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Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Dørdal og Tvedestrand. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 
Agder. Rapporten tar for seg konsekvensutredning av masselagring for naturmangfold. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 
prosjektleder hos COWI AS. Ansvarlig for denne rapporten har vært faglig ansvarlig Aksel 
Dvergsten, naturforvalter Daniel Skoog og Beate Aase Heidenreich og limnolog Karl Otto 
Mikkelsen og Petter Torgersen.  
 
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 

Bakgrunn 
Det er utarbeidet reguleringsplan for firefelts motorvei (110 km/t) for strekningen 
Tvedestrand – Bamble, som er ca. 54 km.  
 
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i 
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette 
planarbeidet. 

Konsekvensutredning 
 
Tabell 1-1: Verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene. Tabell hentet fra kap. 9. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

D1 Dørdal Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet. Det er 
svært lang restaureringstid (>25 år) før de intakte 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter, men store deler av 
delområdet er allerede deponi i dag og her blir 
påvirkningen ubetydelig. Delområdet berører også øvre 
del av sidebekk til verna vassdrag Bamble – Solum-
Drangedal. 

(0) 

D6 Skaugheia Stor Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og leveområde 
for rødlistet art, samt svært lang restaureringstid (>25 år) 
før skogsområder igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet berører 
også øvre del av sidebekk i verna vassdrag Bamble – 
Solum. 

(- - -) 

D9 Stidalen Stor Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktige naturtyper og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. Masselagring fragmenterer større 
sammenhengende skogområde ved Stidalen mellom 
Brentheia og Kløftekjerrheia. Delområdet berører øvre del 
av sidebekk til verna vassdrag Bamble – Solum-
Drangedal. Anleggsvei til området har nærføring til 
innløpsbekk som renner ut i Stidalen. 

(- - -) 

D12 
Vesterbekk 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet bekkelukking av en del av 
Vesterbekken, samt tilsvarende tap av kantvegetasjon 
langs bekk. I tillegg er det er svært lang restaureringstid 
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(- -) 
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D13 Ødegård Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig naturtype 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

 (- - -) 

D14 Ødegård Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D19 Brynemo Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder og 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D20 Langtjern Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet lukking av mindre bekk og ødeleggelse av 
myrområder samt svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D23 Kåskollen Uten 
betydning 

Ubetydelig  Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet at 
dagens bruk av området til næringsvirksomhet skal 
videreføres. 

(0) 

D24 Kåsa Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D25A 
Blautmyrdalen 

Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D25B 
Vassbånndale
n 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D26 
Bråtvannsdale
n 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D27 Salen Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 
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D28 Stedalen Noe sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D29 Brattliene Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D30 
Brondalsheia 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D32 
Brokelandshei
a 

Uten 
betydning 

Ubetydelig Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet vedtatt 
regulering til næring/kontor/industri. 

(0) 

D33 
Brokelandshei
a 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D34 
Klafjellmya 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D35 Mjåvann Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D36 
Molandsvann 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D37 Limyra Noe Ubetydelig  Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak, 
ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor 
som ubetydelig. 

(0) 

D38 Limyra Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av 
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D39 Moland Stor Sterkt 
forringet 

Påvirkning vurderes til sterkt forringet grunnet samlet 
belastning på vassdrag med elvemusling som står i risiko 
for ikke å innfri miljømålet om god økologisk tilstand 
(Vann-nett, 2020). Masselager gjør arealbeslag i ca. 20 % 
av begge naturtypelokalitetene (delområde N126 og 
N127), i område som ikke er regulert til 

(- - -) 
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industri/næringsvirksomhet. Område regulert til 
industri/næringsvirksomhet, anses ikke bli negativt 
påvirket av masselager. 

D40 Rundholt Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes  
som sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av 
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Masselager vurderes å 
ha noe mindre potensiale for negativ påvirkning på 
Hammarbekken enn delområdet D39. 

(- - -) 

D41 Rundholt Stor Ubetydelig Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak, 
ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor 
som ubetydelig. 

(0) 

D42 Rundholt Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ytterligere forstyrrelser for art 
unntatt offentlighet, samt negativ påvirkning på 
Hammarbekken. I tillegg er det svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- - -) 

D43 Bumyr Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes ca. 75 m med 
bekkelukking og arealbeslag i kantvegetasjon, myr og 
barskog, samt svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D45 Djupmyr Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype, og myr, og svært 
lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D46 
Kråketjernhog
sten 

Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes svært lang restaureringstid 
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D47 
Kråketjernhog
sten 

Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D49 Sagåsen Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager 
vil fylle igjen landskapsformen. 

(-) 
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D50 Sagåsen Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager 
vil fylle igjen landskapsformen. 

(-) 

D51 
Skjerkholt 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart 
område og innen 100 m fra vassdraget. I tillegg er det 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D52 
Skjerkholt 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart 
område og innen 100 m fra vassdraget. Deponerte 
masser vil også svekke trekk og vandringsmuligheten for 
vilt langs vassdraget grunnet topografien som blir brattere 
med tilførte masser. I tillegg er det svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D53 Sandvann Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet bekkelukking, og fordi det er 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D54 Modalen Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D56 Bjørnstad Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

(0) 

D58 Gårdalen Stor Sterkt 
forringet 

Påvirkning vurderes som sterkt forringet grunnet 
ødeleggelse av mer enn 50 % av viktig naturtype (N155) 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(- - - -) 

D59 
Tronskjær 

Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 

(- -) 
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funksjonsområde for vanlige arter, samt lukking av en 
mindre bekk over en strekning på om lag 160 m. 

D63 Plassen Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

(0) 

D65 Hulldalen Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og middels lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D67 Hulldalen Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

(0) 

 
 
Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i sammenhengende 
naturområder. Flere myrforekomster og fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. 
Restaureringstiden før skogsområdene igjen har den samme verdien som før inngrepet, 
anses som svært lang (>25 år). Dette innebærer at påvirkningen på alle delområder som i 
dag er lite påvirket av inngrep og ikke er regulert for fremtidig utbygging, anses som sterkt 
forringet. Bekker vil direkte og indirekte bli negativt berørt av masselagring. Der masselageret 
legges over vannforekomster vil bekkene legges i rør under massene. Av de foreslåtte 44 
masselagrene vil alle bortsett fra 4 av masselagrene bli tilbakeført til reguleringsformålet 
natur med planstatus LNFR. Tilbakeføringen planlegges som revegetering av området med 
bruk av stedegne masser fra omkringliggende areal. Masselagrene som tilbakeføres kan i 
løpet av noen år å igjen bli leveområder for en del flora og fauna.  
 
Masselagrene D1, D23, D32, D37, D41, D56, D63 og D67 fører til minst negativ konsekvens 
og vurderes som ubetydelig miljøskade. 23 masselager er vurdert å gi noe miljøskade. 
Masselager D58 vil gi størst negativ konsekvens, og vurderes gi den mest alvorlige 
miljøskaden som kan oppnås. Deretter kommer masselagrene D6, D9, D13, D39, D40 og D42 
som vurderes å gi alvorlig miljøskade for delområdet.  

Konsekvenser i anleggsperioden 
Etablering av masselager i skog, anses som permanent forringelse med en restaureringstid på 
>25 år. Anleggsperioden, som vil være i ca. 2- 2,5 år for hvert deponi, vil innebære ytterligere 
påvirkning på naturmangfold.  
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 Masselagerne vil være utilgjengelige og utgjøre en form for barriere for mange dyr, 
ikke minst elg, rådyr og hjort som er registrert i og ved flere av delområdene. 

 Naturmangfold i omkringliggende arealer kan i perioder bli utsatt for forstyrrelser fra 
støy, støv, lys og annen menneskelig aktivitet fra anleggsarbeidene. 

 Massehåndtering innebærer en risiko for spredning av fremmede arter. 
 Risiko for avrenning av forurenset vann fra til vassdrag. For elvemuslingvassdragene 

(Lona, Hammarbekken og Storelva, alle med bekkefelt) settes akseptgrenser for blant 
annet nitrogen og partikler (E. Degermann, 2009). Akseptgrensene for de ulike 
delområdene må tilpasses påvirkningspotensialet for det enkelte delområdet. 
Påvirkningspotensialet vil være avhengig av fortynningsevnen i vassdraget. Dette vil 
gjelde for følgende delområder:  

 
Lona D19-D20-D23-D24-25A-25B-26-27-28 

 
Hammarbekken D35-D36-D39-D40-D41-D42 
Storelva D47-D48-D50-D51-D52-D53-D54-D56-D58 

Skadereduserende tiltak  
I rapporten legges det vekt på skadereduserende tiltak i anleggsfase for å minske negativ 
påvirkning av økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag. Overvåkningsprogram vil løpende 
sikre oppdatert kunnskap. Potensialet for spredning av fremmede og skadelige karplanter er 
størst i anleggsfase. Det er foreslått konkrete tiltak som minimerer risiko for spredning.  
 
Det er foreslått permanente tiltak for ivaretakelse av vannmiljøet, hvor konstruksjoner ved og 
over vannelementer skal etableres uten å være til hinder eller negativt påvirke organismer og 
vannmiljøet generelt. 

Vurdering etter naturmangfoldloven  
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger på 
naturmangfoldet med unntak av oppdatert kunnskap om fremmede karplanter og 
manglende vurdering av støyberegninger i naturtypene. 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Paragrafen kommer til anvendelse dersom det usikkerhet rundt tiltakets virkninger på 
naturmangfoldet. Dette gjelder i hovedsak påvirkning på vassdrag. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i sammenhengende 
naturområder. Flere myrforekomster og fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. 
Restaureringstiden før skogsområdene igjen har den samme verdien som før inngrepet, 
anses som svært lang (>25 år). Dette innebærer at påvirkningen på alle delområder som i 
dag er lite påvirket av inngrep og ikke er regulert for fremtidig utbygging, anses som sterkt 
forringet. Bekker vil direkte og indirekte bli negativt berørt av masselagring. Der masselageret 
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legges over vannforekomster vil bekkene legges i rør under massene. Av de foreslåtte 45 
masselagrene vil alle bortsett fra 5 av masselagrene bli tilbakeført til reguleringsformålet 
natur med planstatus LNF/LNFR. Tilbakeføringen planlegges som revegetering av området 
med bruk av stedegne masser fra omkringliggende areal. Masselagrene som tilbakeføres kan 
i løpet av noen år igjen bli leveområder for noe av den lokalt trivielle flora og fauna.  
 
Tiltaket kommer i konflikt med naturtyper av høy verdi, og økologiske funksjonsområder for 
vilt, deriblant vilttrekk. Det er sannsynlig at tiltaket vil gi en negativ påvirkning på 
økosystemene lokalt, og for noen verdifulle naturtyper kan tiltaket gjøre det vanskeligere å 
oppnå forvaltningsmålene naturtyper jf. § 4 i naturmangfoldloven. 
 
Tiltaket er i konflikt med flere rødlistede arter og deres funksjonsområder. Det er sannsynlig 
at tiltaket vil gi en negativ påvirkning på disse artene lokalt, og kan for art unntatt 
offentlighet og elvemusling (VU) gjøre det vanskeligere å oppnå forvaltningsmålene for arter 
jf. § 5 i naturmangfoldloven. 
 
Ny E18 vil også påvirke de aktuelle naturmangfoldet. Sammen med påvirkning fra aktuelt 
tiltak jf. §§ 4 og 5, vurderes den samlede belastningen på naturmangfoldet, å være av 
betydning, og dette må tas i betraktning når tiltaket veies mot andre samfunnsinteresser. Vi 
er ikke kjent med andre tiltak/inngrep eller påvirkningsfaktorer, som vil påvirke det aktuelle 
naturmangfoldet. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Det forutsettes at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak lokalt langs 
traseen. Blant annet gjelder dette kostnader forbundet med overvåkning av vannmiljø og 
kartlegging av fremmede karplanter. 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)  
Paragrafen tar sikte på å unngå eller begrense skade på naturmangfold ved valg av 
driftsmetoder, teknikk og lokalisering. Masselagrene er i store grad tenkt plassert langs 
eksisterende veisystem og ny E18. Dette reduserer behovet for arealbeslag av urørt natur. 
Derimot er veien flere steder planlagt i nærheten av store naturverdier. Tiltaket vurderes ut 
fra en samlet vurdering av økonomiske forhold, tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet å gi de beste samfunnsmessige resultater. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad ble vedtatt høsten 2019. Dette prosjektet 
omfatter reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble. 
 
