). Tekstlig verdi-
setting er i hht V712, og samsvarer med verdikartet. Evt. skadereduserende tiltak er omtalt i kap. 4.3 

Delområde Navn og naturtype Verdi Påvirkning fra tiltaket 

NM-2 Sauvika N, rik 
edelløvskog C, Middels 

Veilinja passere tvers gjennom lokaliteten, og svært lite areal vil stå igjen. Den klart rikeste delen av lokaliteten går tapt i sin helhet. Da 
verdien er lokalt viktig vurderes planvirkningen som middels negativ, til tross for at inngrepet er stort og ødeleggende for verdiene.  
 

NM-3 Bjellåsen, rik 
edelløvskog 

C 
Middels 

Det blir et ubetydelig arealbeslag i nord, trolig går omkring 0,5 daa, d.v.s. < 5% av arealet, tapt. Ingen inngrep i lavurteikeskog, og de aller 
fleste viktige elementer – også en registrert rødlisteart knyttet til eik – bevares. Planvirkningen vurderes som ubetydelig til litt negativ.   
 

NM-8 Geitåsen N, rik 
edelløvskog 

B 
Stor 

Lokaliteten berøres ikke av selve korridoren for ny fv 416. Det planlegges imidlertid et deponiområde i dalsenkningen mellom lokaliteten 
og fv. 416. Hvor stor oppfyllingen blir er noe usikkert, men det må regnes med et mindre arealbeslag på ca 1,5 daa i den nedre delen av 
lokaliteten. Det legges til grunn at det alt vesentligste av skogslia blir liggende urørt. Virkningen vurderes som begrenset og lokaliteten 
vurderes da kun som noe forringet og planvirkningen vil være litt negativ.  
 

NM-10 
Øylandsdal 
edelløvskog, rik 
edelløvskog 

B 
Stor 

Ny vei vil ligge i det alt vesentligste ligge øst for edelløvskogen, med inngrep på dyrka mark og tilhørende kantarealer. Det er noe 
arealbeslag på ca 1 daa i den nordlige delen av lokaliteten. En grov, gammel lind vil gå tapt her. De floristisk rikeste delene av lokaliteten og 
or-askeskogen i bekkedalen mot sør vil ikke berøres nevneverdig. Noe kanteffekter kan gjøre seg gjeldende (forurensning, støy). 
Forholdene for naturmangfold i området forverres, men siden mer enn 90 % av lokaliteten beholdes – inkludert særlig viktige deler – 
vurderes naturverdiene kun som noe forringet. Planvirkningen blir på dette grunnlag litt negativ.  
 

NM-12 Øylandsdal sør tuntre, 
store gamle trær (eik) 

B 
Stor 

Ny vei har nærføring til lokaliteten, det ser ut som treet stamme står bare ca 12 meter innenfor skjæringstopp. Ut fra terrengets 
beskaffenhet vurderes det som sannsynlig at treet kan bevares, og vil være uberørt av den nye veien. Planvirkningen settes til ubetydelig. 
 

NM-15 
Øylandsdal vest 
tuntre, store gamle 
trær/ask 

C 
Middels 

Ny vei har nærføring til lokaliteten, det ser ut som treet stamme står bare ca 10 meter utenfor fyllingsfot. Det legges til grunn at treet kan 
bevares, men planvirkningen settes likevel til litt negativ da det kan oppstå noe miljøskade i forbindelse med nærføring og byggeperioden. 
Dette kan i verste fall forkorte treets livsløp. 
 

NM-16 Lille Lauvåsen, nord 
for, rik sumpskog 

C 
Middels 

Ny vei er planlagt gjennom søkket hvor denne lokaliteten ligger. 100 % arealbeslag, og lokaliteten ødelegges. Naturtypeverdi av laveste 
verdiklasse (lokal verdi) tilsier likevel at planvirkningen ikke blir større enn middels negativ. 
 

NM-18 
Brurknatten øst2, Rik 
og gammel boreal 
løvskog. 

C 
Middels 

Lokaliteten ligger så vidt utenfor den sonen som påvirkes fysisk av inngrepet. Det vurderes likevel som sannsynlig at vegetasjonsrensk med 
tilhørende kanteffekter kan gi påvirkning i ytterkant av lokaliteten. Påvirkningen settes til noe forringet, og planvirkningen blir litt negativ. 
 

NM-19 Brurknatten øst1, Rik 
edelløvskog 

C 
Middels 

Den vestlige 10% av lokaliteten (ca 0,5 daa) vil påvirkes fysisk. Her er det bl.a. registrert en nær truet rødlisteart på liggende død eik. Mange 
forholdsvis grove eiker vil bevares i den delen som ikke berøres. Siden inngrepet vil berøre særlig viktige elementer, vurderes det likevel å 
forringe lokaliteten, med planvirkning på grensen mellom liten og middels negativ. 
 

NM-22 Vinterkjerrkrysset, 
store gamle trær (eik) 

C 
Stor 

Det vil bli omfattende byggeaktivitet i dette området, og det ansees som lite realistisk at dette treet kan bevares. Dette er en C-eik, så vidt 
innenfor forskriftens definisjon av «hul eik». Tap av hul eik er i utgangspunktet en stor konflikt. Det må også legges vekt på forekomstens 
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Delområde Navn og naturtype Verdi Påvirkning fra tiltaket 

utforming, og her har vi å gjøre med en forekomst av «gamle trær» i nedre kvalitetssjikt. Planvirkningen vurderes på dette grunnlag som 
middels negativ. 
 

NM-26 
Hammartjenn 
m/utløpsbekk, Ikke 
forsuret restområde 

A 
Svært stor 

Se også vurdering av planvirkning for lokalitetene NM-25 (Hammartjønn NR) og NM-5 (Hammartjenn N). Ny brukryssing av 
Hammartjennbekken skjer nedstrøms dagens bru og fjerner i størrelsesorden 220 m2 av kantsonen. Noe av dette tapet kompenseres 
muligens ved at gammel brukonstruksjon fjernes, og det kan regenereres en kantsone i dette partiet. Selve kantsonen består av yngre skog 
med stor treslagsvariasjon og godt innslag av alm (VU), og har sin hovedfunksjon som del av ferskvannssystemet. Ny bru vil ikke 
introdusere en barriere for viltets forflytninger, men tapet av kantsone kan være en litt negativ påvirkningsfaktor for vassdragets 
landskapsøkologiske funksjon for vilt. I sum vurderes planvirkningen for terrestrisk naturmangfold som litt negativ. Kantsonens funksjon for 
naturmangfold i bekken, her under sjøørret og elvemusling behandles i ferskvannsutredningen.  
 

NM-28 Rød, Store gamle trær 
(eik) 

B 
Stor 

Eika ligger tett innpå dagens veiareal. Tiltaket medfører stort sett inngrep på den grusa plassen (veiarealet) foran treet. Treets rotsone kan 
strekke seg inn i dette arealet, og vil kunne berøres. Selv om selve treet bevares vurderes derfor planvirkningen som litt negativ.  
 

NM-31 Gardslifjell B 
Stor 

Det blir et lite arealbeslag helt i utkanten av lokaliteten, da dette arealet berøres av tilførselsvei til bolig. Her vil det bli et beslag av ca 300 
m2 av lokaliteten, d.v.s. ca 10 %. Alternativet vurderes å forringe naturmiljøet noe, og planvirkningen vurderes som litt negativ. 
 

NM-32 Fv. 416 vest for 
Dørsdal, eik 

B 
Stor 

Ny vei vil passere forekomsten på vestsida. Det er en nærføring, men veien går ikke inn i skrenten der eika står. Med en skånsom 
anleggsperiode vurderes det som mulig å bevare treet, og planvirkningen er da ubetydelig.  
 

NM-33 Fv. 416 vest for 
Dørsdal, eik II 

C,  
Stor 

Ny vei vil beslaglegge forekomsten. Tap av hul eik er i utgangspunktet en stor konflikt. Det må også legges vekt på forekomstens utforming, 
og her har vi å gjøre med en forekomst av «gamle trær» i nedre kvalitetssjikt. Planvirkningen vurderes på dette grunnlag som middels 
negativ. 
 

NM-34 Dørsdal vest C,  
Noe 

Forekomsten berøres i vest der et areal på ca 10 % av arealet går tapt. Verdiene i lokaliteten blir kun noe forringet. På bakgrunn av at dette 
er en lokalitet med forholdsvis lav verdi, blir planvirkningen kun litt negativ .  
 

NM-41 Vilttrekk Øylandsdal 
nord og Brurknatten 

Regionalt 
viktig,  
Middels-stor 
verdi 

Ny vei ligger griper tungt inn i et område som er mye benyttet av vilt i dag, både som leveområde og trekkområde. I nord, ved kryss for 
påkobling mot Svarthøl, vil dagens trekkrute bli sterkt berørt. Det skjer et trekk gjennom den dalgangen der veilinja ligger. Det vil trolig 
være mulig for viltet å krysse ny vei sør for dette, ca 100-150 meter sør for nytt kryss. Veien planlegges med slake skråninger og uten 
rekkverk her, og trafikktettheten er liten, kun 500 ÅDT. For dyr som kommer vestfra kan veien enkelt krysses via dalslukte i Lille Lauvåsen, 
over ny vei og opp over Brurknatten, evt. i retning Øylandsdal gård. Riving av eksisterende E18 medfører at passasjen sør for Brurknatten 
vil være uproblematisk. På sikt vil E18 trafikken forsvinne fra området. Løsning for ny fv. 416 inkludert kryssområdet representerer like fullt 
en forringelse av trekkmuligheten nord på Øylandsdal da et mye brukt punkt med ledelinjer i form av små dalganger bygges ned. Isolert 
sett er planvirkningen for vilttrekket nord på Øylandsdal middels negativ. 
 

Vurderingene av trekkene ved Øylandsdal (både NM-41 og 42) må sees i sammenheng med utbyggingen av ny E18 og sammenkoblingen 
fra Øylandsdal mot nytt E18-kryss. I E18-planen vurderes ny motorvei å sterkt forringe mulighetene for vilttrekk på strekningen Skorstøl-
Lindland. Summen av samferdselstiltak i området innebærer dermed en betydelig forringelse av trekkmulighetene for vilt i et større 
område, og begrenser muligheten for utveksling av dyr fra «indre bygder» og ut til heiområdene mellom Sørfjorden og Sannesfjorden.  
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Delområde Navn og naturtype Verdi Påvirkning fra tiltaket 

 

NM-42 Vilttrekk Øylandsdal 
sør 

Regionalt 
viktig, 
Middels-stor 
verdi 

Ny veilinje i bunn av brattskrenten vest for Øylandsdal forringer mulighetene vil vilttrekk nord-sør i området. Trekk fra indre bygder over 
Lille Lauvåsen kan fremdeles passere gjennom Rugladalen og krysse nybygd vei mellom søndre Øylandsdal og Svarthøl. Kraftig redusert 
trafikktetthet sammenliknet med dagens situasjon (ÅDT> 9000 reduseres til ca 500) gir langt roligere forhold enn i dag i denne delen av 
området. Punktet der vilt krysser ny vei vil være fysisk greit å forsere da det planlegges slake vegskråninger uten rekkverk her. Dette 
trekket vil være mindre påvirket av ny vei enn trekket nord på Øylandsdal. Isolert sett er forringelsen av trekket «Øylandsdal sør» liten, og 
planvirkningen litt negativ. Virkningen er mindre alvorlig enn for det nordlige trekket i området (NM-41).  
Mtp sumvirkning av samferdselsutbygging på vilt; se vurdering under NM-41. 
 

NM-43 Vilttrekk Moensletta 
Lokalt viktig 
Noe-middels 
verdi 

Det vil ikke ble en spesialtilpasset planfri krysning for vilt på denne strekningen. En vei med så pass liten trafikktetthet som her (ÅDT 2500) 
vil likevel være fullt mulig for vilt å krysse i plan. På de første ca 130 - 140 meterne vest for Bjellåsen ligger veien med temmelig slake 
skråninger og med noe avstand til lia og dalslukta i sør. Vilt vil ha tilgang til å passere veien i dette området. Det er planlagt buss-
holdeplasser på denne strekningen, noe som gir en del aktivitet og forstyrrelser, særlig i hektiske tider på døgnet (i mindre grad nattestid 
og i grålysningen). Passasjemuligheten opprettholdes. Vest for dette vil ny vei ligge i én-sidig skjæring i ca 200 meters lengde. Skjæringen er 
høy, og levner ikke passasjemuligheter for vilt. Mot Sauvvika, ved østenden av dyrkamarka, vil det være en passasjemulighet over ny vei.  
Det er positivt at veilinja ikke skjærer gjennom Bjellåsen, da en på denne måten unngår støy og forstyrrelser i inngangen til det framtidige 
krysningspunktet. Arealene som står igjen i Bjellåsen vil fungere som leveområder for vilt.  
I den ferdigbygde situasjonen vil summen av inngrep i området helt klart øke, da vilt må krysse både ny vei og dagens vei, som ligger igjen 
på denne strekningen. I tillegg vil store deler av den bratte skogslia, som i dag har flere egnede områder for viltbevegelse, erstattes av en 
loddrett skjæring. Sammenholdt  med verdivurderingen vurderes inngrepet å gi liten-middels negativ planvirkning. 
 

NM-44 Vilttrekk Dørsdal 
Lokalt viktig,  
Noe-middels 
verdi 

Den østlige delen av trekket, ved Dørsdalsstranda påvirkes ikke, da planen avsluttes før dette punktet. På strekningen mellom avkj./Dørsdal 
og avkj./Ausland vil utvidelsen skje sørover i alle alternativer. På denne strekningen er det i dag små skrenter vekslende med vei «på 
terreng» og korte veiskråninger som er lett tilgjengelig for viltet. Ny vei vil øke omfanget og høyden av fjellskjæring på strekningen. Det vil 
fremdeles vært muligheter for vilt å passere over veien. Med framføring av GS-vei får anlegget økt bredde. Dette kan øke 
barrierevirkningen noe, men neppe betydelig så lenge trafikktettheten ikke øker drastisk. Det er forskjeller mellom alternativene, der Alt. 
Lilla trolig bevarer dagens situasjon best.  I sum antas det at vilttrekket i permanent situasjon kan opprettholdes, men at strekningen i øst 
berøres noe negativt. Planvirkningen bli litt negativ.   
 

NM-45 Hammartjennområdet Stor verdi 

I planen er det valgt en løsning som legger seg bort fra tjernet. Eneste inngrepet er kryssing av Hammartjønnbekken v/Hammeren på ny 
bro. Kryssing av Dalansbekken skjer i dagens krysningspunkt. Denne løsningen har et inngrep i kantsonen til bekken, og dette er vurdert 
under lokaliteten NM-26 (Hammartjenn m/utløpsbekk). Planens påvirkning på landskapsøkologiske sammenhenger i det store området 
NM-45 vurderes som ubetydelige, da kun en svært liten del av artsmangfoldet og de økologiske funksjonene i området påvirkes negativt.  

 



 

 

4.1. OPPSUMMERING, VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD PÅ LAND 

For oversiktens del er vurderingene sortert først strekningsvis, deretter tematisk. 