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i KDP for E18 
Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette planarbeidet.  

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP.  
 
Samfunnsmålene i prosjektet skal bidra til sektorpolitiske mål i NTP, skape et sikkert og 
verdiskapende transportsystem i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarked, samt 
legge til rette for at det nye transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
 
Effektmålene er økt verdiskaping i regionene, bedre trafikksikkerhet, bærekraftsertifisering, 
bedring av fremkommelighet og tilrettelegging for økt kollektivtrafikk, og redusert reisetid.   

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i 
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune, Figur 2-1. Her skal den nye veien 
kobles til ny E18 Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den 
planlagte veien kobles til ny E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Det 
planlegges for en hastighet på 110 km/t. 
 
Det skal etableres planskilte kryss ved Gjerdemyra, Fikkjebakke, Brokelandsheia og ved 
avkjøring til Risør. 
 

 
Figur 2-1: Strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Kart fra varsel om oppstart av planarbeidet. 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 
Fra planprogrammet  

Vannmiljø, side 53 

«Videre utredningsbehov vannmiljø: 
 Detaljering av hvilke deler av veistrekningen hvor overvann og vann fra veitiltaket skal 

renses, samt vurdering og detaljering av tilstrekkelig areal for etablering av rensetiltak. 
Rensetiltak skal tilpasses vannforekomstenes sårbarhet.  

 Fysiske tiltak som kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller 
andre ferskvannsorganismer (herunder inngrep i kantsoner), skal belyses gjennom 
reguleringsplanarbeidet, og senere godkjennes etter saksbehandling i henhold til forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag. Bekkekryssing i rør bør unngås. Det skal settes funksjonskrav til 
bruløsninger og kulverter for fiskeførende vassdrag slik at naturlig fiskevandring og gyting 
kan opprettholdes.   

 Samlede negative påvirkninger fra anleggsfasen og driftsfasen som medfører at 
vannforekomster blir påvirket i et slikt omfang at miljømålene for vannforekomstene ikke 
kan nås eller tilstanden i vannforekomsten forringes, skal behandles etter vannforskriften § 
12 i reguleringsplanfasen. Det skal beskrives hvordan planforslaget svarer ut 
vannforskriftens § 12, samt gjøres en ny vurdering etter vannforskriften § 1 mht. håndtering 
av veisalt og rensing av mikroplast. 

 Det skal utarbeides tilstrekkelig grunnlag til søknad om utslippstillatelse fra Fylkesmannen i 
medhold av forurensningsloven.  

 Korridoren krysser sårbare vassdrag og har dagsoner i erosjonsutsatte jordarter, som 
innebærer fare for forurensning av sårbare vannforekomster. Det skal derfor gjennomføres 
forundersøkelser for berørte vannforekomster som kan bli påvirket av veianlegget. 
Utredning og forundersøkelsen skal legges til grunn ved valg av løsninger ved utarbeiding 
av reguleringsplan. Et forprosjekt ble avsluttet 01.11.2019. Forprosjektet beskriver hva 
forundersøkelsene skal omfatte. Rapport fra NIBIO viser et undersøkelsesopplegg som 
gjennomføres fra våren 2020 og i ett år, og som har til hensikt å dokumentere nå-tilstand i 
alle vannforekomster som kan bli berørt av anlegget. Tilstandsvurderingene fra 
forundersøkelsene skal legges til grunn ved valg av tiltak for anlegget (NIBIO rapport 
Program for forundersøkelser i vassdrag for strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand, VOL.5 nr. 
113 -2019). 

 I tillegg skal forundersøkelsene dokumentere naturlige dynamiske variasjoner i vannkvalitet 
og vannføring, styrt av hydrologi og dagens naturlige og menneskeskapte tilførselskilder i 
nedbørfeltene.  

 Det skal gjøres undersøkelser av sjeldne og rødlistede ferskvannsorganismer som finnes i 
utvalgte sårbare vassdrag.  

 På strekningen er det flere kjente vassdrag med elvemusling som kan bli påvirket av veien, 
eksempelvis Hammerbekken og Storelva. Det skal utredes om det finnes elvemusling i 
andre vassdrag langs traseen som kan bli påvirket av tiltaket. Det skal utarbeides en 
tiltaksplan for å sikre at elvemusling ikke blir negativt påvirket.  
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Når det gjelder forholdet til sulfidholdige bergarter vises det til kap. 8 i Miljøprogram.» 
 
 Naturmangfold på land, side 55 
«…Det er flere naturtypelokaliteter i korridoren som kan bli berørt. Det er flere verdifulle 
lokaliteter av skog, spesielt rik edelløvskog, gammel lavlandsblandingsskog og rikere sumpskog 
med forekomster av truede arter som kan bli berørt. Det er stort potensial for funn av 
rødlistearter innenfor flere av de kartlagte naturtypelokalitetene i skog. Lite gjødslet/ugjødslet 
kulturmark med potensial for naturbeitemark og slåttemark vil også sjekkes i felt.   
 
Virkninger for vilt må utredes på reguleringsnivå. Viltkryssinger skal inngå i arbeid med 
reguleringsplan.  
 
Dersom naturlig fisketomme dammer eller tjern kan bli berørt av veitiltaket skal disse 
undersøkes for forekomst av ferskvannsorganismer, inkludert salamander.  
Økologiske funksjonsområder for fugl som blir berørt skal kartlegges/vurderes i forbindelse ned 
naturtypekartlegging, dette gjelder rovfuglreir av sårbare arter, viktige områder for fåtallige 
hakkespetter som hvitryggspett, samt leikområder og leveområder for skogsfugl (jerpe, storfugl, 
orrfugl). 
 
Nye, verdifulle områder for biologisk mangfold skal kartfestes og beskrives, påvirkning fra 
veitiltaket skal synliggjøres gjennom planforslaget og det skal vurderes aktuelle avbøtende eller 
kompenserende tiltak.» 
  

3.2 Influensområde 
Utredningsområdet utgjøres av planområdet og influensområdet. Med planområdet forstås 
området som ligger innenfor planavgrensningen til tiltaket, og som kan bli fysisk berørt av 
tiltaket. Planområdet er likt for alle fagtema. Med influensområdet menes hele området som 
kan bli påvirket av tiltaket, utover arealbeslag. Influensområdet vil variere for de ulike 
naturmangfoldkategoriene. For eksempel er influensområdet større for mobile organismer 
som fugl og pattedyr en for stasjonære organismer som planter og sopp. Influensområdet er 
ikke utfigurert i kart. 
 
For naturtypelokaliteter er det i hovedsak direkte arealbeslag som er vurdert, men for myr og 
andre fuktighetskrevende naturtyper kan endret hydrologi i influensområdet også utgjøre en 
påvirkningsfaktor. For landskapsøkologiske og økologiske funksjonsområder er 
influensområdenes størrelse basert på de aktuelle artenes habitatkrav, og kan for 
arealkrevende arter dekke et betydelig areal. 
 
Influensområdet for vassdrag utgjøres av nedbørsfeltet til vassdraget samt områdene 
nedstrøms tiltaket. Influensområdet i vassdrag tilsvarer de delene av et vassdrag hvor det kan 
ventes vesentlige biologiske responser på tiltaket. Influensområdet vil variere med graden av 
påvirkning, påvirkningens karakter, vassdragsmorfologi og naturmangfoldet i de aktuelle 
vassdragene. 
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3.3 Gjeldende rammer og premisser 
Overordnet gjelder Bern-konvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold (Convention 
on biological diversity, CBD), naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, vannforskriften, 
vannressursloven og lakse- og innlandsfiskloven. 
 
Det pågår et felles arbeid i Europa for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet 
gjennom Vanndirektivet. Formålet er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre 
og gjenopprette miljøtilstanden der tilstanden ikke er god nok. Regional plan for 
vannforvaltning i Vannregion Agder 2016-2021 samt Regional plan for vannforvaltning Vest-
Viken 2016-2021 legger føringer for hvordan miljømålene i vannregionene skal nås. 
Forvaltningsplanene med tiltaksprogram skal oppdateres for neste planperiode 2022-2027. 
 
Vassdragstiltak reguleres generelt av flere sektorlover og forskrifter i tillegg til PBL. Et 
tilleggsmoment for dette planforslaget er innvirkning på verna vassdrag. For verna vassdrag 
gjelder forskrift om rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (Lovdata, 2020). De 
vernevedtak Stortinget har fattet gjelder som hovedregel hele vassdraget innenfor grensene 
av nedbørfeltet. I forbindelse med vernevedtakene har Stortinget gitt en generell henstilling 
om at en søker å unngå tiltak i verneplanvassdragene som reduserer deres verneverdi. 
Berørte kommuner og fylkeskommuner skal legge retningslinjene til grunn for planleggingen 
etter plan- og bygningsloven, (jf. § 17-1, 1. ledd). Statlige fagmyndigheter skal legge 
retningslinjene til grunn ved sin medvirkning til planlegging og enkeltsaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. 
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4 Metodikk 

Metodikk for vurdering av påvirkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 
punkter: 

 Informasjonsinnhenting og beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon 
 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets påvirkninger og konsekvens 
 Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket 
(skadereduserende tiltak og eventuelt kompenserende tiltak) 

 
I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens 
vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke prissatte konsekvenser.  
 
Kartlegging av naturmangfold er knyttet til to ulike nivåer; landskapsnivå 
(landskapsøkologiske funksjonsområder) og lokalitetsnivå (vernet natur, viktige naturtyper, 
økologiske funksjonsområder for arter og geosteder). Naturmangfold som ikke faller inn 
under en av disse verdikategoriene, og er vanlig i Norge, omtales som triviell. 
 
Tabell 4-1. Registreringskategorier hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). 

Kategorier Forklaring 

 

Landskaps-økologiske 
funksjonsområder 

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med 
naturkvaliteter som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom 
disse.  
Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige 
bestander av arter gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder. 
Landskapsøkologiske funksjonsområder faller inn under definisjonen av «grønn 
infrastruktur», jf. Stortingsmelding 14 (2015-16).  

Vernet natur Verneområder etter naturmangfoldloven.  
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder. 

Viktige naturtyper Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint. Jf. håndbøker fra 
Miljødirektoratet om kartlegging av naturtyper og marine typer (håndbok 13 og 
19).  
Utvalgte naturtyper. 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Økologiske funksjonsområder 
for arter 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art. 
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land.  
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av 
naturtypenivået.  
Funksjonsområder kan variere mye i utstrekning, og inkluderer også mindre 
områder i form av forekomster av arter med spesielle miljøkrav.  
Funksjonsområder kan omfatte flere arter som opptrer sammen på samme 
ressurs. 

Geosteder Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. 
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Kriterier for verdi 
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. Delområdene i denne rapporten utgjøres av masselagerne, og verdien er satt ut 
ifra den natur som er registrert i delområdet. Registrert natur er hentet fra Fagrapport 
naturmangfold E18 Tvedestrand-Bamble (Nye Veier, 2021), der landskapsøkologiske 
funksjonsområder, og økologiske funksjonsområder for arter er verdisatt etter kriteriene 
gjengitt i Tabell 4-2 og viktige naturtyper etter kriteriene i Tabell 4-3. For verdikart over natur 
i området se vedlegg kap.12.1. Naturmangfold med høyest verdi vil i utgangspunktet være 
utslagsgivende for vurdering av samlet verdi per delområde.  
 
Områder regulert til utbyggingsforemål verdisettes med grunnlag i situasjon etter vedtatt 
utbygging. Hogstflater anses å ha relativt intakt bunn- og felt-sjikt og får derfor høyere verdi 
enn for eksempel asfalterte og/eller utfylte arealer. 
 
Tabell 4-2 Kriterier for verdisetting hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). 

Verdikategori Noe verdi  Middels verdi  Stor verdi  Svært stor verdi 
Landskaps-
økologiske 
funksjons-
områder 

Områder med mulig 
landskapsøkologisk 
funksjon. 
Små (lokalt viktige) 
vilt- og fugletrekk. 

Områder med lokal eller 
regional landskaps-
økologisk funksjon. Vilt- 
og fugletrekk som er 
viktig på lokalt/ regionalt 
nivå. Områder med mulig 
betydning i sammen-
binding av dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter. 

Områder med regional til 
nasjonal landskaps-
økologisk funksjon. 
Vilt- og fugletrekk som er 
viktig på regionalt/ 
nasjonalt nivå. 
Områder som med stor 
grad av sikkerhet bidrar 
til sammenbinding av 
dokumenterte funksjons-
områder for arter. 

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon. 
Særlig store og 
nasjonalt/internasjonalt 
viktige vilt- og 
fugletrekk. 
Områder som med stor 
grad av sikkerhet bidrar 
til sammenbinding av 
verneområder eller 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter med stor eller 
svært stor verdi. 

Vernet natur   Verneområder 
(naturmangfoldloven §§ 
35-39) med permanent 
redusert verneverdi. 
Prioriterte arter i kategori 
VU og deres økologiske 
funksjons-område (ØFO). 

Verneområder (natur-
mangfoldloven §§ 35-
39). Øverste del for-
beholdes verne-
områder med 
internasjonal verdi eller 
status, (Ramsar, 
Emeraldnettwork m.fl.). 
Prioriterte arter i 
kategori EN og CR og 
deres ØFO. 

Viktige 
naturtyper 

Lokaliteter verdi C 
(øvre del). 

Lokaliteter verdi C og B 
(øvre del). 

Lokaliteter verdi B og A 
(øvre del). 
Utvalgte naturtyper verdi 
B/C (B øverst i stor verdi). 

Lokaliteter verdi A. 
Utvalgte naturtyper 
verdi A. 

Økologiske 
funksjonsområ
der for arter 

Områder med funk-
sjoner for vanlige 
arter (eks. høy tetthet 
av spurvefugl, 
ordinære 
beiteområder for 
hjortedyr, sjø/ fjære-
areal med få/små 

Lokalt til regionalt 
verdifulle funksjons-
områder.  
Funksjonsområder for 
arter i kategori NT.  
Funksjonsområder for 
fredede arter utenfor 
rødlista. 

Viktige funksjonsområder 
region 
Funksjonsområder for 
arter i kategori VU. 
Funksjonsområder for 
NT-arter der disse er 
norske ansvarsarter 
og/eller globalt rødlistet. 

Store, veldokumenterte 
funksjonsområder av 
nasjonal (nedre del) og 
internasjonal (øvre del) 
betydning 
Funksjonsområder for 
trua arter i kategori CR 
(øvre del). Nedre del: 
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Tabell 4-3: Verdisetting av verneområder og områder med båndlegging, naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
og naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og DN-håndbok 19 (Miljødirektoratet, 2020). 

 

funksjoner). 
Funksjonsområder for 
enkelte vidt utbredte 
og alminnelige NT 
arter. 
Ferskvannsfisk: Vass-
drag/ bestander i 
verdikategori «Liten 
verdi» NVE rapport 
49/2013. 

Funksjonsområde for 
spesielt hensynskrevende 
arter. 
Ferskvannsfisk: Vassdrag/ 
bestander i verdi-kategori 
«middels verdi» NVE 
rapport 49/2013 samt 
vassdrag med forekomst 
av ål. 

Ferskvannsfisk: Vass-
drag/bestander i verdi-
kategori «stor verdi»  
NVE rapport 49/201357 
samt viktige vassdrag for 
ål. 

EN-arter og arter i VU 
der disse er norske 
ansvarsarter og/eller 
globalt rødlistet. 
Ferskvannsfisk: Vass-
drag/ bestander i 
verdikategori «svært 
stor verdi». 
NVE rapport 49/2013. 

Geosteder Geosteder med lokal 
betydning. 

Geosteder med 
lokalregional betydning. 

Geosteder regional-
nasjonal betydning. 

Geosteder med 
nasjonal/internasjonal 
betydning. 
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Figur 4-1: Skala for vurdering av verdi (Kilde: SVV sin håndbok V712) 

 

Kriterier for påvirkning 
Påvirkning er en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av et definert tiltak, og 
vurderes i forhold til referansealternativet, som i dette prosjektet er dagens veisystem med 
fremskrevet trafikk. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurdering av påvirkning dersom de gir 
varige endringer. Påvirkning i anleggsperioden som ikke gir varige endringer er beskrevet 
separat som midlertidig påvirkning, jf. kap. 7.1. Et tiltak kan gi både negativ og positiv 
påvirkning. Påvirkningsfaktorer for temaet er gjengitt i Tabell 4-4. 
 
I all hovedsak legger påvirkningsvurdering til grunn en restaureringstid på minst 25 år for 
naturarealer som har blitt brukt som masselager. Dette medfører at påvirkning på alle 
delområder som ikke er allerede er nedbygget, eller planlagt nedbygget, vurderes til sterkt 
forringet jf. Tabell 4-4. For hogstflater legges en kortere restaureringstid (10 år) til grunn, da 
den ikke innebærer re-etablering av et velutviklet tre-sjikt. 
 
For de områder der masselager overlapper med vegtiltak er virkning vurdert i Fagrapport 
naturmangfold E18 Tvedestrand-Bamble (Nye Veier, 2021). De deler av delområdet vil ikke bli 
gitt ytterlig negativ påvirkning i denne konsekvensutredningen.  
 
Tabell 4-4 kriterier for vurdering av påvirkning på naturmangfold hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). 

Påvirkning Økologiske og 
landskapsøkologiske 
funksjonsområder for 
arter 

Viktige naturtyper og 
geosteder 

Verneområder 

Sterkt 
forringet 

Splitter opp og/eller 
forringer arealer slik at 
funksjoner brytes.  

Blokkerer trekk/vandring 
hvor det ikke er 
alternativer. 

Berører hele eller størstedelen 
(over 50%). 

Berører mindre enn 50% av 
areal, men den viktigste (mest 
verdifulle) delen ødelegges. 

Restareal mister sine 
økologiske kvaliteter og/eller 
funksjoner. 

Påvirkning som forringer viktige 
økologiske funksjoner og er i 
strid med verneformålet. 

Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang 
restaureringstid (>25 år) 

Forringet Splitter opp og/eller 
forringer arealer slik at 
funksjoner reduseres 
Svekker trekk/ 

Berører fra 20 – 50 % av 
lokaliteten, men liten 
forringelse av restareal.  

Mindre påvirkning som berører 
liten/ubetydelig del og ikke er i 
strid med verneformålet. 
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Påvirkning Økologiske og 
landskapsøkologiske 
funksjonsområder for 
arter 

Viktige naturtyper og 
geosteder 

Verneområder 

vandringsmulighet, 
eventuelt blokkerer 
trekk/vandringsmulighet 
der alternativer finnes. 

Ikke forringelse av viktigste del 
av lokalitet. 

Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med 
middels restaureringstid (>10 år) 

Noe 
forringet 

Splitter sammenhenger/ 
reduserer funksjoner, men 
vesentlige funksjoner 
opprettholdes i stor grad.  

Mindre alvorlig svekking 
av 
trekk/vandringsmulighet 
og flere alternative trekk 
finnes. 

Berører en mindre viktig del 
som samtidig utgjør mindre enn 
20 % av lokaliteten. 

Liten forringelse av restareal.  

Ubetydelig påvirkning. Ikke 
direkte arealinngrep. 
Nærføring/fjernvirkning. 

Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort 
restaureringstid (1-10 år). 

Ubetydelig 
endring 

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. 

Forbedret Gjenoppretter eller skaper 
nye trekk/ 
vandringsmuligheter 
mellom 
leveområder/biotoper 
(også vassdrag). 

Viktige biologiske 
funksjoner styrkes. 

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep tilbake-
føres til opprinnelig natur. 

Gjør en geotop tilgjengelig for 
forskning og undervisning.  

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep tilbake-
føres til opprinnelig natur. 

 
 

 
Figur 4-2: Skala for vurdering av påvirkning (Statens vegvesen, 2018). 
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Kriterier for konsekvens 
Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde verdien av et område eller en forekomst 
med påvirkningen av tiltaket. Som det framgår av Figur 4-3, angis konsekvensen på en ni-delt 
skala fra fire minus («meget stor negativ konsekvens») til fire pluss («meget stor positiv 
konsekvens»). Til venstre på figuren er et område som angir ingen påvirkning og ubetydelig 
konsekvens. Forklaring av konsekvenskategoriene angis i Tabell 4-5. 
 

 
Figur 4-3: Konsekvensviften. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi på x-
aksen med grad av påvirkning på y-aksen. De to skalaene er glidende (Statens vegvesen, 2018). 

 
Tabell 4-5. Skala og veiledning for vurdering av konsekvens (Statens vegvesen, 2018). 

Skala  Konsekvensgrad 

 

Forklaring 

‐ ‐ ‐ ‐  4 minus (‐ ‐ ‐ ‐)  Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

‐ ‐ ‐  3 minus (‐ ‐ ‐)  Alvorlig miljøskade for delområdet. 

‐ ‐  2 minus (‐ ‐)  Betydelig miljøskade for delområdet. 

‐  1 minus (‐)  Noe miljøskade for delområdet. 

0  Ingen/ubetydelig (0)  Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++  1 pluss (+) 

2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet:  

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++)  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 

får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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4.1 0-alternativ 
0-alternativet / referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med 
planlagt tiltak i utredningene, og det er ikke et reelt alternativ å ikke bygge ny vei. 
Referansealternativet er i dette tilfellet definert som dagens veisystem med framskrevet 
trafikk. 
 
0-alternativet:  

 tar utgangspunkt i dagens situasjon 
 inkluderer ordinært og periodisk vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av 
ødelagte deler) 

 inkluderer utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å 
kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen 

 tar hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning   
 er sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
 er basert på analyseåret år 2060 for framtidig situasjon 

4.2 Avgrensning av tema 
Dette temaet omhandler naturmangfold på land, i ferskvann, og i brakkvann og saltvann, 
inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres etter naturmangfoldloven 
som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke er et 
resultat av menneskers påvirkning (Naturmangfoldloven, 2009). Biologiske og geologiske 
ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv bruk. Ansvaret 
for forvaltningen av de fleste biologiske og geologiske ressursene ligger hos myndigheter 
utenfor miljøforvaltningen, som for eksempel landbruks- og fiskeriforvaltningen. 
 
I plansammenheng er det naturmangfold med høy verdi som vektlegges. Leveområder for 
flora og fauna som er vanlig i Norge vil i denne sammenhengen få liten verdi. Den vanlige og 
"trivielle" naturen kan bli sterkt påvirket og/eller få endrede livsvilkår som følge av tiltaket. 
Slike endringer vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for økosystemer, arter eller 
naturtyper jfr. naturmangfoldloven §§ 4-5. De vil likevel ha relevans når den samlede 
belastningen på naturmangfoldet skal vurderes. 
 
Avgrensing av fagtemaet innebærer blant annet: 
 

 Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles av 
temaet, forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor temaet. 
 

 Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk funksjon 
utredes i naturmangfoldtemaet, utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt er utenfor 
temaet. 
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 Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under 
naturmangfoldtemaet, vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i 
vann er utenfor temaet. 

 
 Vannrensning og vannhåndtering er dekket i fagrapport VAO Vann, avløp, vannmiljø 

og overvannshåndtering (COWI, 2021). 
 

 Myr med sin artssammensetning, kilde til fuktighet for fuktkrevende arter og habitat 
for andre organismer utredes under naturmangfoldtemaet. Myr som lager for CO₂ i et 
klimaperspektiv og vannmagasinering, fordrøyning- og filtrening av overvann er 
utenfor temaet (RAP_E18TB_Myr oppsummeringsnotat). 