 
4.1.1. Strekningsvis gjennomgang 
 
Svarthøl-Øylandsdal-Vinterkjerr 
En liten sumpskog (verdi C) vil gå tapt i sin helhet. Det blir også mindre inngrep i ytterligere to C-
lokaliteter (boreal løvskog og rik edelløvskog). Det blir et arealtap i den store edelløvskogslia ved Lille 
Lauvåsen (verdi B). Målt opp mot lokalitetens størrelse er likevel inngrepet ganske lite, og de rikeste 
og viktigste delene unngås. En forskriftseik med C-verdi ved Vinterkjerrkrysset må trolig felles. 

For vilt vil tiltaket medføre inngrep i viktige områder for trekk. Løsningen stenger ikke for trekk, men 
bygger seg tungt inn i områder som i dag er mye benyttet ved forflytning fra indre byger mot kysten. 
Virkningene vurderes som størst omkring kryssområdet (nordvest for Øylandsdal). Redusert trafikk 
på ny vei sammenliknet med dagens E18 er positivt. Den samlede belastningen av samferdsels-
utbygging i området (ny E18 m/kryssområde og ny fv. 416) er betydelig.  

Vinterkjerr-Moen 
Deponiområde nord for Geitåsen kan berøre den rike edelløvskogen i lokaliteten Geitåsen (NM-8, 
verdi B). Graden av miljøskade kommer an på hvor stor oppfyllingen blir. I Hammertjennområdet er 
det registrert mange viktige naturtyper. Veien er lagt på nord/østsiden av dagens vei, og berører 
verken tjernet, utløpsområdet, edelløvskogskoller på begge sidene av utløpet eller den svært viktige 
bremmen med svartorsumpskog langs vannkanten (flere av disse med A-verdi). Kryssingen av 
Hammertjennbekken legger beslag på noe av kantsonen, men virkningen for naturmangfold på land 
vurderes som liten.  

 

Hammartjennbekken med dagens vei og kantsonen som får et inngrep. Foto: Eirik Rosseland.  
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Den rike edelløvskogen Sauvika N (NM-2, verdi C) blir sterkt berørt. Fra Sauvika mot Moen vil veien 
øke barriereeffekten for vilt, da bratte skogslier med flere passeringsmulighet for vilt erstattes av 
lange strekninger med loddrette fjellskjæringer. Det vil være mulighet for viltet å trekke nord-sør 
gjennom området også i framtida, da det gjenstår framkommelige strekninger både ved Sauvika og 
rett øst for Bjellåsen. Dette er en lokal viltkryssing med aller størst verdi for rådyr.  

Moen-Dørsdal 
På strekningen Moen-Dørsdal er i alt fem ulike varianter vurdert. Det er stor forskjell på hvordan de 
fem variantene berører naturmangfold på land. I vedlegg 3 gis en gjennomgang for naturmangfold på 
land, med vurderinger av forskjellene i konfliktnivå mellom de fem vurderte linjene.  

På vestsiden av Auslandstjenna er det små konflikter. Edelløvskogslokaliteten i Bjellåsen berøres 
svært lite, og skogområdet i Bjellåsen, ved inngangen til viltpassasjen, blir liggende urørt. På østsiden 
av Auslandstjenna berøres én lokalt viktig forskriftseik, mens en langt viktigere forskrifseik kan 
bevares. Et meget lite inngrep i en lavurteikeskog med B-verdi vurderes å være av mindre betydning 
da det særlig rike delen av lokaliteten vurderes å være godt ivaretatt. Det store A-området i 
Moensåsen berøres ikke. Det er også inngrep i en liten edelløvskogslokalitet med (så vidt) lokal verdi. 
Inngrepene på sørsiden av fv. 416 berører ikke viktige naturtyper. Den vestlige delen av vilttrekkene 
ved Dørsdal berøres negativt, men det vurderes som mulig å opprettholde denne lokalt viktige 
trekkbevegelsen.  

 

4.1.2. Utvalgte naturtyper 
Systemet med utvalgte naturtyper er hjemlet i naturmangfoldlovens (nml) §52, se også §§53 og §56 
og forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven FOR-2011-05-13-512. 

Naturmangfoldlovens § 53, 2. ledd sier at «før det treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en 
forekomst av en utvalgt naturtype, må konsekvensene for den utvalgte naturtypen klarlegges». 
Videre: «Ved vurderingen…… skal det legges vekt for forekomstens betydning for den samlede 
utbredelsen og kvaliteten av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan etableres eller utvikles 
på ået annet sted». Forarbeidene til nml presiserer at det her ikke siktes til en ordinær konsekvens-
utredning etter plan- og bygningsloven, men en enklere analyse av konsekvensene for naturtypens 
utbredelse og tilstand. 

Det er registrert fem forskriftseiker i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Av disse er to C-eiker 
med små hulrom og ikke innenfor forskriften på størrelse alene (gjelder NM-22 og NM-33). De tre 
øvrige (NM-12, NM-28 og NM-32) er verdisatt som viktige (B). To av disse har store hulrom og en del 
liter rødmold, noe som bidrar til å gi de en høyere verdi.  

Planen innebærer at to forskriftseiker må felles. Dette er C-eiker, NM-22 og NM-33. Tiltakets inngrep 
i utvalgte naturtyper er redegjort for i avsnittet om planvirkning, se Tabell 4-1 og oppsummering i 
avsnittt 4.1.1 rett over. Vurdering av konsekvensene for «den samlede utbredelsen og kvaliteten..», 
jf. nml § 53 gis under: 

Bakgrunn og forekomster: 

Med «hul eik» menes i denne sammenheng eiketrær som enten (i) er særlig grove – med en 
diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets4 på 200 cm (selv om de ikke er hule), eller (ii) eiketrær 

 
4 Omkrets og diameter måles 1,3 meter over bakken 
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som er synlig hule5, da med et innslagspunkt for størrelse på diameter minst 30 cm, tilsvarende 
omkrets på minst 95 cm. Unntatt er hule eiker i produktiv skog. Det er gitt en presisering til 
forskriften hvor eiker i kantområder, inn til 20 meter inn i produktiv skog, likevel omfattes av 
forskriften6. 

I kommuneplanens utredning av innspill til ny fv. 416 ble det gjort en vurdering av forskriftseiker. 
Denne baserte seg på forekomster i naturbase (totalt 48) og vurderinger av «mørketall», som ble 
vurdert som betydelig. Det har skjedd en opprydning i naturbase siden 2019, hvor alle eller nesten 
alle punktregistrerte forskriftseiker er fjernet. Per. 1. oktober 2020 er det registrert 17 områder i 
Risør med utvalgt naturtype «hule eiker» gjennom naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (kilde 
naturbase), i alt 20 eiker. I samband med naturtypekartlegging etter miljødirektoratets instruks 
(MNiN-kartlegging) er det dessuten kartlagt 74 «hule eiker» i kommunen. Sistnevnte kartlegging 
inkluderer også eiker over forskriftens innslagspunkt når de opptrer i produktiv skog, selv om disse 
ikke per definisjon er utvalgte naturtyper. En «eik-for-eik» gjennomgang mot AR5 viser at 32 av disse 
74 eikene er innenfor forskriften, videre at disse ikke overlapper med forskriftseiker registrert etter 
DN-håndbok 13-metoden. Dekningsgraden for MNiN-kartlegging av landareal i Risør er ca 17 %. 
Dersom en antar at det er den samme tettheten av forskriftseiker i hele kommunen, vil en 
ekstrapolering gi totalt 192 forskriftseiker. Sannsynligvis er dette en forsiktig antakelse da MNiN- 
kartlegging i liten grad har dekket kommunens bebygde og bynære områder. Slike arealtyper har 
erfaringsmessig ganske mange forskriftseiker. Kartleggingene i forbindelse med fv. 416 i 2019 og 
2020 viser også at det er betydelige mørketall mtp registrering av forskriftseiker, da det er kartlagt 14 
«nye» forskriftseiker i det vegnære arealet til fv. 416 i disse kartleggingene, altså hele 70 % av 
antallet som fra før av var kjent gjennom naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 i kommunen.  

Gjennomgangen over tilsier at det trolig er et stort «mørketall» for reelt antall forskriftseiker i 
kommunen, sammenliknet med hva et oppslag i naturbase viser. Naturtypekartlegginger har trolig 
fanget opp en del av de mest spektakulære eikene. En må anta at det er minst 200 forskriftseiker i 
Risør. Vurderingen som er gitt her er tilsvarende for andre kommuner i regionen, der selv de minste 
kommunene trolig huser (minst) et par hundre forskriftseiker (A. Heggland, egne data).  

Konsekvenser: 

Dersom en legger til grunn at to forskriftseiker må felles, vil dette anslagsvis representere ca 1 % av 
slike eiker i kommunen. En skal heller ikke glemme at mange av de gamle og hule eikene som står i 
produktiv skog, ofte i ganske kort avstand til kulturlandskapet, tilbyr livsrom for mange av de samme 
artene som trærne som faller innenfor forskriften. Tapet av strukturer som er ment å ivaretas 
gjennom forskriften er dermed trolig langt lavere enn 1 %. Totalt vurderes tapet å være av liten 
betydning for den samlede forekomsten og vurderes i liten grad å forringe muligheten til å nå 
forvaltningsmål for naturmangfold knytta til naturtypen. Miljøoppfølging med ivaretakelse/ 
gjenlegging av stammene vil potensielt dempe planvirkningen ytterligere, se avsnitt om miljø-
oppfølging. Dette tiltaket vurderes som det mest relevante skadereduserende tiltaket, da det 
bokstavelig og på kort sikt er umulig å gjenskape forekomstene som går tapt.    

 
5 Synlig hule trær betyr i hht forskriften at der er indre hulrom som er større enn åpningen og åpning større enn 5 cm 
6 Presisering fra klima- og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet 2. november 2017, ref. 12/3878 
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Fotos av de to forskriftseikene som må felles.  

 

4.1.3. Rødlista naturtyper7 
Rødlista naturtyper er en av de viktigste kriteriene for å definere og avgrense viktige naturtyper. I 
gjeldende rødliste er innslagspunktet for trua/nær trua naturtyper ofte ganske lavt i den forstand at 
allerede de intermediære og hyppig forekommende typene er innlemmet i definisjonen. I Risør vil for 
eksempel ganske store arealer med typiske edelløvskoger, med mindre de er helt dominert av lyng i 
feltsjiktet, være rødlista naturtyper. Dette gjelder både friske typer (særlig «frisk rik edellauvskog, 
NT», eksempelvis alm-lindeskog i rasmark) og tørre typer (særlig «lavurtedelløvskog, VU», fortrinns-
vis lavurteikeskog). Det samme prinsippet gjelder «rik sumpskog, VU», der både arealgrensa for å 
kartlegge naturtypen og innslagspunktet for «rikhet» i hht rødlista er lavt. Mange av de registrerte 
terrestre naturtypelokalitetene har dermed innslag av trua naturtyper, se Tabell 4-2 som 
oppsummerer forekomst og arealbeslag av trua naturtyper.   

  

 
7 https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 
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Tabell 4-2 Lokaliteter med rødlista naturtyper med estimert arealbeslag (avrundet) 

Lokalitet, nr. og navn Trua naturtype (kategori) Kommentar Areal trua 
naturtype 

Arealbeslag 

NM-1, Dørsdal S, rik 
edelløvskog 

Høgstaudeedelløvskog (VU) Or-askeskog langs bekken 1 daa 0 

NM-2 Sauvika N Lågurtedellauvskog (VU) Lavurteikeskog, i hovedsak 
middels rikt, et mindre areal rikt 

3 daa 3 daa 

NM-3, Bjellåsen Lågurtedellauvskog (VU) Lavurteikeskog, moderat rik type 5 daa 0 
NM-5, Hammartjenn N Rik svartorsumpskog (VU) Rik utforming 10 daa 0 
NM-6, Hammartjenn N2 Lågurtedellauvskog (VU) Lavurteikeskog 2 daa 0 
NM-7, Hammartjenn NV Frisk rik edelløvskog (NT)  3 daa  0 
NM-8, Geitåsen N Høgstaudeedelløvskog (VU) Or-askeskog nederst i lia 4 daa 1,5 daa 
NM-8, Geitåsen N Frisk rik edelløvskog (NT) Frisk rasmarksskog i midte og øvre 

deler av lia 
21 daa 0 

NM-9, Stupshøl Rik svartorsumpskog (VU) Intermediær utforming 1 daa 0 
NM-10 Øylandsdal 
edelløvskog 

Høgstaudeedelløvskog (VU) Or-askeskog i bekkedalen sørøst i 
lokaliteten. 

2 daa 0 

NM-10 Øylandsdal 
edelløvskog 

Frisk rik edelløvskog (NT) Rasmarksskog, gjelder hoveddelen 
av lokaliteten 

8 daa 1 daa 

NM-11, Øylandsdal vest Lågurtedellauvskog (VU) Svak utforming  2 daa 0 
NM-13, Svarthøl NV Frisk rik edelløvskog (NT) Frisk rasmarksskog 3 daa 0 
NM-16, Lille Lauvåsen, 
nord for 

Rik svartorsumpskog (VU) Slakkstarrutforming 2 daa 0 

NM-17, Eidkjerret N Rik svartorsumpskog (VU)  3 daa 0 
NM-19, Brurknatten øst1 Lågurtedelauvskog (VU) Lavurteikeskog, svak utforming 4 daa < 1 daa 
NM-21, Svarthøl Rik svartorsumpskog (VU)  3 daa 0 
NM-25, Hammartjønn NR Rik svartorsumpskog (VU) Rik type. 20 daa 0 
NM-27, Rød Semi-naturlig strandeng (EN) Trolig er ikke hele arealet innenfor 

denne trua naturtypen 
18 daa 0 

NM-29, Moensåsen Lågurtedellauvskog (VU) Trolig er ikke hele arealet 
lågurtedelløvskog 

106 daa 0 

NM-31, Gardslifjell Lågurtedellauvskog (VU) Godt utformet. 3 daa <0,5 daa 
NM-34, Dørsdal vest Lågurtedellauvskog (VU) Svak utforming 1 daa <0,1 daa 
NM-34, Dørsdal vest Frisk rik edelløvskog (NT) Vekselfuktig utforming 1 daa 0 

 

For utdyping av lokalitetenes verdi og inngrepets omfang vises til Tabell 4-1, kap. 4.2 og 
lokalitetsbeskrivelser i vedlegg 1.  

 

4.1.4. Rødlista arter 
Det er ikke gjennomført noen total artskartlegging. Sannsynligvis gjenspeiler verdien av lokalitetene i 
stor grad hvilket potensial de har som levested for rødlistearter. Eksempelvis vil det trolig være en 
del rødlistede insektarter knytta til både edelløvskoger og hule eiker i området. Likeså vil det i en god 
soppsesong være mulig å finne rødlista markboende sopparter i rik edelløvskog i området, kanskje 
særlig i de tørre lågurtutformingene med sørvendt eksposisjon.  
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Den vedboende rødlistearten ruteskorpe (NT) ble registrert fire steder i området, hvorav én av 
forekomstene ligger i et areal som går tapt. De rødlista treslagene ask og alm (begge VU) er hyppig 
forekommen de planområdet og kommunen for øvrig, særlig gjelder det ask. Flere naturtype-
lokaliteter av høgstaude edelløvskog og store gamle trær inneholder ask. I noen utforminger av 
lågurtedellauvskog er det registrert alm. Både enkelttrær og tregrupper av ask og alm vil gå tapt som 
følge av tiltaket, men tapet av ask og alm fra særlig viktige lokaliteter er lite.  