4.3 Kunnskapsgrunnlag  
Kunnskapsgrunnlaget er basert på Fagrapport naturmangfold E18 Tvedestrand-Bamble (Nye 
Veier, 2021) som er utarbeidet parallelt med denne rapporten. Vegtiltak som det henvises til 
under påvirkningsvurderingene er ny E18. Virkninger av vegtiltaket er ikke vurdert i denne 
rapporten.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i Fagrapport naturmangfold E18 Tvedestrand - Bamble er basert på 
tilgjengelig informasjon om naturmangfold i utredningsområdet. Informasjon er hentet fra 
kartlegginger og befaringer i området samt fra offentlig tilgjengelige baser, Artskart 
(Artsdatabanken, 2020), Naturbase (Naturbase, 2020), NGU berggrunns- og løsmassekart 
(NGU, 2020), ulike karttjenester fra Statens kartverk, Vann-nett (Vann-nett, 2020) og Statens 
vegvesen. I tillegg har historiske flyfoto blitt brukt for informasjon om historikken i området. 
Kommuner og fylkesmenn er kontaktet og lokal kunnskap er innhentet. Fylkesmannen har på 
vilkår delt sensitiv artsinformasjon for arter unntatt offentligheten fra databasen Sensitive 
Artsdata (Miljødirektoratet, Artsdatabanken, 2020).  
 
Rødlistestatus for arter er hentet fra Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo , 2015), 
rødlistede naturtyper er hentet fra Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018), og 
fremmedartskategorier er hentet fra fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018). Rødliste- og 
truethetskategoriene for arter og naturtyper er vist i figur 4-4 og figur 4-5. Risikokategorier 
for fremmede arter er vist i figur 4-6 Utvalgte naturtyper er definert i egen forskrift etter 
naturmangfoldloven (Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, 2011). 
 
Basen NARIN er brukt for å undersøke om områder er forslått til frivillig vern (Biofokus, 2020). 
 
Kunnskapsgrunnlaget for vassdrag er basert på NIBIOs program for forundersøkelser i 
vassdrag (Roseth, 2019), (Skrutvold J. R., 2021 B; Skrutvold J. R., 2021 C; Skrutvold J. R., 2021 
A) samt tilgjengelig informasjon i offentlig tilgjengelige databaser som (Vann-nett, 2020), 
Artskart (Naturbase, 2020) og Naturbase (Artsdatabanken, 2020), i tillegg til egen befaring. 
Forundersøkelsene skal samle inn informasjon om berørte vannforekomster og deres tilstand. 
Forundersøkelsene omfatter blant annet bunndyr og begroingsalger.  På bakgrunn av ulike 
toleransegrenser for ulike belastninger for forskjellige grupper/arter, så beregnes det ulike 
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indekser (modeller) som igjen avspeiler økologisk tilstand for en gitt påvirkning. For bunndyr 
beregnes ASPT som respons på organisk belastning og RAMI som respons på forsuring. For 
begroingsalger beregnes PIT indeks som respons på eutrofiering og AIP som respons på 
forsuring. I henhold til fastsatt planprogram skal tilstandsvurderingene fra forundersøkelsene 
legges til grunn ved valg av løsninger ved utarbeiding av reguleringsplan. Det ble igangsatt 
et arbeid med kartlegging av tilstand i alle vannforekomster som kunne bli berørt av 
veianlegget våren 2020. Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet. 
Prosjektet har derfor blitt løpende orientert om resultater fra forundersøkelsene etter hvert 
som resultatene har fremkommet. Det har også vært avholdt møter om vannmiljø 27.08.20, 
13.10.20 og 24.11.20 mellom prosjektet og Statsforvalteren i de to fylkene, fylkeskommunene 
og kommunene. 
 
Grunnlaget fra kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad er i stor grad videreført, og 
supplert i denne planfasen. Kunnskapsgrunnlaget om vilt med fokus på hjortevilt, er 
hovedsakelig basert på lokalkunnskap. Kunnskap fra lokale interessenter og offentlig 
myndighet har hatt høy prioritet, og flere kontaktflater er etablert for innhenting av 
kunnskap. Kommunale organer og lokale interesseorganisasjoner med berørte elg- og 
hjortelag, samt viltansvarlig fra administrasjon ble høsten 2020 invitert til møter 13.09, 14.09 
og 15.09. Prosjektet har i tillegg hatt en medvirkningsportal for innspill. Berørte offentlige 
myndigheter ble i tillegg invitert til to særmøter om vilt med fokus på hjortevilt den 
10.09.2020 og 01.12.2020. Statistikk som viser kollisjon mellom hjortevilt og bil 
(Miljødirektoratet, 2021) er også en del av kunnskapsgrunnlaget.  
 
Faun AS ved Ole Roer har i perioden 2020 til 2021 vært engasjert av Nye Veier i to prosjekt: 
Forundersøkelser for vilt på strekningene E18 Dørdal – Fylkesgrensa Telemark/ Agder og E18 
Pinesund – Tvedestrand. Kunnskapen fra prosjektene er brukt i denne rapporten. Viltkamera 
ved under- og overganger på E18 har gitt informasjon om viltets bruk av området. I tillegg til 
viltkamera har Faun AS også drevet med snøsporing innenfor prosjektområdet vinteren 
2019-2020. Viltgjerde langs eksisterende E18 har i dag en kanaliserende- og stedvis 
barrierevirkende effekt på viltet, (Roer & Meland, 2021). Kunnskap fra Statens vegvesens 
innsynsløsning om vei og viltgjerder (Statens vegvesen, 2020), samt kunnskap fra 
elgprosjektet i Akershus (Roer O. R., 2018), er benyttet. Kunnskapsgrunnlaget om vilt vises i 
registreringskart for vilttrekk i vedlegg 12.1 . 
 
Kunnskapsgrunnlaget for landskapsøkologiske funksjonsområder, større sammenhengende 
naturområder består av en faglig vurdering av delområdenes betydning på en større regional 
skala, og en vurdering av hverdagsnaturen i delområdene. Vurderingene grunner seg på, 
delområdenes plassering i regionen, samt andel eldre skog (hogstklasse 4 og 5) (Nibio, 2021), 
dominerende treslag (Nibio, 2021), forekomst av myr (Nibio, 2021) og andel eksisterende 
infrastruktur i delområdene. 
Naturtypelokaliteter er hentet fra Naturbase (2020), og fra kartlegginger i forbindelse med 
konsekvensutredning av kommunedelplan for strekningen Dørdal – Tvedestrand (Solvang R. , 
2019), og supplerende kartlegging i forbindelse med regulering E18 Tvedestrand – Bamble 
(Solvang R. , 2021). Begge disse kartleggingene refereres som (Solvang R. , 2018-2020). 
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Lokaliteter fra disse kartleggingene er per dags dato ikke i registrert i Naturbase med ID 
nummer, og refereres derfor som ny lokalitet i dette dokumentet. Informasjonen er formidlet 
til prosjektet løpende under høsten 2020 gjennom møter med Rune Solvang. Beskrivelser fra 
kartleggingene ferdigstilles, av Rune Solvang i 2021, og vedlegges rapporten. Hele plan 
området er kartlagt etter Miljødirektoratets håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 
2007). I Kragerø kommune er området Auråa-Tisjø-Holtane kartlagt etter NiN2.0 i 2018, og er 
utført basert på Miljødirektoratets instruks fra 2018 (Miljødirektoratet, 2018). Noen områder 
er kartlagt etter begge metodene, og der naturtypelokalitetene fra de to metodene 
overlapper er det gjort tilpasninger for å lage ett helhetlig delområde basert på faglig skjønn. 
To NiN 2.0-lokaliteter hvor det forelå usikkerhet, ble befart av Daniel Skoog og Beate 
Heidenreich i november 2020, og oppdatert etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks 
(2020).  
 
Økologiske funksjonsområder er utfigurert etter artsregistreringer i artskart (Artsdatabanken, 
2020), og registreringer av funksjonsområder i Naturbase (2020). I tillegg er artsregistreringer 
fra naturtypekartlegging 2018-2020 brukt (Solvang R. , 2018-2020). I mange tilfeller 
sammenfaller artsregistreringene med naturtypelokaliteter og inngår da som en del av 
verdivurderingen av delområdet for naturtypelokaliteten. I andre tilfeller er det avgrenset 
økologiske funksjonsområder for en eller flere arter der det foreligger et faglig grunnlag for 
dette. Dette kan for eksempel være flere registreringer av rødlistede arter eller andre 
forvaltningsinteressante arter fra samme artsgruppe i et område. Påviste enkeltarter som ikke 
kan knyttes til en naturtype, et økologisk- eller landskapsøkologisk funksjonsområde, vil som 
regel ikke bli vurdert. Kunnskapen om insekter og moser er liten og i flere områder helt 
fraværende (Solvang R. , 2019). 
 

 
Figur 4-4: Rødliste- og truethetskategoriene for arter (Henriksen & Hilmo , 2015). 

 
Figur 4-5: Rødliste- og truethetskategoriene for naturtyper (Artsdatabanken, 2018). 
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Figur 4-6. Risikokategorier for fremmede arter (Artsdatabanken, 2018). 

 

4.4 Usikkerhet 
Som beskrevet i masseforvaltingsplan er det en usikkerhet knyttet prosjektering og 
grunnforhold, og følgelig beregning av overskuddsmasser. Dette medfører noe usikkerhet i 
behovet for masselagring, og eksakt hvor mange m³ det er behov for å deponere i hvert 
område. 
 
Utforming av arealer til masselagring er i en prosjekteringsfase, og ikke detaljert utformet. 
Det kan derfor oppstå mindre avvik mellom det som er konsekvensutredet på reguleringsnivå 
og ferdig løsning. Hovedtrekkene er imidlertid på plass og vurdert tilstrekkelig avklart som 
underlag for konsekvensutredning. 
 
Utredningen er basert på kjent kunnskap om naturmangfoldet i området gjennom tidligere 
registreringer og undersøkelser i forbindelse med aktuelt prosjekt. Det kan allikevel 
forekomme naturmangfold som ikke er avdekket i influensområdet. Der det er usikkerhet om 
tiltakets påvirkning på naturmangfoldet kommer §9 (føre-var-prinsippet) i 
naturmangfoldloven til anvendelse. Det kan også være usikkerhet knyttet til om tilgjengelig 
kunnskap samsvarer med dagens situasjon fullt ut. 
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 
  

 
 

Side 29 av 109 
 

 

5 Alternativer 

5.1 Oversikt 

 
Figur 5-1 Oversikt masselager fra Dørdal i Bamble kommune til Fikkjebakke i Kragerø kommune. 

 
Figur 5-2 Oversikt masselager fra Blautmyrdalen i Kragerø kommune til Brokelandsheia i Gjerstad kommune.  
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Figur 5-3 Oversikt masselager fra Mjåvann i Gjerstad kommune til Djupmyr i Tvedestrand kommune. 

 
Figur 5-4 Oversikt masselager fra Kråketjernhogsten i Tvedestrand kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune.  
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6 Konsekvensutredning 

Delområder i parentes, for eksempel (delområde N25), henviser til delområder i Fagrapport 
naturmangfold (Nye Veier, 2021). Verdikart fra fagrapport naturmangfold følger vedlagt, se 
kap. 12.1. 

6.1 D1 Dørdal 

   
Figur 6-1: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Grasdalstjenn i Bamble kommune. 
Arealet som er avsatt til masselagring ligger i et utmarksområde som er kupert og dekket 
med barskog. Området ligger i et dalsøkk og følger terrenget fra nordvest til sørøst. Det 
ligger et eksisterende masselagringsområde her i dag, som det er tenkt å utvide.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Deler av 
området omfattes av faresone for høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler).  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst via eksisterende adkomst fra 
Gongeveien ved Sprangfoss. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over 
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
 Det er registrert ål (VU) i nærheten, men området anses ikke som et spesielt egnet 
leveområde for ål. Sidebekk til Gonge-elva er leveområde for vanlige arter knyttet til 
vannmiljø. Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter (delområde S1), og 
er en del av større sammenhengende skogområde ved Dørdalsheiene. I tillegg er området en 
del av Bakkevann bekkefelt. Over halvparten av området er i dag brukt som deponi. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at store deler allerede er ødelagt av dagens 
deponi.  
Gjenstående natur anses som leveområde for vanlige arter vurdert til noe verdi.  
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet. Det er svært lang restaureringstid (>25 år) 
før de intakte skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter, men store deler av delområdet er allerede deponi i dag og her blir påvirkningen 
ubetydelig. Delområdet berører også øvre del av sidebekk til verna vassdrag Bamble – 
Solum-Drangedal. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                   ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvensen av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.2 D6 Skaugheia 

  
Figur 6-2: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Skogen, like sør for Bakkevannet i 
Bamble kommune. Arealet som er avsatt til masselagring ligger i småkupert området dekket 
med barskog. Området er i et dalsøkk. I østlig del av området er det en bekk.  
 
Planstatus: Uregulert. Deler av arealet er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal – 
Grimstad med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst løses ved å anlegge en pilotvei rett fra ny 
veilinje og opp til masselageret. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over 
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Det er en naturtype rik edellauvskog med utforming lågurt-eikeskog i delområdet, vurdert til 
stor verdi (delområde N25), rødlistearten oksetungesopp (NT), og sidebekk til vernet 
vassdrag Bamble – Solum. Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter 
(delområde S2), og er en del av større sammenhengende skogområde ved Skaugheia. 

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til stor verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med stor 
verdi, forekomst av rødlistet art, samt at området anses som funksjonsområde for vanlige 
arter og er en del av sammenhengende naturområder vurdert til noe verdi. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                   ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig 
naturtype og leveområde for rødlistet art, samt svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområder igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
Delområdet berører også øvre del av sidebekk i verna vassdrag Bamble – Solum. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (---), alvorlig miljøskade for delområdet. 
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6.3 D9 Stidalen 

  
Figur 6-3: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger vest for Stidalen, like nord for Hullvann 
og Stidalskilen i Kragerø kommune. Området er bratt og består av terrengformasjoner i 
hovedsak tildekt med barskog og noe grunnlendt terreng.   
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal – 
Grimstad, hvor deler av dette området er omfattet av H710_4 viltpassasjer. Resterende 
område er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er 
området også omfattet av hensynssone H740 Båndlegging – lov om naturvern / lov om 
kulturvern / andre lover for vernet vassdrag og H130 Sikringssone - Byggeforbud rundt vei, 
bane og flyplass for fremtidig jernbanekorridor. Deler av området er omfattet av faresone for 
ras- og skred.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra ny veitrase og benytter 
eksisterende avkjøring fra dagens E18 ved Auråa og eksisterende skogsvei. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde opp til ca. 40-50 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området innehar to forekomster av naturtypen gammel lavblandingsskog med utforming 
boreonemoral granblandingsskog, (delområde N33) med middels verdi og (delområde N26) 
med stor verdi. Delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av 
større sammenhengende skogområde ved Stidalen mellom Brentheia og Kløftekjerrheia 
(delområdet S2). Området inngår i nedbørfelt til verna vassdrag, Bamble – Solum- Drangedal.  

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til stor verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med stor 
verdi, og at området anses som funksjonsområde for vanlige arter og er en del av 
sammenhengende naturområder vurdert til noe verdi. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                 ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktige 
naturtyper og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi 
som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselagring fragmenterer større 
sammenhengende naturområder ved Stidalen mellom Brentheia og Kløftekjerrheia. 
Delområdet berører øvre del av sidebekk til verna vassdrag Bamble – Solum-Drangedal. 
Anleggsvei til området har nærføring til innløpsbekk som renner ut i Stidalen. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet. 
 

6.4 D12 Vesterbekk 

  
Figur 6-4: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Vesterbekkkilen i nordvestre 
del av Hullvann i Kragerø kommune. Området ligger i hellende terreng mot Hullvann. Arealet 
er skogkledd. Vesterbekk er en liten bekk som drenerer skogsområder nord for Hullvann.  
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Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med båndleggingssone H710_5 kulturarv. I kommuneplanens arealdel er området omfattet 
av hensynssone H740 vernet vassdrag, samt H130 fremtidig jernbane for deler av området.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området avsatt til masselagring ligger helt inntil den 
planlagte veitraseen, så adkomst vil bli direkte fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde 
ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området har ingen naturtyper av betydning, men naturområdene anses som 
funksjonsområde for vanlige arter (delområde S2). Bekken Vesterbekken som er en del av 
bekkefeltet Hullvann bekkefelt, med middels verdi, går gjennom området. Masselageret 
ligger i nedbørsfelt til verna vassdrag.  

Verdi 
Delområdet vurderes til middels verdi grunnet at Vesterbekken går gjennom området, og at 
området anses som funksjonsområde for vanlige arter og er en del av sammenhengende 
natur vurdert til noe verdi. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet bekkelukking av en del av Vesterbekken, samt tilsvarende tap av kantvegetasjon 
langs bekk. I tillegg er det er svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.5 D13 Ødegård 

  
Figur 6-5: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Mastereidmyra nord for Tisjø i 
Kragerø kommune. Området er nede i et mindre søkk og er dekt med skog. I nordvestre del 
er det en bekk og i østre del er det et lite vann og en bekk. Området ligger like nordvest for 
bebyggelse og dyrka mark.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med deler av området som av omfattet av hensynssone H710_5 kulturarv og mindre deler av 
H710_4 viltpassasjer og H710_6 naturmangfold. En mindre del er utenfor kommunedelplanen 
og er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen er området er omfattet 
av hensynssone H740 vernet vassdrag og hensynssone H130 fremtidig jernbanekorridor. En 
mindre del av området i nord er båndlagt med faresone ras- og skred og en mindre del av 
området i sør er omfattet av faresone for høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler).    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området ligger på begge sider av planlagt veitrasé og 
har adkomst rett fra veitraseen, i tillegg kan eksisterende skogsvei benyttes inn til 
masselageret. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.  

Dagens situasjon 
Naturtype rik edellauvskog med utforming rasmark-lindeskog (delområde N54), ligger i 
delområdet og naturtype rik edellauvskog med utforming lågurt-eikeskog (delområde N55) 
tett inntil delområdet. Delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter med noe 
verdi og er en del av større sammenhengende naturområde (delområde S2).  

Verdi 
Delområdet vurderes til stor verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med stor verdi, og 
at området anses som funksjonsområde for vanlige arter og er en del av sammenhengende 
naturområde vurdert til noe verdi. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                   ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                 ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet. 
 

6.6 D14 Ødegård 

  
Figur 6-6: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sørvest for Mastereidmyra og 
Ødegård og like nord for Tisjøtjenna i Kragerø kommune. Området er mellom to høydedrag 
og er dekt med skog. Området grenser mot dyrket mark i nordøstre del. Innenfor området er 
det en bekk.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med båndleggingssone H710_4 viltpassasjer og H710_5 kulturarv. I 
kommuneplanens arealdel er området omfattet av hensynssone H130 Fremtidig 
jernbanekorridor og H740 vernet vassdrag.  
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst rett fra veitraseen. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S2). Det er registrert naturtype store gamle trær 
med utforming lind (delområde N61) i nærhet av delområdet. Delområdet ligger i nedbørfelt 
for verna vassdrag.  

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde vurdert til noe verdi. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                  ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.7 D19 Brynemo 

  
Figur 6-7: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Fikkjebakke ved Brynemo og 
Tømmerås i Kragerø kommune. Området består av skog og myrområder og ligger i 
småkupert terreng nord før høydedraget Tømmerås og vest for bebyggelsen på Brynemo.      
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, eller via 
Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra Heglandsveien. Det er foreslått 
en maks fyllingshøyde på ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål.  

Dagens situasjon 
Delområdet består av myr og skog som anses som funksjonsområde for vanlige arter, med 
noe verdi. Området er en del av større sammenhengende naturområde (delområde S3). 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde vurdert til noe verdi. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                              ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
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grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.8 D20 Langtjern 

  
Figur 6-8: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved plassen sør for Kjellstadmyra og 
Brynemo og nord for Langtjenn og Fikkjebakke i Kragerø kommune. Området er småkupert 
og består av skog og flere bekker. Grenser mot myrområder i sør og øst.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra D19. Adkomst til D19 er på 
pilotvei fra linja, eller via Heglandsvein og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra 
Heglandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Myrområder og sammenhengende skog i området anses som funksjonsområde for vanlige 
arter (delområde S3), med noe verdi. Masselageret overlapper med bekk fra Langtjern, 
bekkefelt Haugelva inkl. Skorstølvannet. Vestre Skorstølvannet til Stifoss bekkefelt. Bekkens 
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nedbørfelt ved utløp fra masselageret er beregnet til 0,36 km² (NVE, 2020). Området drenerer 
til Heglandselva. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter vurdert til noe verdi, og at bekk fra Langtjern går gjennom området. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                  ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet lukking av mindre bekk og 
ødeleggelse av myrområder, samt svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.9 D23 Kåskollen 

  
Figur 6-9: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger langs Krokenveien på næringsområdet 
Fikkjebakke i Kragerø kommune. Det er tatt ut steinmasser innenfor området, som framstår 
uten vegetasjon eller naturlig terreng. Området drenerer til Heglandselva. 
 
Planstatus: Regulert til industri i reguleringsplan Kragerø næringspark – Kåsa, planid 
2009156. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
næringsvirksomhet med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel 
er området omfattet av hensynssone H910 detaljeringssone reguleringsplan skal fortsatt 
gjelde.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, samt fra 
offentlig vei, Krokenveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet. 

Dagens situasjon 
Området består av sterkt endret mark, uten vegetasjon eller naturlig terreng. Området skal 
tilbakestilles til næringsområde. 

Verdi 
Delområdet vurderes til uten betydning grunnet at området ikke innehar natur av verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som ubetydelig. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring 
grunnet at dagens bruk av området til næringsvirksomhet skal videreføres. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                         ▲ 
Konsekvens 
Delområdet er vurdert til uten betydning, og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser 
av tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.10 D24 Kåsa 

  
Figur 6-10: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sør for Fikkjebakke næringsområde i 
Kragerø kommune. Området følger et ubebygd skogkledd dalsøkk, med et bekkedrag i 
bunnen av terrengformen.  
 
Planstatus: Delvis regulert til industri i reguleringsplan Kragerø næringspark – Kåsa, planid 
2009156. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
næringsvirksomhet og LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, samt fra 
offentlig vei, Krokenveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet og LNFR. 

Dagens situasjon 
Området innehar myr og sammenhengende skog og anses som økologisk funksjonsområde 
for vanlige utbredte arter (delområde S3). En mindre bekk går gjennom området. Området 
drenerer til Heglandselva. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                 ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
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          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.11 D25A Blautmyrdalen 

  
Figur 6-11: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for vannet Lona, i Kragerø 
kommune. Området følger et ubebygd skogkledt daldrag, med et bekkedrag i bunnen av 
terrengformen. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_6 naturmangfold.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være fra trase for ny E18, via eksisterende 
skogsvei. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng, hvor 
man fortsetter fylling for veilinja ut i daldraget. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. Området 
har et lite nedbørfelt.  

Dagens situasjon 
Området innehar naturtype gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog 
(delområde N109). Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe 
verdi, og er en del av større sammenhengende naturområde (delområde S4). Det går en bekk 
gjennom området. Området drenerer til Heglandselva. 
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Verdi 
Delområdet vurderes til middels verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med middels 
verdi. Delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter og vurderes til noe verdi. 
Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men som 
vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig 
naturtype og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi 
som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.12 D25B Vassbånndalen 

 
Figur 6-12: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for vannet Lona, i Kragerø 
kommune. Området følger et ubebygd skogkledt daldrag ut mot Lona og dagens E18. 
Området krysses av en høyspentlinje. Området har et lite nedbørfelt. 
 