 

4.1.4. Landskapsøkologiske vurderinger 
Prosjektet medfører bygging tett på dagens fv. 416, og bidrar i liten grad til fysisk oppsplitting av 
naturområder. Planen innebærer likevel flere negative virkninger for vilt, se vurderinger av 
lokalitetene NM-41-44. For fugl og sammenheng mellom naturtypelokaliteter vurderes virkningene 
av tiltaket som ubetydelige.  

Det landskapsøkologiske funksjonsområdet ved Hammartjenn (NM-45) berøres lite. I planen er det 
valgt en løsning som legger seg bort fra tjernet, og hvor det eneste inngrepet er kryssingen av 
Hammartjønnbekken på ny bro. Denne løsningen har et inngrep i kantsonen til bekken, og dette er 
vurdert under lokaliteten NM-26 (Hammartjenn m/utløpsbekk). Planens påvirkning på landskaps-
økologiske sammenhenger i det store området NM-45 vurderes som ubetydelige, da kun en svært 
liten del av artsmangfoldet og de økologiske funksjonene i området påvirkes negativt.  

 

Foto av Hammartjenn med omgivelser.  
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4.2. KART SOM VISER KONFLIKTER OMTALT I TABELL 4-1:  

Geometrien som er benyttet som grunnlag for vurdering av virkninger gjenspeiler ikke 100 % ferdig 
bygd situasjon. Dette skyldes særlig at genererte skråningsutslag ikke overalt tar hensyn til relle 
grunnforhold (løsmasser/fjell) eller ikke er ferdig bearbeidet (eksempelvis bruk av muring eller 
oppstramming). Der slike hensyn er viktige er det gjort utsjekk med vegplanlegger før virkning er 
beskrevet.   

 

NM-2 Sauvika og NM-4 Sauvika/Gamle Songevei samt vilttrekket NM-43 (vestre del) 

 

 

NM-3 Bjellåsen og vilttrekket NM-43 (østre del) 
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NM-5 Hammartjenn N, NM-6 Hammartjenn N2, NM-7 Hammartjenn NV, NM-26 Hammartjenn 
m/utløpsbekk og NM-27 Rød 

 

 

NM-8 Geitåsen N og NM-28 Rød 

Blå stiplet linje representerer inngrepsgrensen som er lagt til grunn i vurdering av planvirkning for lokaliteten NM-8.  
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NM-9 Stupshøl, NM-22 Vinterkjerrkrysset, NM-24 Aklandstjenna og (deler av) NM-23 Bekken 
Aklandstjern-Hammartjern 

 

 

NM-10 Øylandsdal edelløvskog, NM-11 Øylandsdal vest, NM-12 Øylandsdal sør tuntre, NM-15 
Øylandsdal vest tuntre, NM-16 Lille Lauvåsen, nord for, NM-18 Brurknatten øst2, NM-19 Brurknatten 
øst1, vilttrekkene NM-42 og NM-41 
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4.3. MILJØOPPFØLGING 

Planbeskrivelsen inneholder en overordnet YM-plan. Flere viktige miljøhensyn er omtalt som 
funksjonskrav i planbestemmelsene. En mer detaljert plan for miljøoppfølging i prosjekterings- og 
entreprisefase skal utarbeides.  

Under nevnes noen aspekter som inngår i prosjektets miljøoppfølging av naturmangfold på land.  

 

4.3.1. Tiltak for å unngå eller redusere fysiske inngrep 
For å sikre at naturverdier tett på tiltaket ikke skades mer enn nødvendig må det arbeides areal-
minimerende der tiltaket og midlertidig anleggsområde berører eller har stor nærføring til 
naturverdier. I anleggsperioden bør det settes opp anleggsgjerder som markerer yttergrense for 
tillatt arealbruk. Dette gjelder i prinsippet alle naturtypelokaliteter som er nevnt i Tabell 4-1. Der 
lokaliteten består av kun ett tre, og dette er forutsatt bevart i reguleringsplanen, er det av kritisk 
betydning at hensyn beskrives detaljert og utføres nøyaktig i hht til beskrivelse. Hvis ikke kan 
virkningen lett bli større enn forutsatt i reguleringsplanen. Dette gjelder Sauvika/Gamle Songevei 
(NM-4), Øylandsdal sør tuntre (NM-12), Øylandsdal vest tuntre (NM-15), Rød (NM-28), Fv. 416 vest 
for Dørsdal (NM-32). Av disse er NM-12, NM-28 og NM-32 forskriftseiker, hvor hensyn er særlig viktig 
å følge opp.  

For å sikre viltets krysningsmulighet på Øylandsdal er det viktig at veifyllingene legges som forutsatt i 
vurderingen av virkninger, jf. Tabell 4-1. Der er det forutsatt at veien har slake veiskråninger uten 
rekkverk. For viltkrysning på Moen må området ved busslommer rett vest for Bjellåsen samt arealet 
ved Sauvika bygges på en måte som sikrer viltet krysningsmulighet. Tilsvarende hensyn må også 
legges til grunn ved Dørsdal. Viltkryssing må følges opp etter bygging, og eventuelle tiltak som 
forbedrer situasjonen iverksettes.  

 

4.3.2. Skadereduserende tiltak i berørte forekomster 
Naturlig revegetering skal gjennomføres som et prinsipp. Toppmasser fra et areal med særlig rik 
karplanteflora i Sauvika (NM-2) må gjenbrukes lokalt, med mulighet for å få regenerert rik 
kant/edelløvskogsvegetasjon i veiens sideareal.  

Der areal med grove, gamle edelløvtrær eller liggende død ved med rødlistearter er berørt, skal slike 
elementer flyttes til den delen av lokaliteten som gjenstår, evt. i et egnet sideareal. Gjelder Geitåsen 
(NM-8), Øylandsdal edelløvskog (NM-10), Brurknatten øst 1 (NM-19), Vinterkjerrkrysset (NM-22) og 
Fv. 416 vest for Dørsdal, eik II (NM-33). 

 

4.3.3. Fremmede arter 
Det var fra før enkelte kjente forekomster av fremmede arter i området. Det er gjort ny kartlegging 
av fremmede arter i naturlike arealer. Informasjonen er lagt in i artsobservasjoner, og er tilgjengelig i 
artskart, sammen med eksisterende kartlegging, se Figur 4-1. For flere detaljer vises det til 
https://artskart.artsdatabanken.no/. Forsterkende kartlegging, særlig i private arealer (hager), må 
gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlag. I tillegg må det lages 

https://artskart.artsdatabanken.no/
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arbeidsbeskrivelser for vegetasjons- og massehåndtering som sikrer at forskrift om fremmede 
organismer overholdes.  

 

 

 

Figur 4-1. Skjermdumper av artskart 15.10.2020 som viser kjente forekomster av fremmede arter i 
planområdet. Svært høy risiko: lilla, høy risiko: blå, potensielt høy risiko: grønn.   
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Vedlegg 1: Lokalitetsbeskrivelser, 
nyregistrerte naturtypelokaliteter 

 

Dørsdal S 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-1 

Naturtype  Rik edellauvskog (DN 13), Rik sump- og kildeskog 
(reviderte faktaark 2014) 

Utforming  Or-askeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 29.04.2020 i forbindelse med reguleringsplan for fv. 416 Risørveien 
Øylandsdal-Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. Lokaliteten har lite areal, men er innenfor 
innslagspunkt på størrelse som er anbefalt av Miljødirektoratet (0,5 daa for rik edellauvskog). 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i et lite søkk opp fra Dørsdalsstranda ved Auslandsvannet. I nedkant går søkket over 
i et areal med delvis rydda kulturmark (funkteng) og et lite sumpareal i Auslandsvannet. I øvre ende 
går arealet over i en fattigere og mer skogbrukspåvirka skogbestand. På sidene er det løv- og 
blandingsskog, hovedsakelig av blåbærtype. En bratt skrent avgrenser lokaliteten mot sør. Videre 
mot sør er det et skogbestand med miljøkvaliteter, men dette er ikke undersøkt da det ligger utenfor 
grensene for planområdet, og uansett tilhører en annen naturtype.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området er rikt og inneholder to ulike naturtyper: (i) Rik lavurtskog av skogsvingeltype i den bratte 
lia mot sør og (ii) or-askeskog nede i selve søkket. Lågurtskogen er ikke rik nok til å kvalifisere som 
kalklågurtskog, og er dermed ikke en rødlistet naturtype. Sumpskogsdelen er en høystaude-
edellauvskog, rødlistet i kategorien VU. 

Artsmangfold:  
Ask dominerer på fuktig mark nede i søkket. Her inngår tannrot, hvitveis, gjøksyre, bekkeblom, 
brunrot og vendelrot. I skrenten finnes gran,hassel og rogn i tresjiktet, og skogsvingel er 
dominerende i feltsjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er ikke spesielt gammel. Noen grovere gran står sør for bekken. Det er flere ganske grove 
granlæger på lokaliteten. I tillegg er det selvtynningsvirke av flere løvrært, bl.a. ask. Ingen grove 
løvtrær står i området.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
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Ikke relevant.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten er svært liten av areal, og figureres ut p.g.a. forekomsten av or-askeskog, en vegetasjons-
type som har vært i sterk tilbakegang. Selv om det ikke er registrert spesielt kravfulle eller sjeldne 
arter, har slikt areal med kombinasjonen av rik, fuktig mark og flere viktige miljøelementer generelt 
et høyt artsmangfold. Ut fra verdikriteriene til Miljødirektoratet (2014) skårer lokaliteten i hovedssak 
lavt på verdikriteriene.  

Skjøtsel og hensyn:  
For bevaring og videreutvikling av artsmangfold vil det beste være om lokaliteten får utvikle seg fritt.  

Foto:  

 
Frisk edelløvskog langs bekk. 
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Sauvika N 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-2 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lågurteikeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 11.05.2020 og 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 
Risørveien. Kartlegger Arne Heggland (begge datoer) og Mari Dørsdal (11.05). 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en sørvendt skrent rett nord for Sauvika og krysset fv. 416 Risørveien og fv. 3458 
Gamle Songevei. I sør begynner lokaliteten rett på innsiden av den lave bergskjæringa mot veien. 
Mot øst er avgrensningen trekt tett på bebyggelse/hage. Mot nord og vest følger grensa overgangen 
mot fattigere, blåbærdominert eik- og furuskog. Berggrunnen består av gneis.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Varm, sørvendt eikeskog av lavurttypen. Lokaliteten er markert to-delt. I et lite søkk rett inn for veien 
og i tilhørende skrent er det tydeligvis tilgang på baserike mineraler og fuktighet. Her finnes en flekk 
på bare ca 250 m2 med overraskende rik vegetasjon (se artsmangfold). For øvrig er lavurtutformingen 
ikke spesielt rik. Lågurtedelløvskog er en rødlistet naturtype (VU), men det er bare en liten del av 
lokaliteten som har en rik utforming av typen.  

Artsmangfold:  
Den rike dele av området har masseforekomst av sanikel, flere eksemplar av lakrismjelt og blåveis ble 
notert her. Tysbast ble funnet et annet sted i den lavereliggende delen av området. For øvrig er 
feltsjiktet ikke spesielt rikt, og av mer «ordinær» lavurtutforming. Knollerteknapp, liljekonvall og 
fingerstarr er vanlige arter i disse delene av området, i tillegg ble hengeaks, gullris, tveskjeggveronika, 
legeveronika, hvitveis, hårfrytle, skogfiol, stormarimjelle og skjermsveve notert. Vivendel vokser rikt i 
området. Eik er klart vanligste treslag. Mange andre treslag ble notert; hassel, spisslønn, gran, lind, 
ask, bjørk, selje, furu, einer og osp. Alle disse spiller en lite rolle sammenliknet med eik. Den rikeste 
delen har et potensial for kravfulle (trolig også rødlista) markboende sopp.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Eikeskogen er ganske lysåpen og forholdsvis småvokst. De fleste trærne er opp til 25-30 i 
brysthøydediameter. Et fåtall trær er noe grovere. Den groveste eika ble målt til så vidt over 50 cm i 
brysthøydediameter. Det er svært lite dødt trevirke, men noen av eikene har døde greiner. 
Kystrustkjuke ble funnet på grein av eik.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er mange naturtypelokaliteter i området rundt Sauvika og Hammartjenn.  

Verdivurdering: 
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Lokaliteten er forholdsvis liten av areal. Den rikeste delen utgjør et for lite areal til å figureres ut som 
egen lokalitet. Dersom rikarealet hadde hatt en større utstrekning ville verdien av dette arealet vært 
(minst) B. Dominansen av noe floristisk utarma lavurteikeskog, lite totalareal og ganske ung skog 
tilsier verdi C. Verdiparametere både med lav vekt og middels vekt finnes, men totalt vurderes 
forekomsten kun som lokalt viktig.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  

Fotos (fotograf Arne Heggland):  

  

Lakrismjelt (v) og sanikel (h)  
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Bjellåsen 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-3 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lågurteikeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 12.05.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 Risørveien. 
Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på Bjellåsen, og omfatter den høyeste toppen og den korte lisida mot sør. Noe 
areal mot nord samt en liten tversgående sprekkedal er også inkludert. Berggrunnen består av 
kvartsitt og gneis. Mot sør er det en forholdsvis skarp grense mot blåbæreikeskog, men en grov eik 
som står noe inn i blåbærskogen er tatt med i avgrensningen. Mot nord inkluderer også arealet noe 
fattig blåbærmark med flere grove eiker.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Ca halvparten av arealet er lavurteikeskog, en rødlistet naturtype (VU). Utformingen er ikke spesielt 
rik (se artsmangfold).  

Artsmangfold:  
Arter som fingerstarr, liljekonvall og vivendel er karakteristisk i feltsjiktet. Eik er dominerende treslag 
i tresjiktet. Litt lind finnes også, i tillegg til hassel, spisslønn, osp, bjørk og furu. Rødlistearten 
ruteskorpe (NT) ble funnet på en middels/sterkt nedbrutt eikelåg. F.ø vurderes potensialet for 
rødlistearter som moderat på denne lokaliteten, men det er et potensial knyttet til flere relativt 
gamle eiketrær.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen inneholder en hel del eiker på ca 150 cm i omkrets (brysthøyde). Den største har 
brysthøydeomkrets 189 cm. Litt død ved av eik forekommer spredt i lokaliteten.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Ikke av stor relevans.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten er verken rik eller inneholder svært sjeldne elementer. På de fleste verdikriteriene har 
lokaliteten lav vekt, og verdien er lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  
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Fotos (fotograf Arne Heggland):  

 

Liggende død ved av eik i Bjellåsens sørskrent. 

 

Eldre eiker i Bjellåsens nordskrent. 
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Sauvika/Gamle Songevei 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-4 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Ask 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 18.06.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416, Risørveien. 
Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs gamle Songevei, rett sør for krysset mellom denne og fv. 416. Treets stamme 
står ca 3 meter fra veikanten, ved en gammel driftsbygning på bruket her.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet er en gammel ask, innenfor inngangsverdi for dette treslaget under naturtypen «store gamle 
trær».  

Artsmangfold:  
På stammen av aska er det flere thalli av skjellglye. Barken er noe grov, og det ansees å være 
potensial for sjeldne eller kravfulle skorpelav på stammen av treet.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har omkrets i diameter ca 230 cm, og er dermed godt over inngangsverdi, men fremdeles noe 
under trestørrelse som kreves for å gi middels eller stor vekt på verdikriteium størrelse. Treet kan ha 
vært styva/kylla, men har i dag en stor og flerstammet krone. Det finnes døde greiner i krona. Barken 
er noe grov. Treet har ingen synlige hulrom.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er kjent flere rike edelløvskoger og et og annet grovt, gammelt edelløvtre innenfor en avstand på 
noen hundre meter fra dette treet.  

Verdivurdering: 
Treet er godt innenfor inngangsverdi på størrelse, og skårer lavt eller middels på andre verdikriterier. 
Treet er en klar forekomst av laveste verdiklasse (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og utvikles best dersom treet skånes for inngrep og det heller ikke skjer 
inngrep i rotsonen. I arealet rundt treet er det frodig oppslag av «ugras» som hundekjeks og 
skvallerkål. På sikt kan sikkert også vedaktig vegetasjon spire her. Skjøtsel i form av tynning av 
oppslag rundt treet er positivt.  
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Foto (Arne Heggland): 

 

Ask ved gamle Songevei, nær kryssområde i Sauvika.  
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Hammartjenn N 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-5 

Naturtype  Rik sumpskog, kildeskog og strandskog 
Utforming  Rikere løvsumpskog 
Verdisetting A 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt ved flere anledninger i perioden 29.03.2020 til 12.05.2020 i forbindelse med 
planarbeid for ny fv. 416, Risørveien. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter kantsonene og sumpområdene ved Hammartjennbekkens utløp fra Hammar-
tjenn og langs tjernets nord- og østside. Sørover langs tjernets østside smalner lokaliteten av til å 
utgjøre kun en svært smal kantsone, som forbinder lokaliteten med Hammertjern naturreservat. I 
nordenden av tjernet grenser lokaliteten til rike edelløvskoger, tresatt vegfylling (dagens fv. 416) og 
et areal i bekkedalen fra Sauvika med yngre løvskog der det er under foryngelse et frodig hasselkratt 
etter tidligere hogst av gran.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Den rødlistede naturtypen rik svartorsumpskog (VU) utgjør hoveddelen av arealet.  

Artsmangfold:  
Svartor dominerer i tresjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Tilstanden er god, uten spor av moderne skogsbruksaktivitet eller grøfting. Lokaliteten henger 
sammen med Hammartjenn, som sikrer en konstant høy grunnvannstand.  

Fremmede arter: 
Noen eksemplarer av berberis ble observert.  

Del av helhetlig landskap: 
De mer eller mindre sammenhengende naturtypelokalitetene i Hammartjønnområdet omfatter 
vassdraget med tjernet, kantsoner, laks- og sjøørretvassdrag med elvemusling, strandenger og 
nærliggende edelløvskogområder. I prinsippet kan hele området, fra utløpsområde med strandenger 
til Aklandstjenna og med tilhørende fastmark sees på som en økologisk helhet. Området har svært 
store naturverdier. 

Verdivurdering: 
Rik svartorsumpskog er sjeldent, og utgjør ofte sterkt restpregede arealer. I dette området finnes 
kantsoner som på det bredeste er 30 meter og inneholder rike utforminger. Selv om arealet er noe i 
underkant av innslagspunkt for «høy vekt», oppveies dette av kriterier som påvirkning og 
landskapsøkologi. Sammen med nærliggende naturreservat «Hammartjern» er dessuten arealet langt 
større. 
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Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  

 

Fotos (fotograf Arne Heggland):  

 

Rik sumpskog med svartor på grov sokkel, vest for Hammarbekkens utløp.  

 

Svartorsumpskog nord i Hammartjenn, øst for bekkens utløpsområde.   
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Hammartjenn N2 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

  
NM-6 

Naturtype   Rik edelløvskog 
Utforming   Lavurt-eikeskog 
Verdisetting  C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 27.03.2020 og 11.05.2020 og i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
strekningen Øylandsdal-Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av to småkoller på nordsiden av Hammartjønn. Det er lite løsmassedekning på 
stedet. Berggrunnen består av kvartsglimmergneis.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området har lavurtvegetasjon av noe varierende rikhet (se under neste punkt). Det er tydelig god 
tilgang til baserike mineraler i grunnen, og ut fra treslagssammensetning og feltsjikt er det naturlig å 
føre dette til lavurteikeskog, som sorterer under den rødlistede naturtype lågurtedelløvskog (VU). 
Søkket mellom de to kollene har større løsmassedekning og er tatt med mye for å henge sammen de 
to småkollene. 

Artsmangfold:  
Tresjiktet består av lind og eik. I kant mot sump er ask vanlig. Spisslønn, furu, selje og alm (VU). Det 
er også noe innslag av frukttrær. Feltsjiktet er noe variabelt i rikhet. I den bratte skråningen ned mot 
bekken er det ustabil mark med bl.a. vårmarihånd og blåveis. Andre arter som finnes i området er 
stankstorkenebb, markjordbær, fingerstarr, knollerteknapp, skogfiol, gullris, hvitveis, ormetelg, 
smørbukk og hengeaks. Det er et potensial for kravfulle markboende sopp på lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er forholdsvis småvokst. Tredimensjoner på over 40 cm i brysthøydediameter forekommer 
sjelden. Området har små forekomster av dødt trevirke. I området er det spor etter tidligere tiders 
bruk, i form av fundamentene av en liten bygning.  

Fremmede arter: 
Noen hageplanter står omkring fundamentene til bygning.  

Del av helhetlig landskap: 
Flere arealer med rik edelløvskog er registrert i nærheten.  

Verdivurdering: 
Området er svært lite av størrelse, noe som trekker verdien ned. Det er fragmenter av noe base-
krevende vegetasjon innenfor området, men virker er ikke feltsjiktet «ekstremrikt». På denne 
bakgrunn vurderes verdien som lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.   
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Foto (Arne Heggland):  

 

 

Vårmarihand fra lokaliteten.   
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Hammartjenn NV 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-7 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Rasmark-lindeskog 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 12.05.2020 i forbindelse med planarbeid for ny. Fv. 416 strekningen 
Øylandsdal-Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. Området er kun overfladisk kartlagt.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en østvendt liside mot utløpsområdet av Hammartjønnbekken. Området er bratt 
og består av ustabil rasmark. I grunnen er det amfibolitt. Lokaliteten er avgrenset mot toppen av 
kollen, hvor furu overtar. Det er mulig lokaliteten strekker seg ned på vestsiden, dette er ikke 
undersøkt. I sørvest grenser lokaliteten mot en skrent, og det er stort sett nakent fjell i naboarealet. I 
nedkant grenser lokaliteten til vann, sumpskog og Hammartjønnbekken. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området er en typisk rasmarks-lindeskog. Lokaliteten føres til den rødlistede naturtypen frisk rik 
edelløvskog (NT). 

Artsmangfold:  
Tresjiktet består av ask og eik. Det er også lind og hassel i tresjiktet. Feltsjiktet er glissent i store deler 
av lokaliteten, da det er rasmark her. Det er et potensial for kravfulle markboende sopp. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
I nord er det yngre skog. I den østvendte «hovedlia» er det høyreist og ganske grovvokst edelløvskog. 
Her inngår også trær med hulrom.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en del verdifulle rike edelløvskogsområder i nærområdet. Arealet grenser direkte til den svært 
verdifulle sumpskogen i Hammartjønnbekkens utløpsområde.  

Verdivurdering: 
Området er foreløpig kun overfladisk kartlagt. Det vurderes likevel, og på tross av liten størrelse, som 
verdifullt. Sammenhengen fra høyreist svartorsumpskog og over i rasmarks-amfibolitt-edelløvskog 
vurderes å være sjelden og verdifull, og innenfor lokaliteten finnes både viktige elementer og et 
potensial for markboende sopp knyttet til amfibolitt-edelløvskog. Lokaliteten er ganske liten, men på 
føre-var basis settes verdien likevel til B.   

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.   
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Geitåsen N 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-8 

Naturtype  Rik edellauvskog/boreonemoral blandingsskog 
Utforming  Rasmark-lindeskog, høgstaude-edelløvskog 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 27.3.2020, 18.06.2020 og 09.09.2020 i forbindelse med reguleringsplan for 
fv. 416 strekningen Øylandsdal-Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en bratt, nordvendt skrent ned fra Geitåsen. I øst avgrenses lokaliteten naturlig der 
åsen ender mot Hammeren. I vest utgjøres grensa av et uthogd felt i nærheten av bebyggelsen. På 
toppen av kollen overtar fattigere, lyngdominerte vegetasjonstyper. Dette skillet i rikhet er som regel 
ganske markert, da det skjer der brattskrenten slutter. Dette representerer lokalitetsavgrensningen 
mot sør. Grensa i nord trekkes (i) i østre del mot (tidligere) kulturlandskap og Acanthus-området, (ii) i 
vestre del mot plantet granskog (tidligere dyrka mark). I lia er det flere store felter med store 
steinblokker («blokk-ur»), og også mindre felter med ustabil rasmark av mer finkornig materiale. 
Øverst er det flere steder loddrette bergskrenter på over 5 meter. Der lia slaker ut ved foten av åsen 
overtar finere løsmasser. Det er amfibolitt i grunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Hele området er vegetasjonsmessig rikt, med ulike varianter av urterik løv- og blandingsskog. Lia er 
skyggefull og har godt framspring av grunnvann. Dette gir opphavet til friske utforminger av den 
rødlistede naturtypen høgstaude-edelløvskog (VU)(se artsmangfold). Frisk utforming av typisk 
rasmark-lindeskog (den rødlistede naturtypen frisk rik edelløvskog, VU) finnes i lia. Naturtypen «rik 
edellauvskog» er valgt, da det er høyt innslag av edelløvtrær i det mest av området. Lokaliteten 
kunne også vært registrert som en «boreonemoral granblandingsskog», da lavurtblandingsskog av 
skogsvingeltypen veksler sømløst med rik edelløsvkog. 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er totalt sett variert og varierer dessuten mye i ulike dele av lokaliteten. Gran og osp er 
vanlig i det meste av lokaliteten, og utgjør ganske mye av stående kubikkmasse. Lind forekommer 
vanlig, og er vanligste treslag i partier. I de lavereliggende, fuktige delene med høgstaudeedelløvskog 
er ask vanlig. Andre treslag som forekommer hyppig er hassel, spisslønn, selje, rogn, sommereik og 
bjørk. I partier er rogn et dominerende treslag blant store steinblokker. Noe svartor står nederst i 
området. Feltsjiktet er rikt. Lavurtutforming med skogfiol, fingerstarr, skogsvingel og hengeaks er 
vanlig i de tørrere delene. Tannrot og storkonvall mindre hyppig forekommende. Det som framfor alt 
karakteriserer feltsjiktet i de nederste delene er store mengder høyvokste bregner (mye skogburkne). 
Trollbær og myskegras er også ganske vanlig i de fuktige delene. Det er ikke gjennomført detaljerte 
kartlegginger av artsmangfold. Lavfloraen på edelløvtrær virket ikke spesielt godt utformet. På 
elementer som steinblokker, eldre trær og dødt trevirke er det åpenbart et potensial for sjeldne og 
trua arter av f.eks. insekter og sopp. Potensialet for sjeldne markboende sopp er alltid til stede i et 
amfibolittområde som dette. I store deler av lokaliteten kan potensialet for slikt naturmangfold 
likevel være noe redusert da lia er nordvendt.  
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er vanskelig tilgjengelig for ordinær skogsdrift, og har vært under fri utvikling i mange år. 
Historiske flyfoto fra 1970 viser at det er store trekroner i hele hele lia (kilde; kart.finn.no). Hogstspor 
etter mindre uthogster er synlig, særlig i nedkant av lia. I østlig del er det også et mer tydelig preg av 
hogstpåvirkning enn i resten av lokaliteten. Til tross for at lia virker uberørt av nyere hogster, er 
skogen likevel ganske småvokst flere steder. Grov blokkmark og noe urolig substrat kan i alle fall 
delvis forklare dette. Høsting av edelløvtrær gjennom styvingsliknende metoder kan også forklare at 
stammene i det herskende tresjiktet ofte er noe mindre grovvokste. Flere steder finnes kraftige 
basiser av lind som brer seg utover blokker og bergskrenter, mens flere tynnere stammer rager opp i 
tresjiktet. Flere enkeltstammer av lind, eik, gran, selje og osp når gjennomgående middels store 
tredimensjoner (> 45 cm i brysthøydediameter). Det er likevel få svært kraftigvokste trestammer. 
Dødt trevirke forekommer spredt til hyppig i hele lia.  

Øverst, i vestlig del av Geitåsen (hovedsakelig utenfor lokaliteten) er det spor etter eldre tiders 
gruvedrift.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er flere viktige edelløvskogslokaliteter i nærheten.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten er ca 25 daa, hvilket tilsier «middels størrelse». Området er rikt, da så å si hele arealet har 
godt utformet «rik-vegetasjon» (med amfibolitt i grunnen): Mtp andre verdikriterier enn størrelse og 
riket, slike som skogtilstand, habitatkvalitet, (potensial for) artsmangfold og påvirkning, plasserer 
lokaliteten seg i et typisk mellomsjikt. I sum er lokaliteten klart over C-nivå, men har ikke de 
kvaliteter som kreves for å oppnå en A-verdi. Lokaliteten verdisettes på dette grunnlag som en B-
lokalitet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.   
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Fotos (Arne Heggland):  

  

To nøkkelelementer; grove basiser av lind i blokkterreng.  

 

Interiør fra lokaliteten med skogsvingeldominert brattlende og lind i tresjiktet.   
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Finkornet rasmark oppunder bratt skrent øverst i lia øst i lokaliteten. Lind og eik i tresjiktet. 

 

Skogslia sentralt i lokaliteten, sett fra et gjenvoksende kulturlandskap i utkanten av den gamle Acanthuparken.   
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Stupshøl 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-9 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming  Rikere løvsumpskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 27.03.2020 og 18.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 
strekningen Øylandsdal-Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland (begge datoer) og Mari Dørsdal (27.03). 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i den sørøstre bukta av Aklandstjenna. Aklandstjenna er registrert som 
naturtypelokalitet i naturbase, og denne avgrensningen overlapper noe med avgrensningen av 
sumpskogen som beskrives her.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Ytterst mot vannet finnes åpen myrmatte med fattig vegetasjon. I overgang mot fastmark finnes et 
lite areal med intermediær svartor/gransumpskog. Innenfor ligger et produksjonsbestand av 
storbregnegranskog. Et lite areal på ca 1 daa har den rødlistede vegetasjonstypen «rik 
svartorsumpskog» (VU).  

Artsmangfold:  
Ytterst mot vannet er det fattig myr med bl.a. pors, torvmyrull og bukkeblad.  Det står noe småvokst 
bjørk og furu i dette området. I sumpskogen finnes svartor, bjørk og gran i tresjiktet. I feltsjiktet er 
det gråstarr, vendelrot, myrmaure, skogburkne, hengeving, fredløs og bukkeblad.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området har gjennomgående små tredimensjoner. Maks dimensjoner (diameter i brysthøyde) for 
bjørk og svartor er hhv 35 og 32 cm. Det er noe dødt trevirke av små dimensjoner i området, særlig 
gran og bjørk. Granbestandet på innsiden har betydelig større dimensjoner. Området har ikke vært 
utsatt for flatehogst på ganske mange år. Granbestandet innenfor var nylig avvirket i 1970 (kilde: 
historiske flyfotos, kart.finn.no), mens den aktuelle sumpskogen ble spart og dermed trolig ikke har 
vært utsatt for vesentlige hogstinngrep siste 100 år. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en liknende sumpskog ett annet sted ved Aklandstjenna.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten har bare et lite areal med rik sumpskog, og framstår som en kantsone mer enn et 
helhetlig miljø. Lokaliteten skårer lavt på størrelse, spesielle naturtyper og artsmangfold, og vurderes 
kun som lokalt viktig, i grenseland for hva som skal kartlegges som en naturtypelokalitet.  