Planstatus: Uregulert. Største delen av området er omfattet av kommunedelplanen E18 
Dørdal – Grimstad, hvor området er avsatt til LNFR. En mindre del utenfor 
kommunedelplanen er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Deler av området er i 
kommunedelplanen omfattet av hensynssone H740 båndlegging etter energiloven, H710 
båndlegging etter PBL og H710_6 naturmangfold.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være via anleggsvei fra ny trase for E18. 
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng i daldraget. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S4). Det går en høyspentledning gjennom 
området. Området drenerer til Heglandselva. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                   ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.13 D26 Bråtvannsdalen 

  
Figur 6-13: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Bråtvann i Kragerø kommune. 
Området følger et daldrag / skrånende terreng ovenfor Bråtvann. Arealet er i hovedsak 
skogkledt. Området har et lite nedbørfelt. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL og H710_4 viltpassasjer.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst direkte fra trase for ny E18. Det er foreslått 
en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S4). 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.14 D27 Salen 

  
Figur 6-14: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Bråtvannsdalen nord for Bråtvann i 
Kragerø kommune. Området er i et dalsøkk. Arealet er i hovedsak skogkledd med et lite 
område med dyrkbar jord i nordøst.  Det er også en vannforekomst innenfor området.  
Høyspentlinje krysser området i vest.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. I kommuneplanens arealdel er deler av 
området i vest omfattet av faresone høyspenningsanlegg.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området for masselagring ligger rett sør for den 
planlagte veitraseen og adkomst til området vil være direkte fra veilinja. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdselsformål. 
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Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S4). Det går en høyspentledning gjennom 
søndre del av lokaliteten. Området har nærføring til tilførselsbekk til Bråtvann som drenerer 
til Heglandselva. Forundersøkelser av fisk i utløpsbekken fra Bråtvann indikerer svært god 
økologisk tilstand. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                        ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 
  

 
 

Side 51 av 109 
 

 

6.15 D28 Stedalen 

 
Figur 6-15. T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

  
Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Stedalen nord for Bråtvann i Kragerø 
kommune. Området er kupert og skogkledd.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. Det fremkommer av kommuneplanens 
arealdel at en liten del av området er omfattet av ras og skredfare.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil kunne bli på anleggsvei rett 
fra veitraseen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng, 
høyere i nordøst enn i sørvest. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S4). Området har nærføring til tilførselsbekk til 
Bråtvann som inngår i følsom vannresipient. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 

6.16 D29 Brattliene 

  
Figur 6-16: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Tjernheia på Østerholtheia i Gjerstad 
kommune. Området er i et dalsøkk. Arealet er skogkledd. Det er flere vannforekomster 
innenfor området.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir via eksisterende adkomst fra 
Gamle Sørlandske.  Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S5). Masselageret overlapper med bekk i verna 
vassdrag, Gjerstadvassdraget.  
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Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
  
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                              ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.17 D30 Brondalsheia 

  
Figur 6-17: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Brondalsheia på Østerholtheia i 
Gjerstad kommune. Området er i et skogkledd dalsøkk. 
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 
  

 
 

Side 54 av 109 
 

 

Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. En liten del av 
området er omfattet av kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad og er avsatt til LNFR med 
hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir fra veilinja. Det er foreslått 
en maks fyllingshøyde ca. 25-35 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S5).    

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.18 D32 Brokelandsheia 

  
Figur 6-18: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Helleren like nord for Brokelandsheia 
i Gjerstad kommune. Området er småkupert og skogkledd. Arealet ligger i nær tilknytning til 
eksisterende næringsområde på Brokelandsheia.  
 
Planstatus: Området er regulert i Brokelandsheia områdereguleringsplan, planid 201201 
(21.03.2012). Arealet er regulert til næring/kontor/industri og deler av området er omfattet av 
støysone gul. I kommuneplanens arealdel er deler av området er omfattet av støysone gul.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir på eksisterende vei, mulig 
via krysset på Brokelandsheia og videre transport på Gjerstadveien. Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
forretning/kontor/industri. 

Dagens situasjon 
Området innehar noe skog, men økologiske sammenhenger med omkringliggende natur 
vurderes som liten (delområde S6), fordi området er inneklemt mellom infrastruktur og annen 
bebyggelse, og deler av området fremstår som nylig hogd. Området ligger i nedbørfelt til 
verna vassdrag, Gjerstadvassdraget. 

Verdi 
Store deler av delområdet er regulert til næring/kontor/industri og anses derfor uten 
betydning etter vedtatt utbygging.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
          ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som ubetydelig. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring 
grunnet vedtatt regulering til næring/kontor/industri. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                      ▲ 
Konsekvens 
Delområdet er uten betydning og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.19 D33 Brokelandsheia 

  
Figur 6-19: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved like vest for industriområdet på 
Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Området er skogkledd i et dalsøkk. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak avsatt til LNFR. 
Deler av arealet mot industriområdet er avsatt til sentrumsformål. Deler av arealet er omfattet 
av infrastruktursone jernbanetrase.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er via offentlig vei gjennom 
Brokelandsheia med anleggsvei fra Gjerstadveien via industriområdet. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR, 
grønnstruktur og forretning/kontor/tjenesteyting. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende naturområde (delområde S6). Det er registrert to myrer innenfor 
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delområdet. En del av området grenser til næringsområde. Området ligger i nedbørfelt til 
verna vassdrag, Gjerstadvassdraget. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter med innslag av myr. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til 
middels verdi, men som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen 
skyldes den store forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det 
sammenhengende naturområdet og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.20 D34 Klafjellmyra 

  
Figur 6-20: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Klavfjellet like sør for Brokelandsheia 
i Gjerstad kommune. Området er skogkledd og ligger i et dalsøkk. Det er en myr og en bekk 
innenfor arealet. Området har et lite nedbørfelt. 
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området er omfattet av kommunedelplanen E18 Dørdal – 
Grimstad, hvor arealet er avsatt til LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
Resterende arealer er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er omfattet 
av støysone gul i kommuneplanens arealdel.   
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir via midlertidig rundkjøring 
for kryssing over eksisterende E18. Alternativ adkomst er via skogsvei med avkjøring fra 
Gjerstadveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Det er registrert naturtype gammel sump- og kildeskog med utforming gammel gran- og 
bjørkesumpskog (delområde N123) med middels verdi, i søndre del av området. Hele 
delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S6). Området ligger langs med dagens E18. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi. Viktig naturtype er kun stedvis innenfor delområdet, og 
bidrar ikke vesentlig til totalverdien av delområdet. Delområdet er en del av 
sammenhengende naturområde vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave 
vektleggingen skyldes den store forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det 
sammenhengende naturområde og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.21 D35 Mjåvann 

  
Figur 6-21: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Pinesund i Gjerstad kommune, er 
skogkledd og ligger i et dalsøkk. Området består av to myrområder, og har et lite nedbørfelt. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen, ved 
midlertidig avkjøring fra eksisterende E18. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende naturområde (delområde S7). Det er registrert flere myrer 
innenfor delområdet.   

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
     
                                                                                                                      ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.22 D36 Molandsvann 

  
Figur 6-22: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Brattlandskilen og 
Molandsvann i Risør kommune. Området er kupert. Arealet er skogkledd, og det er to små 
bekker innenfor området.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann. I kommuneplanens arealdel er arealet omfattet 
av båndleggingssone H710 i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil 
være LNFR og samferdselsformål. Tiltaket medfører lukking av to små bekker over 
strekninger på ca 60 m.  
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Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende skogområde (delområdet S7). Det går to bekker gjennom 
området. Området drenerer til Molandsvann som er en følsom vannresipient. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet fordi 
det er svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 

6.23 D37 Limyra 
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Figur 6-23: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyr like øst for Eksjø i Vegårshei 
kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealer er myr og det er flere bekker 
innenfor området, ellers skogkledde arealer.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. 
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområde S7). Det er registrert myr innenfor og 
tilgrensende området, som har et lite nedbørfelt, og overlapper med flere små bekker. Det 
går en vei gjennom området. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som ubetydelig. Masselager blir i sin helhet liggende 
innenfor veitiltak, ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor som ubetydelig. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                        ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.24 D38 Limyra 

  
Figur 6-24: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyr like øst for Eksjø i Vegårshei 
kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealet er myr og det er flere bekker 
innenfor området, ellers skogkledde arealer.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø. En liten del av arealet er 
utenfor kommunedelplanen og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. 
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig 
arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende naturområde (delområde S7). Det er registrert flere 
myrforekomster innenfor området. Masselager overlapper med flere små bekker tilhørende 
Mjåvatn bekkefelt. Det går en vei gjennom området. Området har lite nedbørfelt.  

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter. Delområdet er en del av sammenhengende naturområde vurdert til middels verdi, men 
som vektlegges lavt i den samlede vurderingen. Den lave vektleggingen skyldes den store 
forskjellen i størrelsesforholdet mellom delområde for det sammenhengende naturområdet 
og masselageret. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                   ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet. 
Dette grunnes ødeleggelse av myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.25 D39 Moland 

  
Figur 6-25: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger på Moland, like vest for Moland 
industriområde i Risør kommune. Området er småkupert med en tydelig høyde. Arealet er i 
hovedsak skogkledd med noe åpen fastmark. Området ligger i tilknytning til eksisterende 
industriområde på Moland. 
 
Planstatus: Store deler av området, foruten noe i nord, er regulert til industri, 
vegetasjonsskjerm og kjørevei i reguleringsplanen Moland Vest, planid 2003002, 23.04.2003. 
Deler av området har faresone høyspenningsanlegg. I kommuneplanens arealdel er store 
deler av området avsatt til næringsvirksomhet, foruten en mindre del i nord som er avsatt til 
LNFR. Deler av området er omfattet av faresone høyspenningsanlegg. I nord er et lite areal 
omfattet av faresone for ras og skred.    
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er fra veitraseen inn på Fv. 416 
Aklandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-20 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet og LNFR. 

Dagens situasjon 
Delområdet innehar naturtype rik edellauvskog med utforming rasmark-lindeskog 
(delområde N126), med stor verdi, og naturtype gammel lavlandsblandingsskog med 
utforming boreonemoral gran-blandingsskog (delområde N127), med middels verdi. Hele 
delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del av 
større sammenhengende naturområde (delområde S8). Masselager ligger i nedbørfelt 
Hammarbekken bekkefelt, hvor Hammarbekken er leveområde for elvemusling. Elvemusling 
er følsom for partikkelforurensning og forhøyede nitrogenkonsentrasjoner (E. Degermann, 
2009). Det går en høyspentledning gjennom området. Området grenser til næringsområde. 

Verdi 
Delområdet vurderes til stor verdi grunnet beliggenheten i nedbørfelt til Hammarbekken 
bekkefelt, siden Hammarbekken er leveområde for elvemusling. Forekomst av viktige 
naturtyper med stor og middels verdi tillegges også vekt i vurderingen. Delområdet større 
sammenhengende naturområde er vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                  ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Påvirkning vurderes til sterkt forringet 
grunnet samlet belastning på vassdrag med elvemusling som står i risiko for ikke å innfri 
miljømålet om god økologisk tilstand (Vann-nett, 2020). Masselager gjør arealbeslag i ca. 20 
% av begge naturtypelokalitetene (delområde N126 og N127), i område som ikke er regulert 
til industri/næringsvirksomhet. Område regulert til industri/næringsvirksomhet, anses ikke bli 
negativt påvirket av masselager. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet. 
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6.26 D40 Rundholt 

  
Figur 6-26: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Barlinddalen like vest for 
Fjerbumyrheia i Risør kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealet er myr og 
det er flere bekker innenfor området, ellers skogkledde arealer.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er arealet avsatt til LNFR. 
Store deler av området er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje, mens mindre deler 
av omfattet av H710_1 kryss og lokalveier og H710 båndlegging etter PBL. I 
kommuneplanens arealdel er området omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av 
vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av området er også omfattet av faresone ras og skred. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området som ligger rett vest for planlagt 
veitrase, vil være direkte fra veitrase. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 5-10 meter 
over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselageret ligger øverst i nedbørfelt til Hammarbekken som er leveområde for 
elvemusling. Elvemusling er følsom for partikkelforurensning og forhøyede 
nitrogenkonsentrasjoner (E. Degermann, 2009). Hele delområdet anses som funksjonsområde 
for vanlige arter, med noe verdi, og er en del av større sammenhengende naturområde 
(delområde S8). Det er flere myrer i området. Masselager ligger langs med ny E18. 