Skjøtsel og hensyn:  
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Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst. 

Fotos (Arne Heggland):  

 

Den innerste delen av lokaliteten, med svartor- og gransumpskog i grensa mot fastmark. 

 

 

Den ytterste delen av lokaliteten med myrmatter i vannkanten mot Aklandstjenna.  



 Fagrapport for fv. 416 Øylandsdal-Dørsdal. Naturmangfold på land, side 49 
 

 

Øylandsdal edelløvskog 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-10 (Asplan viak; N160)  

Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Rasmark-lindeskog, or-askeskog 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten ble kartlagt av Rune Solvang 22.05.2019 i forbindelse med konsekvensutredning E18 
Dørdal-Tvedestrand. Lokaliteten ble tilleggskartlagt av Arne Heggland og Mari Dørsdal 29.04.2020 og 
03.06.2020.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en stupbratt, østvendt åsside med tilhørende bekkedal i sør. Lokaliteten har variert 
topografi med fjellvegger, grov blokkmark og rasmark i lisida. Enkelte svært store steinblokker 
forekommer. Der lokaliteten slaker ut overtar fin løsmasser. I bekkedalen er det stedvis flat bunn, hvor 
bekken har gravd seg ned. Steinblokker har falt fra lia og inn i denne bekkedalen. Vegetasjonsmessig 
er det variasjoner innenfor lokaliteten, med markert fuktighetsgradient hvor både tørre og svært 
fuktige partier finnes innenfor grensene til lokaliteten. Berggrunnen består av kvartsitt, migmatitt og 
amfibolitt. Avgrensningen følger toppen av skrenten i vest, overgang mot blåbærdominert eik- og 
blandingsskog i sør/øst, grense mot åpent kulturlandskap i øst og granskog samt fattigere 
løvskogstyper i nord. Grensa holder for det meste høy nøyaktighet. I nord er grensa ikke skarp, da det 
skjer en gradvis endring av de urterike skogtypene, særlig omkring et lite daldrag som kommer 
gjennom lia fra vest. En markert amfibolittisk knaus med en særlig grov lind markerer den nordlige 
delen av lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten har elementer av flere naturtyper. Godt utformet edellauvskog som tradisjonelt har vært 
ført til «alm-lindeskog» finnes i lisida. Dette går inn under den rødlistede naturtypen frisk rik 
edellauvskog (NT). Det er også innslag av lavurtskog av skogsvingeltypen som naturtypemessig kan 
føres til gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral gran-blandingsskog. Lokaliteten 
har også or-askeskog (rødlistet naturtype høgstaude edelløvskog, VU) nede langs bekken i øst. Små 
partier har fattigere vegetasjon med blåbær, men arealmessig er slike arealer underlegne. De viktigste 
naturverdiene ansees å være knyttet til rik edelløvskog, og dette velges derfor som 
naturtypetilhørighet.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av gran og lind, øvrige arter er spisslønn, hassel, alm (VU – små), osp, ask (VU), 
svartor, selje, osp, eik, hegg, bjørk og rogn. I feltsjiktet er det flere steder dominans av skogsvingel. 
Godt utvikla rik edelløvskogsvegetasjon har mye tannrot, myske og fingerstarr, i partier også 
storkonvall, vårerteknapp og blåveis. Andre arter i brattskrenten er skogfiol, liljekonvall, lundrapp, 
gullris, hengeaks, legeveronika, skogsvinerot, fugletelg, ormetelg og hårfrytle. I den nederste delen 
av lia blir det et økende innslag av fuktighetskrevende vegetasjon. Dette kulminerer i or-askeskogen, 
hvor det er en strutsevingdominert rik sumpskog. Arter fra friske og fuktige typer inkluderer, foruten 
strutseving også myskegras, mjødurt, vendelrot, trollbær, firblad, skogsvingel, krypsoleie, bekkeblom, 
grøftesoleie, maigull, skogsnelle og ormetelg. En mer detaljert kartlegging vil trolig forlenge lista av 
karplanter en del. I partier er det svært rikt, og potensialet for å finne ytterligere krevende 
plantearter er stort. Vegetasjonen tyder på at det, i alle fall stedvis, er tilgang til baserike mineraler 
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fra berggrunnen. I kombinasjon med mye lind og hassel gir dette potensial for funn av sjeldne og 
kravfulle (også rødlista) jordboende sopp. Også knyttet til dødt trevirke av flere treslag kan det være 
forekomster av rødlistearter, selv om slike ikke er påvist. Den skyggefulle beliggenheten med både 
bergvegger og rikbarkstrær gir potensial for rik flora av moser, men mangel på grove, gamle 
edelløvtrær begrenser nok potensiale for slike arter samt epifyttisk lav en del.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
I en betydelig del av lokaliteten er det dominans av små- og middels grovvokst skog, med 
trediametere opp til 30 cm. Enkelte grove trær av selje (maks omkrets ca 170 cm), osp (ca 180 cm) og 
lind (ca 150 cm) ble notert, men innslaget av særlig gamle trær er totalt sett ikke stort. Flere grove 
«linde-kloner» klorer seg fast i bergskrenter, f.eks. helt i nord på lokaliteten. På lokaliteten er det en 
hel del død ved, særlig liggende død ved, av treslagene selje, osp, bjørk og rogn. Ofte av mindre 
dimensjoner, selv om en og annen grov låg (bl.a. av osp) også ble notert. Flere råtestadier er 
representert, men både tresjikt og død ved profil tyder på et kontinuitetsbrudd på lokaliteten.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Øylandsdal-Rugdadalen. 

Verdivurdering:  

Lokaliteten har middels vekt på flertallet av verdiparametere, slikt som artsmangfold, habitat-kvalitet 
og påvirkning. Parametere med høy vekt er i liten grad til stede. Arealet er så vidt over 10 daa, hvilket 
tilsier høy vekt, men lokaliteten er temmelig liten sammenliknet med de mange store rike 
edelløvskogsforekomstene i kommunen i nabokommunene. Forekomsten av fuktig, rik edelløvskog 
(or-askeskog), stedvis svært rikt feltsjikt og en del viktige elementer trekker verdien opp. Partier med 
forholdsvis ung skog trekker verdien noe ned. I sum er kvalitetene godt innenfor spennet for verdi 
viktig (B).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  
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Fotos (fotograf Arne Heggland):  

 

Vårerteknapp og myske. 

 

Or-askeskog med bl.a. strutseving 
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Rasmark og blokkmark med hovedsakelig lind i tresjiktet. 

  

Storkonvall (v), bekkedal med or-askeskog og dødt trevirke.  
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Øylandsdal vest 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-11 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lavurteikeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 18.06.2020 i forbindelse med fv. 416 strekningen Øylandsdal-Døradsl. 
Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter en krans av eikeskog langs den vest- sør- og sørøstvendte skrenten av en kolle 
vest for Øylandsdal.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Dette er en «hagemarksutforming» av lavurteikeskog som floristisk ikke virker svært rik. 
Vegetasjonstypen er like fullt over innslagspunktet for lavurtedelløvskog (VU) på rikhet.  

Artsmangfold:  
Liljekonvall er en viktig art i feltsjiktet. I tresjiktet er det eik (dominerende), lind, hassel, osp, gran og 
spisslønn.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området har trolig vært langt mer åpent i tidligere tider, noe historiske flyfotos også tyder på (kilde 
https://kart.finn.no/). Dagens tilstand er en gjenvoksningsfase fra dette. Området framstår som noe 
«mørkt». De største naturverdiene er knyttet til forekomsten av eik. Den groveste eika har en 
brysthøydediameter på nærmere 60 cm. Det er en håndfull eiker på mellom 50 og 60 cm. Eikene har 
tilsynelatende ikke stammehulrom, og framstår ikke som spesielt gamle. En og annen gadd av eik av 
mindre dimensjoner finnes. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en hel del forekomster av rik edelløvskog med ulike treslag i nærområdene.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten er liten og framstår i realiteten som en samling enkeltelementer. Dette er heller ikke 
elementer som har særlig viktige strukturer. I sum vurderes dette kun som en lokalt viktig lokalitet 
(C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  

  

https://kart.finn.no/
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Foto (Arne Heggland):  

 

Bildet viser en av de ganske grove eikene samt det tette oppslaget av yngre trær som preger lokaliteten.   
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Øylandsdal sør tuntre 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-12 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik (forskriftseik) 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 29.4.2020 og 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
Risørveien. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter en eik som ligger ved det fraflytta bruket før for Øylandsdal. Treet har i sin tid 
stått åpent i kulturlandskapet ved husene på gården, og har kanskje vært et slags tuntre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet oppfyller kriteriet for «forskriftseik» etter naturmangfoldloven.  

Artsmangfold:  
På stammen av treet vokser et stort eksemplar av soppen eikeildkjuke. Treet har stor dekning av 
moser på stammen. Inni hulrommet på treet kan det være potensial for kravfulle og trua insektarter 
knyttet til gamle eiker med vedmold.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har omkrets 225 cm i brysthøyde. Det er sterkt innhult og har ganske grov sprekkebark. Treet 
har vid krone, og står i det ennå halvåpne/åpne kulturlandskapet ved den gamle gården. Det er en 
del døde greier i krona.  

Fremmede arter: 
Ingen observert ved treet. I nærheten er det et rikt utvalg av hageplanter som har stått ved den 
gamle gården.  

Del av helhetlig landskap: 
Innenfor en radius på ca 400-500 meter fra treet finnes edelløvskoger med en god del gamle eiker, 
også hule trær og liggende død ved med rødlistearter.  

Verdivurdering: 
Treet oppnår kun lav vekt på størrelse, og skal i utgangspunktet verdisettes som en C-forekomst. 
Imidlertid er det høy vekt på hulrom og middels vekt på både død ved, vedmold og sprekkebark. 
Treet vurderes så ha et stort potensial for rødlistearter, særlig av insekter, og ut fra en før var 
tankegang vurderes verdien likevel som viktig (B).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og utvikles best dersom treet skånes for inngrep og det heller ikke skjer 
inngrep i rotsonen. Skjøtsel i form av tynning av oppslag rundt treet er positivt.  
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Foto (Arne Heggland):  

 

Den grove eika som utgjør lokaliteten NM-12. 
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Svarthøl 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-13 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Rasmark lindeskog 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 29.04.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 Risørveien. 
Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en bratt østvendt skrent. Den er avgrenset mot et omformet areal mot E18 mot 
vest. Mot sør avgrenses den mot middelaldret blåbæreikeskog, mot øst overtar fattig eik/furuskog 
oppå skrenten. Alle disse grensene av skarpe. Mot nord er det en litt mer diffus grense, hvor også 
arealet nord for lokaliteten inneholder ganske rik, urtepreget vegetasjon. Grensen følger endringer i 
tresjikt, hvor bestandet nord for lokaliteten har yngre ospedominert skog (i motsetning til den eldre 
skogen med edelløvtrær innenfor lokaliteten). Bestandet nord for lokaliteten har også fattigere 
gjennomgående feltsjikt enn lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området er bratt og har rasmark og blokkmark med uterikt feltsjikt. Naturtypen er rødlistet som frisk 
kalkrik edellauvskog (NT)(alm-lind-hasselskog).  

Artsmangfold:  
Tresjiktet inneholder alm, lind, eik, rogn, osp, bjørk, hassel, spisslønn og gran. Sammensetningen 
varierer i ulike deler av området. Osp er svært vanlig i flere deler. Alm har tyngdepunktet i nord, men 
er ikke dominerende treslag noe sted. I tillegg er det mye eik og lind. Feltsjiktet inneholder arter som 
fingerstarr, hvitveis, stankstorkenebb, skogfiol og knollerteknapp. Inntrykket er at dette er en 
moderat rik edelløvskog uten potensial for særlig sjeldne eller kravfulle karplanter.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen inneholder en del mindre og middels dimensonerFlere grove, gamle edelløvtrær finnes i 
området. Maksimal omkrets i brysthøyde for eik er 177 cm. Mange osper har brysthøydeomkrets 
omkring ca 100 cm. Av spesielt viktige elementer kan nevnes flere eiker med stort stammehulrom og 
lindekloner som klorer seg fast i bratt terreng.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er flere forekomster av rik edelløvskog i nærheten.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten er liten av arealutstrekning, og skårer lavt på denne verdiparameteren. Imidlertid er det 
flere svært viktige elementer innenfor avgrensningen. Dette, i tillegg til en forholdsvis stor forekomst 
av alm (VU) gjør at verdien under noe tvil vurderes som en B-lokalitet – da en «svak B».  
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Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  

Fotos (fotograf Arne Heggland):  

  

Grov eik med stort hulrom i basis (v), lindeklon som brer ser utover en stor steinblokk (h). 
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Interiør i edelløvskogen, fra område med middels grovvokst skog og forekomst av alm. 

 

En skrent med bl.a. lind. 
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Svarthøl NV2. 

Lokalitetsnr verdikart NM-14 
Naturtype  Lokaliteten er ikke en naturtypelokalitet, men er avgrenset 

som et økologisk funksjonsområde for arter. 
Verdisetting Middels 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 29.04.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beskrivelse:  
Dette er ikke en naturtypelokalitet fordi naturgrunnlaget er fattig og skogen for øvrig er småvokst. 
Det er registrert to viktige elementer innenfor dette polygonet; (i) en gammel, grov, hul, levende eik 
og (ii) en eikelåg med basisdiameter ca 40 cm og råtegrad 3 av 5. På eikelågen vokser rødlistearten 
ruteskorpe. Eika er ikke en forskriftseik siden den står i produktiv skog (ville vært registrert i 
naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks). Eikelægeret er et sjeldent element i dette 
landskapet.  

Verdivurdering: 
Forekomsten består av to enkeltelementer, og verken rødlistestatus (NT) eller elementenes 
sjeldenhet/omfang tilsier mer enn lokal verdi.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene ivaretas og videreutvikles best dersom de får ligge urørt ved drift i området.  

Foto (Arne Heggland):  

 

En grov, gammel eikelåg i figuren NM-14.  
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Øylandsdal vest tuntre. 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-15 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Ask 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 18.06.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416, Risørveien. 
Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs vest for Øylandsdal, ved ruinene av et gammelt småbruk. Treet har vært 
«tuntre» på dette bruket.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet er en gammel ask, innenfor inngangsverdi for dette treslaget under naturtypen «store gamle 
trær».  

Artsmangfold:  
På stammen av aska er det stor dekning av ulike moser. En rosett av lungenever og flere thalli av 
skjellglye vokser på det gamle treet. Barken er noe grov, og det ansees å være potensial for sjeldne 
eller kravfulle skorpelav på stammen av treet.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har omkrets i diameter ca 200 cm, og er dermed så vidt over inngangsverdi. Treet bærer preg 
av tidligere styving/kylling, men har i dag en flerstammet, vid, kandelaberformet krone. Det finnes 
døde greiner i krona. Barken er noe grov. Det er mulig treet har hulrom, men dette kan ikke 
observeres fra bakken. Treet antas å ha en betydelig alder 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en del gamle og hule edelløvtrær innenfor en avstand på ca 500 meter fra dette treet, men 
andre gamle asker er hittil ikke dokumentert.  