Verdi 
Delområdet større sammenhengende naturområde er vurdert til noe verdi. Delområdet 
vurderes samlet til stor verdi grunnet elvemusling (VU) som er ansvarsart for Norge.  
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                 ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet. 
Dette grunnes ødeleggelse av myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
Masselager vurderes å ha noe mindre potensiale for negativ påvirkning på Hammarbekken 
enn delområdet D39.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                            ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet. 
 

6.27 D41 Rundholt 

  
Figur 6-27: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Barlinddalen like nord for Savannet i 
Risør kommune. Området ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider. Arealet er skogkledd. 
Det er en eksisterende vei innenfor området. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel er området 
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omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av 
området er også omfattet av faresone ras og skred.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett 
tilgjengelig fra Fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge midlertidig avkjøring. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området er en del av sammenhengende naturområde (delområdet S8) og inngår i 
funksjonsområdet for rødlistet art unntatt offentlighet. Det er registrert myr i området. 
Masselageret ligger i bekkefelt Hammerbekken, lokalisert øverst i nedbørfelt til 
Hammarbekken som er leveområde for elvemusling. Elvemusling er følsom for 
partikkelforurensning og forhøyede nitrogenkonsentrasjoner (E. Degermann, 2009). 

Verdi 
Delområdet større sammenhengende naturområde, er vurdert til noe verdi. Delområdet 
vurderes samlet til stor verdi grunnet elvemusling (VU) som er ansvarsart for Norge. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                              ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som ubetydelig. Masselager blir i sin helhet liggende 
innenfor veitiltak, ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor som ubetydelig.  
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                        ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.28 D42 Rundholt 

  
Figur 6-28: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger fra Barlinddalen og sør til Moltekjerr, like 
nord for Savannet i Risør kommune. Området er skogkledd og består av noe myr. Området 
ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR med 
båndleggingssone H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan. 
Deler av området er omfattet av faresone ras og skred.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett 
tilgjengelig fra Fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge midlertidig avkjøring. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende naturområde (delområdet S8). Området overlapper med 
økologisk funksjonsområde for rødlistet art unntatt offentlighet (Ø9) med middels verdi. Det 
er registrert myr i området. Masselageret ligger i bekkefelt Hammerbekken, lokalisert øverst i 
nedbørfelt til Hammarbekken som er leveområde for elvemusling. Elvemusling er følsom for 
partikkelforurensning og forhøyede nitrogenkonsentrasjoner (E. Degermann, 2009). Det går 
en vei gjennom området. 

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til stor verdi grunnet elvemusling (VU) som er ansvarsart for 
Norge, og at området er funksjonsområde for rødlistet art unntatt offentlighet. Delområdet 
større sammenhengende naturområde, er vurdert til noe verdi. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                   ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet ytterligere forstyrrelser for art unntatt offentlighet, samt negativ påvirkning på 
Hammarbekken. I tillegg er det svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
  
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet. 
 

6.29 D43 Bumyr 

  
Figur 6-29: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Stavvann i Risør kommune.  
Området er ubebygd, og består av noe myr, samt skog. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR og omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være direkte fra trase for ny E18. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng, inn mot fylling for ny 
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vei. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. Anleggsvei følger eksisterende 
vei.  

Dagens situasjon 
Delområdet ligger ved Stavvann som inngår i det vernede Vegårsvassdraget og er en del av 
et større sammenhengende naturområde (delområdet S8) med mindre vann og myrer. Hele 
delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet. 
Dette grunnes ca. 75 m med bekkelukking og arealbeslag i kantvegetasjon, myr og barskog, 
samt svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                               ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.30 D45 Djupmyr 

  
Figur 6-30: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyrheia i Tvedestrand 
kommune. Området er småkupert, i hovedsak sørøstvendt, preget av barskog med noe 
våtere områder og små myrområder innimellom.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR. Området i nord er omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL og arealet i 
sør er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje.     
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst er tenkt direkte fra den nye veitraseen. Det 
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Delområdet innehar naturtype gammel ospeskog med gran og furu (delområde N138) med 
middels verdi. Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, 
og er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet S9). Området ligger i 
nedbørfelt for verna vassdrag, men berører ikke vassdragsnatur.  

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til middels verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med 
middels verdi, og at området anses som funksjonsområde for vanlige arter og er en del av 
sammenhengende naturområde vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                       ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig 
naturtype, og myr, og svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar 
sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                    ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.31 D46 Kråketjennhogsten 

  
Figur 6-31: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Kråketjern i Tvedestrand 
kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et småkupert område som er delvis 
grunnlendt og preget av barskog.  
 
Planstatus: Området er uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området 
avsatt til LNFR. Deler av området er omfattet av H710 båndlegging etter PBL og deler av 
området er omfattet av H710_4 viltpassasje. I kommuneplanens arealdel er deler av området 
omfattet faresone for høyspentlinjer (H370) og i nordvest vil deler av området planlagt til 
mulig masselager komme innenfor faresonen.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett nord for den 
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 
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Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, med noe verdi, og er en del 
av større sammenhengende naturområde (delområdet S9). Området ligger i nedbørfelt for 
verna vassdrag, men berører ikke vassdragsnatur. Nedbørfeltet er lite. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                  ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet. 
Dette grunnes svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi 
som økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.32 D47 Kråketjernhogsten 

  
Figur 6-32: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Kråketjern i Tvedestrand 
kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et småkupert område som er delvis 
grunnlendt og preget av barskog.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR. Arealet i nord er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasjer og arealet i sør er 
omfattet av H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett sør for den 
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet S9) 
som er funksjonsområde for skoglevende arter. Området ligger i nedbørfelt for verna 
vassdrag. Nedbørfeltet er lite. 

 Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                    ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.33 D49 Sagåsen 

  
Figur 6-33: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i Tvedestrand 
kommune. Arealet planlagt til masselager ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til 
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider og er dekket av barskog.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett nord for den 
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja.  Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Hele delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av større 
sammenhengende naturområde (delområdet S9). Landskapet består av bratte sider som 
utgjør en dal nord for Sagåsen. Masselagringsområdet ligger i nedbørfelt for verna vassdrag, 
men berører ikke vassdragsnatur. Området har et lite nedbørfelt. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                   ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager vil fylle igjen landskapsformen.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.34 D50 Sagåsen 

  
Figur 6-34: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i Tvedestrand 
kommune. Arealet planlagt til masselager ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til 
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider og er dekket av barskog. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett sør for den 
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD 

 
  

 
 

Side 78 av 109 
 

 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet S9) 
som er funksjonsområde for vanlige arter. Masselagringsområdet ligger i nedbørfelt for verna 
vassdrag, men berører ikke vassdragsnatur. Området har et lite nedbørfelt. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager vil fylle igjen landskapsformen.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.35 D51 Skjerkholt 

  
Figur 6-35: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for Skjerkholt i Tvedestrand 
kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger i sørøstvendt i Sagåslia, opp mot Sagåsen. 
Området er relativt bratt med et lite platå midt i det planlagte masselageret, det er 
grunnlendt og dekket av barskog.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet, ettersom 
masselageret er plassert tett inn mot den planlagte veitraseen på østsiden. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet S9) 
som er funksjonsområde for skoglevende arter deriblant en nær truet art. Halve foreslått 
masselager ligger under 100 meter fra elva Skjerka. Området inngår i nedbørfelt for verna 
vassdrag og ligger på det nærmeste under 20 meter fra Skjerka. Skjerkholtlonene drenerer til 
Skjerka og Storelva som er leveområde for elvemusling (VU), ål (VU) laks og sjøørret, 
elvemusling er ansvarsart for Norge.  

Verdi 
Delområdet settes samlet til middels verdi grunnet nærhet til Skjerka og Skjerkholtlonene, og 
at det anses som funksjonsområde for nær truet art, og er en del av sammenhengende 
naturområde vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet at masselageret er tett på sårbart område og innen 100 m fra vassdraget. I tillegg er 
det svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.36 D52 Skjerkholt 

  
Figur 6-36: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for Skjerkholt i Tvedestrand 
kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger øst for Øygardssteveien, i den østvendte 
hellingen opp mot Midtbøheia. Området er brattlendt, småkupert, grunnlendt og preget av 
knauser og barskog.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet, ettersom 
masselageret er plassert helt inntil den planlagte veitraseen på østsiden. Det er foreslått en 
maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet 
S10) som er funksjonsområde for skoglevende arter deriblant en nær truet art. Halve foreslått 
masselager ligger under 100 meter fra Skjerka. Området inngår i nedbørfelt for verna 
vassdrag og ligger på det nærmeste under 20 meter fra Skjerka. Skjerkholtlonene drenerer til 
Skjerka og Storelva som er leveområde for elvemusling (VU), ål (VU) laks og sjøørret, 
elvemusling er ansvarsart for Norge.  

Verdi 
Delområdet settes samlet til middels verdi grunnet nærhet til Skjerka og Skjerkholtlonene.  
 
 
Området anses som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av sammenhengende 
naturområde vurdert til noe verdi. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                      ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet at masselageret er tett på sårbart område og innen 100 m fra vassdraget. Deponerte 
masser vil også svekke trekk og vandringsmuligheten for vilt langs vassdraget grunnet 
topografien som blir brattere med tilførte masser. I tillegg er det svært lang restaureringstid 
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.37 D53 Sandvann 

  
Figur 6-37: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Sandvann i Tvedstrand kommune. 
Arealet som er planlagt til masselager ligger i et småkupert område som er preget av barskog 
og noe myr nordøst i området.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Masselagringsområdet ligger tett inntil den planlagte 
veitraseen og vil kunne få direkte tilkomst fra anleggsområde. Det er foreslått en maks 
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet ligger ved utløpsbekk fra Sandvann som inngår i nedbørfelt for verna 
vassdrag. Bekken drenerer til Storelva som er leveområde for elvemusling. Det er registrert 
flere bekk- og myrforekomster med noe verdi i området. Masselagringsområdet er en del av 
et større sammenhengende naturområde (delområdet S10) som er funksjonsområde for 
skoglevende arter og har noe verdi. Området er en del av landskapsøkologisk 
funksjonsområde L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt, 
vurdert til stor verdi. 