Verdivurdering: 
Treet er så vidt innenfor inngangsverdi på størrelse, og skårer lavt eller middels på andre 
verdikriterier. Treet er en klar forekomst av laveste verdiklasse (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og utvikles best dersom treet skånes for inngrep og det heller ikke skjer 
inngrep i rotsonen. Skjøtsel i form av tynning av oppslag rundt treet er positivt.  
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Foto (Arne Heggland) 

 

Grov, gammel ask (tidligere tuntre?), lokalitet NM-15.  
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Lille Lauvåsen, nord for 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-16 

Naturtype  Rik sumpskog, kildeskog og strandskog 
Utforming  Rik sumpskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 og 18.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 
Risørveien. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal (kun 03.06). 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en trang dal, og omfatter kun en smal streng med sumpskogsvegetasjon nederst i 
dalen. På sidene er det storbregneskog og lavurtskog, i et produksjonsbestand av gran.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av rik sumpskog av slakkstarrtypen. Rik svartorsumpskog er en rødlistet naturtype 
(VU).  

Artsmangfold:  
I tresjiktet er det gran, svartor, osp, ask (VU) og lind (sistnevnte i kant). Det er en stor forekomst av 
slakkstarr i området. Dette er en næringskrevende starrart, og en god indikator for rik sumpskog. 
Arten er knyttet til fuktig til våt, næringsrik jord, helst med rennende grunnvann. Av andre arter i 
feltsjiktet kan nevnes trollurt, maigull, mjødurt, hengeving, skogburkne, krypsoleie, gjøksyre, 
sumpmaure, skogsnelle, fredløs, sau/geittelg, sumpmaure, skogstjerne, og bjønnkam. I lavurtskogen 
på sidene står arter som tannrot, skogsnelle og skogsvinerot. Feltsjiktet må karakteriseres som godt 
utformet for denne typen sumpskoger. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen i området er ung. Historiske flyfoto fra 1970 viser at området var nylig avvirket på dette 
tidspunktet. Det finnes ikke gamle trær i området. Tredimensjoner for svartor (brysthøydediameter) 
ligger rundt 25 cm. En noe grov osp (46 cm) ble registrert i området. De er noe ganske ferskt 
tynningsvirke av svartor og gran i området. Det er utført grøfting i området, men dette er så pass 
lenge siden at sporene er delvis visket ut. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er flere sumpskoger i nærheten.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten består kun av en smal streng med sumpskog, i kant mot produksjonsbestand av gran. 
P.g.a. lite areal og sterk påvirkning gjennom skogbruk og grøfting vurderes verdien som lokal (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst.  
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Fotos (fotograf Arne Heggland): 

  

Rik sumpskog med slakkstarr, svartor og store bregner 

 

Slakkstarr 
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Eidkjerret N 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-17 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming  Rikere løvsumpskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i den sørvestre bukta av Aklandstjenna. Aklandstjenna er registrert som 
naturtypelokalitet i naturbase, og denne avgrensningen overlapper noe med avgrensningen av 
sumpskogen som beskrives her.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Ytterst mot vannet finnes åpen myrmatte med fattig vegetasjon. I overgang mot fastmark finnes et 
areal med intermediær svartor/gransumpskog. Et lite areal på ca 2,8 daa har den rødlistede 
vegetasjonstypen rik svartorsumpskog (VU). Det er en veksling mellom tuevegetasjon og åpne partier 
med «flomdammer»/gytjepanner.  

Artsmangfold:  
Ytterst mot vannet er det fattig myr med bl.a. pors. I sumpskogen innenfor finnes svartor, bjørk og 
gran i tresjiktet. I feltsjiktet er det bl.a. mjødurt, fredløs, bekkeblom, mjølkerot, engkarse, myrfiol, 
skogsivaks og blåtopp.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Sentralt i området er det gjennomgående små tredimensjoner. Maks dimensjon (diameter i 
brysthøyde) for svartor er ca 30 cm. Det er noe dødt trevirke av små dimensjoner i området, særlig 
svartor. I kanten mot fastmarka står noen større trær, bl.a. gran. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en liknende sumpskog ett annet sted ved Aklandstjenna.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten har et ganske godt utviklet areal med rik sumpskog, og framstår som noe mer enn bare 
en smal kantsone mot åpen torvmark og vannkant. Lokaliteten skårer likevel lavt på størrelse, og 
artsmangfold, og vurderes som lokalt viktig (C), i øvre sjikt av en C-verdi.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst. 
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Fotos (Arne Heggland):  

 

Typisk interiør fra lokaliteten. 
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Brurknatten vest 2 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-18 

Naturtype  Rik og gammel boreal løvskog 
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i den nordøstvendte lisida av Brurknatten. Mot SØ avgrenses lokaliteten av fattig 
blåbær eike/furuskog. Mot NV slaker figuren ut i et søkk med blandingsskog og sterk 
kulturpåvirkning. Flere store steinblokker ligger i området. Det er kvartsitt/kvartsrik gneis i grunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av lavurtskog av floristisk ganske alminnelig type.  

Artsmangfold:  
I tresjiktet står det bjørk, osp og gran. Det er noen mindre eksemplar av lind.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det står flere grove løvtrær i området. Maksimale dimensjoner (brysthøydediameter) for osp er ca 45 
cm, for bjørk ca 57 cm. Den boreale løvskogen er i sammenbruddsfase, og det ligger flere læger på 
bakken.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en hel del forekomster av rike skogtyper med ulike treslag i nærområdene.  

Verdivurdering: 
Dette er et svært lite skogsmiljø, som framstår som en «samling viktige elementer» heller enn et godt 
utviklet skogsmiljø. Da området er innenfor inngangsverdi for registrering av boreal rik og boreal 
gammel løvskog, tas det likevel med som en liten naturtypelokalitet. Da av lokal verdi (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst. 
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Foto (Arne Heggland):  

 

Interiør fra lokaliteten med steinblokker og grove løvtrær. 
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Brurknatten vest 1 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-19 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lavurt-eikeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland og Mari Dørsdal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i den sør-sørøstvendte lisida av Brurknatten. Innover åsen avgrenses lokaliteten av 
fattigere eike/furuskog, vesentlig lyngskog med sparsomt eller intet innslag av urter. I bunn 
avgrenses figuren mot gammelt kulturlandskap, der det går en sti/traktorvei. Lokaliteten omfatter 
den bratteste, nederste delen av lia. Det er kvartsitt/kvartsrik gneis i grunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av lavurteikeskog, som er en utforming av den rødlistede naturtypen lågurt-
edelløvskog (VU). Det er en tørr utforming, med innslag av noe lyng.  

Artsmangfold:  
I tresjiktet står det eik, furu, lind og spisslønn. Feltsjiktet er ikke spesielt rikt, og inneholder 
alminnelige urter. På stammen av en eikelåg vokser rødlistearten ruteskorpe (NT).  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det står flere relativt grove eik i området. Maksimale dimensjoner (brysthøydediameter) for eik er i 
underkant av 50 cm. Det er litt dødt trevirke her og der. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en hel del forekomster av rik edelløvskog med ulike treslag i nærområdene.  

Verdivurdering: 
Dette er en lavurteikeskog som virker floristisk noe utarma og ikke har spesielt grove eller gamle 
trær. Arealet er heller ikke svært stor. I sum er det grunnlag for å tilegne en lokal verdi (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst. 
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Foto (Arne Heggland):  

 

Rødlistearten ruteskorpe på gammel eikelåg i lokaliteten NM-19. 
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Svarthøl nord 

Lokalitetsnr verdikart NM-20 
Naturtype  Lokaliteten er ikke en naturtypelokalitet, men er avgrenset 

som et økologisk funksjonsområde for arter. 
Verdisetting Middels 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. 

Beskrivelse:  
Figuren består av en håndfull viktige elementer som ligger nær hverandre. De to viktigste 
elementene er; (i) en gammel lind i skrent, brysthøydediameter ca 50 cm og (ii) en sterkt nedbrutt 
eikelåg med basisdiameter ca 30 cm og råtegrad 4 av 5. På eikelågen vokser rødlistearten ruteskorpe. 
På stammen av linda vokser bladlaven kystnever, en art som vanligvis regnes som en signalart for 
grove, gamle rikbarkstrær eller edelløvskogsmiljøer. I tillegg er det et par «halvgamle eiker» samt 
furugadd og furulåg innenfor dette lille området. På stammen av de halvgamle eikene vokser 
eikeskinn, en art som er typisk på stammen av gamle eiker (tidligere rødlistet). Terrenget på stedet er 
svært ulendt på stedet, slik at dette nok kan forklare konsentrasjonen av viktige elementer. Området 
har ikke noen klar naturtypetilhørighet, og avgrenses derfor ikke som naturtypelokalitet. Det er klare 
funksjoner knyttet til denne løse samlingen av elementer, og miljøet registreres derfor som et 
økologisk funksjonsområde for arter.  

Verdivurdering: 
Forekomsten er svært liten av utstrekning, og består av elementer og arter med interesse først og 
fremst i en lokal målestokk. Verdien vurderes derfor som lokal.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene ivaretas og videreutvikles best dersom de får ligge urørt ved drift i området.  
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Fotos (Arne Heggland):  

 

Grov lind med basis som et «panser» over en fjellskrent 

 

Sterkt nedbrutt eikelåg.  
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Svarthøl 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-21 

Naturtype  Rik sumpskog 
Utforming  Rikere løvsumpskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid for fv. 416 strekningen Øylandsdal-
Dørsdal. Kartlegger Arne Heggland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord i Svarthøl, som er en tjernliknende utposning i elva mellom Lindlandsvannet 
og løvdalsvannet  Aklandstjenna.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Ytterst mot vannet finnes åpen myrmatte med fattig vegetasjon. Innerst er det svartorsump, særlig i 
østlig del er det en svartorskog av noen utstrekning. I overgangen mellom de to typene finnes noen 
større vierkratt, trolig ørevier. Et areal på ca 2,8 daa har den rødlistede vegetasjonstypen «rik 
svartorsumpskog» (VU).  

Artsmangfold:  
I tresjiktet dominerer svartor og bjørk. Ytterst mot vannet er det både pors og elvesnelle. F.ø. i 
området står mye mjødurt og vendelrot, skogburkne, trådsiv, bukkeblad, krypsoleie, fredløs, 
sumpkarse, myrhatt, flaskestarr, mjølkerot, skogsivaks, slåttestarr, myrfiol og myrtistel. Det står noe 
småvokst bjørk og furu i dette området. I sumpskogen finnes svartor, bjørk og gran i tresjiktet. I 
feltsjiktet er det gråstarr, vendelrot, myrmaure, skogburkne, hengeving, fredløs og bukkeblad.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området har gjennomgående små tredimensjoner. Det er litt dødt trevirke av små dimensjoner i 
området, bl.a. bjørk og svartor.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en liknende sumpskoger i vannkanten i vassdragene i denne delen av kommunen.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten har et areal med rik sumpskog, temmelig godt utformet. I kombinasjon med det åpne 
våtmarksområdet utenfor framstår lokaliteten som godt utformet. Lokaliteten skårer lavt på 
størrelse, spesielle naturtyper og artsmangfold, og vurderes kun som lokalt viktig.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og får utvikle seg best dersom lokaliteten får ligge urørt for tekniske inngrep 
og hogst. 
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Fotos (Arne Heggland):  

 

Sumpskog, vestre del av lokaliteten. 

 

Oversiktsbilde som viser vannkant, lavtvokst åpen matte/tuevegetasjon med bl.a. elvesnelle samt smal 
vierbrem og innenforliggende svartorskog.   
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Vinterkjerrkrysset 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-22 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik (forskriftseik) 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Arne Heggland og Mari Dørsdal 03.06.2020 i forbindelse med planarbeid 
for ny fv. 416 Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter en eik som står i skogkanten ved avkjøringsrampen for E18 sørfra.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet oppfyller kriteriet for «forskriftseik» etter naturmangfoldloven. Treet står i skogkant i dag. 
Historiske flyfoto viser at treet har stått i kant av en åkerholme, og dette kvalifiserer som tre i 
kulturlandskapet.  

Artsmangfold:  
Gamle eiker er generelt viktige for artsmangfold. Treet virker for ungt til å være interessant som 
levested for særlig kravfulle arter per 2020. På sikt kan treet utvikle strukturer som er levesteder for 
slike arter.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har omkrets 122 cm i brysthøyde. Treet er to-stammet, hvorav den ene stammen har et 
begynnende hulrom ved basis. Det er ikke noe fullt utviklet stammehulrom, men under tvil er treet 
vurdert å ha en hulhet som er innenfor definisjonen av forskriftseik. Treet står i et tett skogbryn. 

Fremmede arter: 
Ingen observert ved treet.  

Del av helhetlig landskap: 
Innenfor en radius på ca 700-1000 meter fra treet finnes rike edelløvskoger og en og annen 
forskriftseik.  

Verdivurdering: 
Treet oppnår liten vekt på størrelse, og skal dermed i utgangspunktet verdisettes som lokalt viktig 
(C). Det er ikke forhold som tilsier at verdien bør oppjusteres.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og utvikles best dersom treet skånes for inngrep og det heller ikke skjer 
inngrep i rotsonen. Skjøtsel i form av tynning av oppslag rundt treet er positivt.  

Foto (Arne Heggland):  
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Forskriftseika som utgjør lokalitet NM-22.  
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Rødsveien 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-28 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik (forskriftseik) 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Rune Solvang 19.09.2018 i forbindelse med planarbeid i ny E18 korridor 
Dørdal-Tvedestrand og av Arne Heggland og Mari Dørsdal 27.3.2020 i forbindelse med planarbeid for 
ny fv. 416 Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten omfatter en eik som står nord for fv. 416, tett ved krysset der Rødsveien tar inn. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet oppfyller kriteriet for «forskriftseik» etter naturmangfoldloven.  

Artsmangfold:  
Gamle eiker er generelt viktige for artsmangfold. Selv om ikke sjeldne eller trua arter ble registrert i 
dette treet, så er det sannsynlig at det er levested for slike.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har omkrets 240 cm i brysthøyde. Treet har ganske vid krone, og står åpent i kant mot vei. Det 
antas å være forholdsvis gammelt, og Treet har råteskader ved basis, og antas å ha stammehulrom.  

Fremmede arter: 
Ingen observert ved treet. I nærheten er det hagelupin.  

Del av helhetlig landskap: 
Innenfor en radius på ca 700-1000 meter fra treet finnes rike edelløvskoger og en og annen 
forskriftseik.  

Verdivurdering: 
Treet oppnår middels vekt på størrelse, og sammen med én annen parameter på middels vekt (død 
ved partier) tilsier det B-verdi. Treet verdisettes dermed som viktig (B).  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene bevares og utvikles best dersom treet skånes for inngrep og det heller ikke skjer 
inngrep i rotsonen. Skjøtsel i form av tynning av oppslag rundt treet er positivt.  

Foto (Arne Heggland):  
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Gardslifjell 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-31 

Naturtype  Rik edelløvskog 
Utforming  Lavurt-eikeskog 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Arne Heggland 09.09.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i den østlige delen av Gardslifjell, øst for nordenden av Auslandstjenna. Lokaliteten 
avgrenses mot fattigere eikeskog på kantene. I sør er det en «hagemarks lauvrtskog» med betydelig 
kulturpåvirkning (fremmede arter, søppel, ryddegate), som ikke er inkludert i avgrensningen. 
Grensene mot fattig blåbærskog er ikke alltid skarp, men lokaliteten fokuserer på den rikeste 
eikeskogen i det undersøkte arealet. Området er i hovedsak sør- og sørvestvendt. I tilknytning til et 
par skrenter er det urmasser/steinblokker synlig på skogbunnen. Området er forholdsvis grunnlendt. 
Det er amfibolitt i grunnen. Avstanden til det nærliggende, svært viktige naturtypeområdet 
«Moensåsen» er liten (se verdibegrunnelse).  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Området består av lavurteikeskog. Dette er en utforming av den rødlistede vegetasjonstypen 
lågurtedelløvskog (VU).  

Artsmangfold:  
Tresjiktet er sterkt dominert av eik. Noe furu kommer inn. Edelløvtrærne lind og spisslønn ble også 
notert, men spiller en helt underordnet rolle. I feltsjiktet er det forholdsvis mye svarterteknapp, noe 
som tyder på god tilgang til baserike mineraler. I tillegg er arter som knollerteknapp, gjerdevikke, 
skogfiol, fingerstarr, legeveronika, gullris, markjordbær, blåknapp, blåbær og smyle. Grov nattfiol ble 
notert ett sted. Noe blåbær forekommer i feltsjiktet. På stammen av furu ble furustokk-kjuke funnet.  

Potensial for et rikt naturmangfold er foreløpig mest knyttet til rike voksestedsbetingelser. 
Karplantefloraen er rik, og det er et potensial for rik flora av markboende sopp, også kravfulle arter.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området er en lysåpen eikeskog uten nyere hogstsport. Dimensjonene for eik (brysthøydediameter) 
ligger i hovedsak i intervallet 25-35 cm. Enkelte litt grovere trær på over 40 cm ble notert. Flere grove 
furutrær står i området, med brysthøydediameter på nærmere 60 cm. Små eikegadd og noen eiker 
med små basishulrom ble notert. F.ø. er det lite dødt trevirke. Gammelskogspreget i området er 
foreløpig ganske dårlig utviklet. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Området ligger i kort avstand til naturtypelokaliteten «Moensåsen» med stort areal lavurteikeskog.  
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Verdivurdering: 
Isolert sett er det ikke hittil kun dokumentert lokale verdier, da figuren er liten og dokumentasjon av 
særlig viktige elementer eller rødlistearter mangler. Imidlertid representerer området en del av et 
større område med viktige naturmangfoldverdier, og potensialet for funn av bl.a. kravfulle 
markboende sopp er til stede. Denne utformingen av lavurteikeskog vurderes å ha et betydelig 
potensial. Nærheten til det store naturtypeområdet «Moensåsen», med liknende verdier, tilsier også 
at verdien ikke kan beskrives som kun lokalt viktig. På dette grunnlag vurderes lokaliteten som en B-
lokalitet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene vil bevares og videreutvikles best uten inngrep.  

Foto (Arne Heggland):  

 

Et utsnitt av den grunnlendte eikeskogen i lokaliteten NM-31 Gardslifjell.  

 

Svarterteknapp.  
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Fv. 416 vest for Dørsdal, eik 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-32 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik (forskriftseik) 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Arne Heggland 09.09.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i en skrent mot kulturlandskapet, øst for nordenden av Auslandstjenna.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Treet står i en skrent, og er svært grunnlendt. Treet står i en kantsone med preg av gjenvokst 
hagemarksskog og lågurtedellauvskog. Naturtypemessig er treet innenfor innslagspunkt for store 
gamle trær/eik, da det har stammehulrom og er over 95 cm i brysthøydeomkrets (jf. forskrift om 
utvalgt naturtype hul eik).  

Artsmangfold:  
Inni hulrommet på treet kan det være potensial for kravfulle og trua insektarter knyttet til gamle 
eiker med vedmold. Det kan også være potensial for vedboende sopp knytta til gamle eiker.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har en kraftig nedre stamme, med omkrets i brysthøyde ca 200 cm. Etter noen få meter 
fortsetter en mye tynnere hovedstamme, og det dannes en krone ut fra denne. Trolig har treets 
krone vært «trimmet», det kan i alle fall forklare at basis er så pass mye grovere enn hovedstammen 
over. Treets rotsystem brer seg ut over skrenten, og treets basis framstår dermed som temmelig stor. 
Det er et stort hulrom i den grove, nederste delen av stammen. I bunn av hulrommet er det rødmold.  

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Området ligger i relativt kort avstand til hule og/eller grove eiker, særlig skogseiker.  

Verdivurdering: 
Treet skårer middels på størrelse, men høyt på andre verdiparametere som hulrom og vedmold. 
Dimensjonen vurderes som for liten til å kvalifisere som en A-forekomst. I tillegg er det positivt at det 
er mange andre forekomster av eik i nærheten. Treet vurderes ut fra dette som viktig (B).  

Skjøtsel og hensyn:  
Det kan være positivt for naturverdiene om treet delvis fristilles.  

Fotos (Arne Heggland):  
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Den hule eika som utgjør lokaliteten NM-32. 
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Fv. 416 vest for Dørsdal, eik II 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-33 

Naturtype  Store gamle trær 
Utforming  Eik (forskriftseik) 
Verdisetting B 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Arne Heggland 09.09.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i kant av kulturlandskap og ved garasje rett ved en grusvei mot hus.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Naturtypemessig er treet innenfor innslagspunkt for store gamle trær/eik, da det har stammehulrom 
og er over 95 cm i brysthøydeomkrets (jf. forskrift om utvalgt naturtype hul eik). Omkrets i bryst-
høyde ca 165 cm, og treet er dermed for lite til å være «forskrifseik» på størrelse alene. Det er et 
hulrom ved basis, der det er et pågående stokkmaurangrep. I den forbindelse er det et hulrom som 
kommer inn under kravene for «hul eik», selv om det nok er litt i grenseland (hulrommet skal ha et 
indre hulrom større enn åpningen). Treet vurderes med denne betenkningen som en hul eik. 

Artsmangfold:  

Inni hulrommet på treet kan det være potensial for kravfulle og trua insektarter knyttet til gamle 
eiker med vedmold. Det kan også være potensial for vedboende sopp knytta til gamle eiker.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet et fristilt, og med én hovedstamme. Omkrets i brysthøyde ca 165 cm, og det er et 
(begynnende) hulrom i forbindelse med stokkmaurangrep.   

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Området ligger i relativt kort avstand til hule og/eller grove eiker, særlig skogseiker.  

Verdivurdering: 
Treet skårer lavt og middels på de fleste verdiparameterne, og vurderes som lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn:  
Det er positivt for naturverdiene om det fortsatt holdes åpent rundt treet.  
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Foto (Arne Heggland):  

Basisen av 
eika som 
utgjør 
lokalitet 
NM-33. 
Nede til 
høyre 
skimtes 
inngang til 
hulhet som 
gir treet 
status som 
«forskrifts-
eik».    



 Fagrapport for fv. 416 Øylandsdal-Dørsdal. Naturmangfold på land, side 84 
 

 

Dørsdal vest 

Lokalitetsnr Naturbasen 
Lokalitetsnr verdikart 

 
NM-34 

Naturtype  Rik edellauvskog 
Utforming  Lavurteikeskog 
Verdisetting C 

Innledning:  
Forekomsten er kartlagt av Arne Heggland 09.09.2020 i forbindelse med planarbeid for ny fv. 416 
Risørveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i kant av kulturlandskap vest for Dørsdal. Den består av en kantsone mellom dyrka 
mark og hage innenfor. Det er skrenter innenfor arealet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Arealet består av urterik lavurtvegetasjon av ulike typer. Noe lavurteikeskog inngår. Dette er en 
rødlistet vegetasjonstype (utforming av lågurtedelløvskog, VU). Dette er imidlertid en floristisk 
ganske fattig utformet lavurteikeskog. Det forekommer også frisk rik edelløvskog, som også er en 
rødlistet naturtype (NT).  

Artsmangfold:  

Tresjiktet er dominert av eik i vest, også med innslag av spisslønn, hassel, litt lind og osp. Østover er 
tresjiktet mer variert, og her kommer det inn mye ask og en del alm. I tillegg ble også furu og 
søtkirsebær notert. Feltsjiktet inneholder karakteristiske og alminnelige arter fra lavurt-elementet; 
liljekonvall, fingerstarr, markjordbær, skogfiol, stankstorkenebb m.fl. Bortsett fra en forskriftseik, 
som er beskrevet som egen naturtype, vurderes potensialet for særlig kravfulle arter som moderat. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten inneholder en håndfull halvgrove eiker i vest; stammediameter i brysthøyde er opp mot 
50 cm for et par trær. Foruten forskriftseika (egen forekomst), ble det ikke registrert hulrom eller 
særlig viktige strukturer knyttet til eikene. Flere furuer er ganske grove (ca 50 cm i 
brysthøydediameter), mens ask når opp til noe over 40 cm. Området bærer preg av å ha vært åpent 
tidligere. Dødt trevirke forekommer i liten grad. Flere asker er trolig angrepet av askeskuddsjuke, og 
er døende. 

Fremmede arter: 
Ingen observert.  

Del av helhetlig landskap: 
Flere rike løvskoger er registrert i nærheten.  

Verdivurdering: 
Lokaliteten vurderes å skille seg lite fra mange rike/halvrike kantsoner i kulturlandskapet i Risør. 
P.g.a. forekomst av lågurtedellauvskog skal den registreres som en naturtypelokalitet, men verdien 
er kun lokalt viktig (C).  
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Skjøtsel og hensyn:  
Det er positivt for naturverdiene om tresjiktet holdes sluttet, og at grove trær framelskes.  

 

Foto (Arne Heggland):  

 

Lokaliteten NM-34 sett fra vest, i retning Dørsdal. Skogbrynet midt i bildet og til venstre utgjør den vestlige 
delen av lokaliteten. 

 



 

 

Vedlegg 2: Oversikt over registreringer 

Reg_id Lok_navn Beskrivelse Verdi Delområde 

reg1 Dørsdal S Liten or-askeskog med lavurtskog i kantene. Registreres p.g.a. rikhet, og videreføres som naturtypelokalitet da innslagspunktet 
for denne typen rik edelløvskog kun er 0,5 daa C NM-1 

reg2 Auslandstjenna NØ 
Kantsone mot tjenna (svartor), samt flekker med rik lavurtvegetasjon og søkk (v brønn) med rik fuktskog. Noen eldre trær og litt 
død ved. De enkelte elementene har hver for seg for liten arealdekning til å kvalifisere som naturtypelokalitet. Flere viktige 
elementer er registrert i artskart.  

    

reg3 Bjellåsen Toppområde og smal brem med blåbær- og lågurtedellauvskog (NT) med en del eldre eiketrær og liggende død ved av eik med 
rødlisteart. Naturtypelokalitet. C NM-3 

reg4 Hammartjenn Ø 

Søkk med lavurtmark og hasselkratt forynget etter avvirkning av granbestand. Ble vurdert som mulig naturtype av rik 
edelløvskog, utforming lågurt-hasselkratt, men den aktuelle suksesjonspregede forekomsten ansees ikke å være innenfor 
definisjonen av naturtypen. Videreføres derfor ikke som naturtypelokalitet, men flere artsfunn (bl.a. tysbast) er dokumentert i 
artskart. 

    

reg5 Hammartjenn N Kantsone med rik sumpskog/strandskog på N og V-siden av Hammartjenn. I nord svært godt utviklet. Henger sammen med 
viktige verdier i vassdraget for øvrig, samt naturreservatet av likende utforming i sørenden av tjernet. Naturtypelokalitet. A NM-5 

reg6 Hammartjenn N2 To småkoller med rik edelløvskogs-vegetasjon, bl.a. alm og lind. Innenfor inngangsverdi for naturtypen edelløvskog, og 
beskrives som naturtypelokalitet. C NM-6 

reg7 Hammartjenn NV Liten knatt/kolle med rik edelløvskog, naturtypelokalitet. B NM-7 

reg8 Geitåsen N Bratt nordvendt skrent med skyggefull blokk/-rasmark edelløvskog. Ikke detalj-undersøkt, da det meste ligger utenfor 
planområdet. Aktuelt inngrepsområde har ikke naturtypeverdier.  B NM-8 

reg9 Stupshøl Lite areal med rik sumpskog med overgang til fattig torvmark mot vannet. Naturtypelokalitet. Overlapper noe 
naturbaselokaliteten «Aklandstjern», som er litt unøyaktig avgrenset.  C NM-9 

reg12 Øylandsdal sør tuntre Forskriftseik med stort hulrom. Naturtypelokalitet B NM-12 

reg13 Svarthøl NV Rik edelløvskog, ganske lite areal, men høye kvaliteter. Naturtypelokalitet B NM-13 

reg14 Svarthøl NV2 To elementer; grov levende eik (ikke forskriftseik, siden dette er produktiv skog), samt grov låg med rødlista soppart. Økologisk 
funksjonsområde for arter. Dokumentert i faktaark samt i artskart. C NM-14 

reg15 Sauvika N Rik edelløvskog, en liten del (ca 0,2 daa) ekstremrik, resten mindre artsrik lavurtvegetasjon. Naturtypelokalitet. C NM-2 

reg17 Øylandsdal slåttemark 
Slåttemark avgrenset av Asplan viak 2019. Avgrensning noe justert ved befaring 2020. Areal med engvegetasjon under 
gjenvoksing. Er over innslagspunkt mtp størrelse, men dårlig hevdsituasjon, noe dårlig utviklet artsmangfold og suboptimal 
brukshistorikk tilsier at dette området ikke er en naturtypelokalitet. Dokumentert i artskart. 

    

reg18 Lille Lauvåsen, nord for Smal streng med sumpskogsvegetasjon nederst i trang dal. Noe grøfting. Mangel på areal av betydning med flat mark med høy 
grunnvannstand. Stor forekomst av slakkstarr. Naturtypelokalitet (under noe tvil). C NM-16 

reg19 Eidkjerret N Lite areal med rik sumpskog med overgang til fattig torvmark mot vannet. Naturtypelokalitet. Overlapper noe 
naturbaselokaliteten «Aklandstjern», som er litt unøyaktig avgrenset. C NM-17 
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reg20 Øylandsdal vest Åkerholme, brem mot sør/øst/vest. Flere eldre eiketrær i dette arealet, men hule gamle trær mangler. Lavurtvegetasjon, men 
ikke spesielt rik. Naturtypelokalitet C NM-11 

reg21 Brurknatten øst1 Brem av middels rik lavurteikeskog i sørvestvendt li. Enkelte grove trær og død ved av eik med rødlisteart. Naturtypelokalitet.  C NM-19 

reg22 Svarthøl nord To elementer ved foten/i stupbratt skrent; grov levende lind samt grov eikelåg med rødlista soppart. Økologisk 
funksjonsområde for arter. Dokumentert i faktaark samt i artskart. C NM-20 

reg23 Svarthøl Rik sumpskog med overgang til åpen torvmark mot Svarthøl. Naturtypelokalitet.  C NM-21 

reg24 Vinterkjerrkrysset Forskriftseik i skogbryn. Treet er ikke særlig grovt, men har et hulrom opp fra basis. Det er dermed innenfor definisjonen av 
forskriftseik og registreres som naturtypelokalitet selv om verdiene per i dag er begrenset. C NM-22 

reg25 Øylandsdal vest tuntre Grov gammel ask. Naturtypelokalitet. C NM-15 

reg26 Sauvika/Gamle Songevei Grov gammel ask. Naturtypelokalitet. C NM-4 

reg28 Øylandsdal edelløvskog Rik edelløvskog med flere utforminger, opprinnelig registrert av Asplan Viak 2019. Stedvis svært rik, men gjennomgående ikke 
mange gamle trær. Naturtypelokalitet. Avgrensning fra 2019 noe justert. B NM-10 

reg29 Øylandsdal slåttemark2 Areal med engvegetasjon under gjenvoksing. Er over innslagspunkt mtp størrelse, men dårlig hevdsituasjon, noe dårlig utviklet 
artsmangfold og suboptimal brukshistorikk tilsier at dette området ikke er en naturtypelokalitet. Dokumentert i artskart.     

reg30 Brurknatten øst3 
Skogsvingeldominert lavurtgranskog med innslag av bl.a. osp, bjørk, hassel, lind og selje. Noen grove trær, men også tett preg 
av produksjonsskog i deler. For lite areal til å figureres ut som naturtypelokalitet av typen «rik barskog». Artsfunn dokumentert 
i artskart 

    

reg31 Brurknatten øst2 Rik og gammel boreal løvskog dominert av osp og bjørk. Så vidt over innslagspunkt på størrelse, og er i prinsippet et samling 
elementer mer enn et velutvikla naturmiljø. Naturtypelokalitet.  C NM-18 

reg32 Bekken Aklandstjern-
Hammartjern 

Bekkestrekning med svært store naturverdier, registrert i tidligere naturtypekartlegging. Opprettholdes som naturtypelokalitet 
av høyeste verdiklasse. Avgrensningen i naturbase er noe unøyaktig, men dette er ikke justert da det ikke har betydning for 
bruken i dette prosjektet. 

A NM-23 

reg33 Hammartjønn 
naturreservat Området er vernet etter naturmangfoldloven. Høyeste verdiklasse.   NM-25 

reg34 Hammartjenn 
m/utløpsbekk 

Bekkestrekningen, del av større system vassdragssystem med svært høye verdier. Registrert i tidligere naturtypekartlegging, 
hvor beskrivelsen stort sett omhandler vannet. Om utløpsbekken sies det: Utløpsbekken (ca. 150 m. fra innsjø til fjord) har gode 
forhold for vekst, men begrensede gyteforhold for laks og sjøørret. Lokaliteten opprettholdes. Avgrensningen langs bekken var 
noe unøyaktig. Det er derfor gjort en liten justering (utvidelse) av avgrensningen, slik at kantsonene på strekningen fra vannet 
og ut i sjøen inkluderes og samstemmer med virkeligheten.  
Naturbasebeskrivelsen omtaler ikke kantsonen som kan berøres av prosjektet. Det ble derfor gjennomført nytt feltarbeid, med 
følgende funn: Utløpsbekken fra Hammartjenn kan deles i tre avsnitt; (i) det øverste hvor svært viktige sumpskoger ved vannets 
utløp går over i område med en del brattere, delvis skogkledte skrenter i partiet ned mot eksisterende fylkesveibru. (ii) 
skogkledt parti mellom eksisterende fylkesveibru og privat vei med innkjøring til hyttefelt, (iii) utløpsområde med kantsoner 
som inngår i naturbaselokaliteten «Rød». I området mellom bruene (område (ii)) tar elva to løp, og det er en ør i midten. I 
begge bekkekantene er delvis påvirket gjennom gamle, hovedsakelig lave forbygninger/ steinsettinger, men dette er så pass 
lenge siden at det er etablert en kantsone på hele strekningen. I deler av øra som skiller de to løpene er i partier er det også 
bygget en «kant» som separerer vannstrømmen. Arealet har tett løvskog; svartor, hassel, spisslønn, (en god del) alm (VU), 
bjørk, hegg, selje, lind og ask (VU). Mange treslag opptrer sammen, uten noen klar dominans. Mange småplanter av ask står i 
lokaliteten, mens minst ett av de større eksemplarene er i ferd med å dø trolig av askeskuddsjuke. I feltsjiktet er det arter som 

A NM-26 
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vendelrot, mjødurt, fredløs, skogburkne, geittelg, kattehale, kvassbunke, krattmjølke, kratthumleblom, trollbær, stankstorke-
nebb og markjordbær. Det er i hovedsak småvokst skog, med brysthøydediametere typisk opp til 20 cm. I tillegg er det én 
grovvokst bjørk i kantsonen på vestsiden (nær eksisterende bru for fv. 416). Naturtypeverdiene i lokaliteten vurderes i 
hovedsak å være knyttet til ferskvannsverdiene. Kantsonen som skogslokalitet betraktet er ikke vurdert som en naturtype-
lokalitet, men den har funksjoner for livet i bekken. Bekken med kantsonen kan også en funksjon som ledelinje og 
forflytningskorridor for vilt som streifer langs vassdraget. Denne funksjonen er ikke kartlagt i detalj, men vurderes å være av 
lokal betydning. Ferskvannsverdier i elveløpet vurderes av egen ferskvannsvurdering.  

reg35 Aklandstjern 

Ferskvann med høye naturverdier. Registrert i tidligere naturtypekartlegging. Opprettholdes. Avgrensning er unøyaktig, da bl.a. 
et større skogareal er tatt med. Også noe overlapp mot arealer med sumpskogsmark og åpen torvmark registrert i dette 
prosjektet. Lokalitetsavgrensningen bør justeres for å bedre samsvare med de rene ferskvannsverdiene. Dette er ikke gjort her, 
da det ikke har betydning for utredningen. 

B NM-24 

reg36 Rød 

Strandeng med høye naturverdier. Registrert i tidligere naturtypekartlegging. Lokaliteten opprettholdes, men avgrensning er 
justert. Et areal som går som en «spiss» opp til fv. 416 var innlemmet i den opprinnelige lokaliteten. Ved befaring viste det seg 
at dette arealet ikke har kvaliteter som strandeng. Derimot domineres det av kortvokst og irrgrønn plenaktig areal med arter 
som ryllik, blåkoll, hvitkløver, groblad, sneglebelg, engsyre, løvetann, tiriltunge, kystgriseøre og flere tilsynelatende trivielle 
grasarter (vanskelig å bestemme p.g.a. kortvokst plen). I arealet noe bort fra veien var det en og annen dunkjempe og nærmest 
vannet litt fjørekoll. Dette arealet avgrenses mot stranda/bekkeutløpet av en steinmur, og har ikke utforming «strandeng». 
Primærkartlegger bekrefter at det avgrensning er utført på ortofoto og derfor er unøyaktig (Rune Solvang i e-post 2020). På 
bakgrunn at dette er avgrensningen justert, slik at det plenliknende arealet nærmest fv. 416 ekskluderes. Derimot er et areal 
med åpen strandeng noe lenger nord inkludert, da ortofotoavgrensningen hadde gått glipp av dette (bør kvalitetssikres i felt). 
Den noe justerte lokalitetsavgrensningen er brukt på verdikartet. 

A NM-27 

reg37 Stupshøl S 

Et (plantet) en-sjiktet granbestand på storbregnemark i sammenbruddsfase. Mye død ved i området. Dette er relativt hurtig-
voksende produksjonsskog, og det er ingen kontinuitet i dødt trevirke i området. Denne typen død ved har ikke stor betydning 
for artsmangfold, og i den grad rødlistearter finnes i slike miljøer er det gjerne sink-populasjoner som er avhengig av flyt 
utenfra. På dette grunnlag videreføres lokaliteten ikke som en naturtypelokalitet.  

  

reg38 Rødsveien Forskriftseik, trolig hul. Kartlagt av Asplan viak tidligere.  B NM-28 

reg40 Moensåsen Rik edelløvskog, både lavurteikeskog og rasmark-lindeskog. Artsrikt område. A NM-29 

reg39 Auslandstjenn Ferskvann med høye naturverdier. Registrert i tidligere naturtypekartlegging. Opprettholdes.  B NM-30 

reg41 Gardslifjell Rik edelløvskog, lavurteikeskog. Lite areal. Henger nesten sammen med den svært viktige «Moensåsen», og må sees i 
sammenheng med denne. B NM-31 

reg42 Fv. 416 vest for Dørsdal, 
eik Forskriftseik med stort stammehulrom. B NM-32 

reg43 Fv. 416 vest for Dørsdal, 
eik II Forskriftseik så vidt innenfor innslagspunkt. C NM-33 

reg44 Dørsdal vest Lavurtskog i kantsone. Relativt floristisk utarma, men ganske mye ask og alm.  C NM-34 

reg45 Acanthusdammen 
To dammer. Den ene er en kunstig parkdam som over en lengre tid (flere år) har vært tørrlagt. Kan i teorien være levested for 
amfibier, men dagens bruk har området ingen verdi. Den andre er en grunn utposning av en bekk, med et jevnt 
vanngjennomløp. Tørrlegges trolig i perioder. Vurderes ikke å ha verdi som naturtypelokalitet.  
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reg50 Vilttrekk Øylandsdal Vilttrekk for alle hjortedyrarter. Øst-vestbevegelsen foregår over et større område med to krysningspunkter over eksisterende 
E18. I planen er dette behandlet som to vilttrekk. 

Regionalt 
viktig 

NM-41 
(nord) og 
NM-42 
(sør) 

reg51 Vilttrekk Moen Vilttrekk beskrevet i arbeidet med kommuneplan, supplert med informasjon i reguleringsplanarbeidet Lokalt 
viktig NM-43 

reg52 Vilttrekk Dørsdal Vilttrekk beskrevet i arbeidet med kommuneplan, supplert med informasjon i reguleringsplanarbeidet Lokalt 
viktig NM-44 

reg53 Hammartjennvassdraget 

Naturtypeområdene i Hammartjønnområdet med anadrome vassdrag, tjernet, sumpskoger strandenger og nærliggende 
edelløvskoger utgjør en landskapsøkologisk sammenheng med verdi utover de enkelte lokalitetene. Området har svært store 
naturverdier, og inneholder rødlista naturtyper og arter. I dette området er det verdier knytta til både terrestrisk 
naturmangfold og deltema vannmiljø. Trolig kan området også ha ornitologiske verdier, uten av dette er detaljkartlagt. Arealet 
er avgrenset som et landskapsøkologisk funksjonsområde. Området ligger for en stor del utenfor planområdet, og det er ikke 
vurdert som beslutningsrelevant å avgrense det i detalj så lenge kunnskapen om lokaliteter innenfor plangrensa er så god. Det 
er valgt en avgrensning som fokuserer på å hekte sammen vassdraget med tilhørende naturtypelokaliteter, samt å legge på en 
buffersone som tar med seg tilhørende lisider. Trolig kunne et større areal i de bratte skrentene vest for tjernet (Høgåsen) vært 
tatt med i avgrensningen, særlig dersom det viser seg å være viktige naturtyper i dette området.  

Stor 
verdi NM-45 
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Vedlegg 3: Variantvurdering  

Det vises til silingsrapporten for beskrivelse av metode og en fullstendig flerfaglig gjennomgang. 
Under gis en gjennomgang for naturmangfold på land, med vurderinger av forskjellene i konfliktnivå 
mellom de fem vurderte linjene.  

I alt fem naturtypelokaliteter samt ett vilttrekk berøres av de fem vurderte variantene på strekningen 
Moen-Dørsdal. Verdien av berørte lokaliteter er, som vist i kart under, størst for lavurteikeskogen i 
Gardslifjell og den østlige av forskriftseikene vest for Dørsdal. Begge disse forekomstene har B-verdi. 
Øvrige verdier er lokalt viktige (C-verdi). En av de lokalt viktige forekomstene er en «forskriftseik», 
men dette treet er så vidt over innslagspunkt og vurderes i denne sammenhengen ikke som viktigere 
enn edelløvskogen i Bjellåsen. Eikeskogen i Bjellåsen er også lokalt viktig og har eiketrær med 
liknende egenskaper som den nevnte C-eika. Eikene i Bjellåsen er dog ikke per definisjon forskrifts-
eiker, siden de står- så vidt – inne i produktiv skog. Den siste naturtypelokaliteten, et rikere skogbryn 
mot dyrkamarka på Dørsdal, er så vidt innenfor innslagspunktet som naturtypelokalitet og vurderes å 
være av minst betydning for rangeringen av variantene som vurderes her. Vilttrekket over Moen er 
av lokal verdi. I den østlige delen av området, omkring avkjøringen til Ausland, berøres noe ulikt av 
de ulike variantene. Dette vurderes ikke å være av stor betydning, da den eneste viktige natur-
verdiene på denne strekningene -  vilttrekket ved Dørsdal – kan opprettholdes i alle varianter. 

Kun ett av de fem alternativene (grønn) har betydelige inngrep i begge de to B-forekomstene øst for 
Auslandstjenna. Dette er samtidig det alternativet som har det største inngrepet i verdifull natur vest 
for tjenna, selv om forskjellene her er mye mindre enn på østsida. Alt. grønn kan på dette grunnlaget 
lett rangeres som det verste av de fem vurderte alternativene. Konfliktnivået for naturmangfold på 
land er i hht kriteriene som er brukt i silingsrapporten vurdert som middels-stort for alt. Grønn. Det 
lilla alternativet kommer best ut av de fem alternativene, da dette ligger tett på dagens vei øst for 
Auslandstjenna, og ikke berører noen av de tre lokalitetene (hvorav to B-forekomster) på denne 
siden. Vest for tjenna er lilla ikke det beste, men forskjellene er mindre her. Ingen forskriftseiker går 
tapt i dette alternativet, men skogseiker med verdi og utviklingspotensial går tapt. I sum er 
konfliktnivået for alt. Lilla på strekningen Moen-Dørsdal lavt, i grenseland mot middels.  

Av de resterende tre linjene er rød den verste, da den har stor nærføring til den mest verdifulle 
forskriftseika, og både denne og den nærliggende C-eika vil måtte felles. For øvrig har rød de samme 
virkningene som lilla vest for tjenna. Konfliktnivået blir her så pass høyt som middels til stort p.g.a. 
felling av en verdifull forskriftseik med B-verdi. 

For de gjenstående to alternativene er vurderingen mer komplisert. Det forutsettes i begge disse 
alternativene at den mest verdifulle forskriftseika kan bevares, selv om graden av nærføring er 
ganske stor (krever stor forsiktighet i anleggsperioden). Alternativ oransje har et lite inngrep i 
lavurteikeskogen i Gardslifjell (blå går helt klar), mens blå har et større inngrep i Bjellåsen, der 1-2 
relativt verdifulle skogseiker kan gå tapt (oransje går klar av disse). For øvrig er alternativene like. 
Konfliktgraden vurderes som lik for begge alternativene (lavt til middels konfliktnivå). P.g.a. at 
oransje muligens legger seg et lite hakk mer unna den mest verdifulle forskriftseika, og har et 
betydelig mindre fotavtrykk i Bjellåsen, vurderes den som marginalt bedre enn alt. Blå, til tross for at 
oransje har et lite inngrep i har et lite inngrep i Gardslifjell.  
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Oransje, grønn og lilla linja samt verdisatte områder for naturmangfold på land (samt 
Auslandstjenna). 
 

 
Blå og rød linje samt verdisatte områder for naturmangfold på land samt Auslandstjenna.  
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