Verdi 
Delområdet får samlet middels verdi grunnet bekk gjennom området som drenerer til 
Storelva som er leveområde for spesielt hensynskrevende art (elvemusling). Delområdet 
anses også som funksjonsområde for vanlige arter, og er en del av sammenhengende 
naturområde vurdert til noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                           ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
grunnet bekkelukking, og fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige arter.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.38  D54 Modalen 

  
Figur 6-38: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Askedalen, nord for Modalen i 
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger i et relativt smalt dalsøkk som 
heller fra nordøst til sørvest og er dekket av barskog.    
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til det planlagte masselagringsområdet kan 
skje direkte fra veitraseen, ettersom det ligger helt inntil den planlagte veilinja i øst. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil 
være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet 
S10) som er funksjonsområde for skoglevende arter. Området ligger i nedbørfelt for verna 
vassdrag, men berører ikke vassdragsnatur. Nedbørfeltet er lite. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                   ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Deler av masselageret overlapper 
med veitiltak. Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som sterkt forringet 
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grunnet svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 

6.39 D56 Bjørnstad 

  
Figur 6-39: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Rømyr i Tvedestrand kommune. 
Arealet som er planlagt til masselager ligger mot toppen av Bergehaganeheia, nordvest for 
dagens E18, og terrenget er litt kupert, men skråner fra toppen av Bergehaganeheia og 
nedover mot sørøst. Området er i hovedsak dekket av barskog.      
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området i vest er innenfor kommunedelplanen E18 Dørdal – 
Grimstad og er avsatt til LNFR. Resterende areal er avsatt til LNFR i kommuneplanens 
arealdel. I kommunedelplanen er området omfattet av hensynssone H710 4 viltpassasjer og 
H710_5 kulturarv og H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Siden det planlagte masselagringsområdet ligger tett 
på den planlagte veitraseen, vil det være mulig å etablere adkomstvei fra det fremtidige 
anleggsområdet og bort til masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 
10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 
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Dagens situasjon 
Masselagringsområdet ligger i nedbørfelt for verna vassdrag. Nedbørfeltet er lite. Området 
vurderes å være et funksjonsområde for vanlige arter i området (delområdet S10). Det meste 
av skogen fremstår nylig hogd. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende naturområde. Verdien settes i nedre del av noe verdi 
grunnet at skogen er nylig hogd. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet ødeleggelse og middels lang 
restaureringstid (>10 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er kun middels fordi skogen er hogd 
og det derfor går raskere å komme tilbake til den samme verdien, enn hvis skogen hadde 
vært eldre med store trær. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                        ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.40 D58 Gårdalen 

  
Figur 6-40: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Gårdalen i Tvedestrand kommune, litt 
nord for Tvedestrand. Arealet som er planlagt til masselagring er i et lite dalsøkk, som ligger 
klemt mellom Holtsveien og Gamleveien, ved Amtmannssvingen. Området er stort sett 
dekket av barskog, og noe blandingsskog.    
 
Planstatus: Området er uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-
område.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området planlagt til mulig masselagringsormåde 
ligger ca. 600 m fra den planlagte veitraseen. Adkomst til området blir via fv. 410 Holtsveien.  
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig 
arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet ligger i en dal med naturtype rik edellauvskog, alm-lindeskog 
(delområde N155), med stor verdi. Delområdet anses som funksjonsområde for vanlige arter, 
med noe verdi (delområdet S10). Området ligger i nedbørfelt for verna vassdrag. Gårdalen 
dreneres ut via ei grøft som følger dalbunnen. Nedbørfeltet er lite. Området grenser til vei på 
alle sider utenom mot nord. 

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til stor verdi grunnet forekomst av viktig naturtype med stor 
verdi. Delområdet større sammenhengende naturområde er vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                  ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet. Påvirkning vurderes som sterkt 
forringet grunnet ødeleggelse av mer enn 50 % av viktig naturtype (N155) og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                           ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (- - - -), den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
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6.41 D59 Tronskjær 

  
Figur 6-41: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Grummestadheia, øst for Tronskjær i 
Bamble kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et dalsøkk. Området er 
småkupert, grunnlendt og dekket av barskog.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.   
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Masselagringsområdet er plassert øst for den 
planlagte veitraseen, så adkomst kan bli ved pilotvei fra anleggsområdet inn til søndre del av 
masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er en del av et større sammenhengende naturområde (delområdet S1) 
som er funksjonsområde for skoglevende arter, og overlapper med innløpsbekk til 
Grummestadvatnet i nedbørfelt til verna vassdrag.  

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til middels verdi grunnet overlapp med innløpsbekk til verna 
vassdrag, og at området anses som funksjonsområde for vanlige arter og er en del av 
sammenhengende naturområde vurdert til noe verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                         ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet fordi det er svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter, samt lukking av en mindre bekk over en strekning på om 
lag 160 m.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.42 D63 Plassen 

  
Figur 6-42: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger mellom Plassen og Skaugtjenna, nord for 
E18 i Bamble kommune. Arealet som er planlagt til masselager ligger i et dalsøkk med 
retning sørvest til nordøst, med mindre åser langs dalsøkket.  
 
Planstatus: Uregulert. Arealet ligger innenfor kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad og er 
avsatt til LNFR. I tillegg ligger det en hensynssone H710_4 viltpassasjer over det meste av 
arealet. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området vil få adkomst fra linja på pilotvei forbi 
Plassen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 
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Dagens situasjon 
Delområdet vurderes å være et funksjonsområde for vanlige arter, og del av et 
sammenhengende naturområde (delområdet S2). Masselagringsområdet ligger i nedbørfelt 
for verna vassdrag. Det meste av skogen fremstår nylig hogd. 

Verdi 
Delområdet vurderes til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for vanlige 
arter, og er en del av sammenhengende skogområde. Verdien settes i nedre del av noe verdi 
grunnet at skogen er nylig hogd. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                          ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet ødeleggelse og middels lang 
restaureringstid (>10 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er kun middels fordi skogen er hogd 
og det derfor går raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis skogen hadde 
vært eldre med store trær. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.43 D65 Hulldalen 

  
Figur 6-43: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Hulldalen i Kragerø kommune. 
Arealet som er planlagt til masselagring er lagt i et daldrag og opp mot de omkringliggende 
haugene i nord. Terrenget er kupert, men har hovedretning nordøst-sørvest, det er relativt 
grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området for masselagring er planlagt nord for 
veilinja, og vil få tilkomst via pilotvei fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Det er registrert en naturtype gammel boreal lauvskog utforming gammelt ospeholt 
(delområde N27), med middels verdi, i nordre del av området. Området er del av et 
sammenhengende naturområde (delområdet S2), men store deler av dette, både i og utenfor 
området fremstår som hogstfelt på flyfoto. Masselagringsområdet ligger i nedbørsfelt for 
verna vassdrag.  

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for 
vanlige arter, og er en del av sammenhengende naturområde. Hoveddelen av området er 
nylig hogd, men verdien settes allikevel til øverste del av noe verdi grunnet at viktig naturtype 
med tilgrensende arealer fremstår intakt.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                            ▲ 
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Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet grunnet middels lang restaureringstid 
(>10 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. Viktig naturtype blir så lite berørt at påvirkning på den anses som ubetydelig. 
Restaureringstiden er kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går raskere å komme 
tilbake til den samme verdien, enn hvis skogen hadde vært eldre med store trær. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                                                          ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.44 D67 Hulldalen 

  
Figur 6-44: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger vest for Hulldalen i Kragerø kommune. 
Arealet som er planlagt til masselagring er lagt over et par dalsøkk og opp mot de 
omkringliggende haugene i nord, vest og øst. Terrenget er kupert, men har hovedretning 
nordøst-sørvest, det er relativt grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området for masselagring er planlagt nord for 
veilinja, og vil få tilkomst via pilotvei fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 
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Dagens situasjon 
Det er registrert naturtype gammel lavlandsblandingsskog utforming boreonemoral gran-
blandingsskog (delområde N34), med middels verdi, i vestre del av området. Kun en liten del 
av naturtypen er inne i delområdet. Hoveddelen av arealet i delområdet fremstår som hogd 
på flyfoto. Masselagringsområdet ligger i nedbørfelt for verna vassdrag. Området er del av et 
sammenhengende naturområde (delområdet S2), men store deler av dette, både i og utenfor 
området fremstår som hogstfelt på flyfoto.  

Verdi 
Delområdet vurderes samlet til noe verdi grunnet at det anses som funksjonsområde for 
vanlige arter, og er en del av sammenhengende naturområde. Verdien settes i nedre del av 
noe verdi grunnet at skogen er nylig hogd. En liten del av viktig naturtype er kun så vidt 
innenfor delområdet, og tillegges ingen vekt i verdivurderingen. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                           ▲ 

Påvirkning 
Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet noe forringelse av viktig naturtype 
og middels lang restaureringstid (>10 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er kun middels fordi skogen 
er hogd og det derfor går raskere å komme tilbake til den samme verdien, enn hvis skogen 
hadde vært eldre med store trær. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                                       ▲ 
Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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7 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsperioden, anslås å være i ca. 2- 2,5 år for hvert deponi, og vil innebære følgende 
påvirkning på naturmangfold:  
 

 Områdene vil være utilgjengelige og utgjøre en form for barriere for mange dyr, ikke 
minst elg, rådyr og hjort som er registrert i og ved flere av delområdene. 

 Naturmangfold i omkringliggende arealer kan i perioder bli utsatt for forstyrrelser fra 
støy, støv, lys og annen menneskelig aktivitet fra anleggsarbeidene. 

 Massehåndtering innebærer en risiko for spredning av fremmede arter. 
 Masselager kan føre til avrenning av forurenset vann til vassdrag. For 

elvemuslingvassdragene (Lona, Hammarbekken og Storelva, alle med bekkefelt) settes 
akseptgrenser for blant annet nitrogen og partikler (E. Degermann, 2009). 
Akseptgrensene for de ulike delområdene må tilpasses påvirkningspotensialet for det 
enkelte delområdet. Påvirkningspotensialet vil være avhengig av fortynningsevnen i 
vassdraget. Dette vil gjelde for følgende delområder:  

 
 
Lona D19-D20-D23-D24-25A-25B-26-27-28 

 
Hammarbekken D35-D36-D39-D40-D41-D42 
Storelva D47-D48-D50-D51-D52-D53-D54-D56-D58 
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8 Skadereduserende tiltak 

8.1 Anleggsperioden 
 

 Tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede og skadelige arter 
innarbeides i prosjektets kvalitetssystem. Ved all massehåndtering må fare for 
spredning av fremmede arter vurderes. Ved revegetering skal det ikke 
benyttes fremmede arter angitt i Fremmedartlista 2018. Det skal utføres 
kartlegging av fremmede skadelige/uønskede før anleggsstart. Eventuelle funn 
fra kartlegging skal markeres i marksikringsplan, og skal inngå i ytre miljøplan 
for prosjektet, og følges opp i anleggsfasen. 
 

 Der eksisterende vegetasjon fjernes, igangsettes naturlig revegetering så fort 
som mulig. Prinsippet om naturlig revegetering skal følges der hvor det skal 
etableres ny vegetasjon i prosjektets randsoner og dersom randsoner må 
repareres eller forsterkes. I anleggsperioden skal det i naturområder settes 
opp gjerder for å beskytte vegetasjon som skal bevares. Vegetasjon som skal 
bevares må fremgå i detaljprosjekteringen. Biolog eller person med tilsvarende 
fagkunnskaper skal konsulteres i forbindelse med revegetering. 

 
 Prinsippet om naturlik utforming legges til grunn for all terrengforming. Alle 

områder som blir utsatt for kjøring med større anleggsmaskiner, riggområder, 
områder for midlertidig massehåndtering og andre terrenginngrep skal 
istandsettes senest 1,5 år etter åpning av veianlegget. 
 

 Det skal etableres et overvåkingsprogram for vannresipienter som skal følges 
opp før, under og etter anleggsfasen. Overvåkningsprogrammet skal medvirke 
til at den økologiske og kjemiske tilstanden i vassdrag opprettholdes. 
Forundersøkeler av vannkjemi og biologi i vassdrag er gjennomført. 
 

 Det skal tas særlige hensyn til elvemusling i aktuelle vassdrag. 
Miljøprogrammet fastsetter rammer for tiltaksplan for elvemusling. 
Entreprenør skal utarbeide tiltaksplan med adekvate tiltak.   

   
 Anleggsvann skal ikke slippes urenset til vassdrag. 

 
 Akseptgrenser for nitrogen og partikler (E. Degermann, 2009) settes for 

elvemuslingvassdrag (Storelva, Lona, Hammarbekken, alle med bekkefelt). 
Overvåkning må skje oppstrøms for utbredelsesområde for elvemusling. 
 

 Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares. Der det ikke er mulig, skal 
vegetasjon tilstrebes reetablert langs ny vannresipient og/eller resterende 
deler. Ved terrengbearbeiding og tilsåing i vassdrag med kantsoner, skal dette 
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utføres på en skånsom måte. Revegetering av området skal benytte 
eksisterende vekstmasser og stedegne arter. 
 

 Ved tiltak i vassdrag og naturområder skal det benyttes naturfaglig 
kompetanse ved prosjektering og gjennomføring. 
 

 Ved behov for inngrep i elver og bekker skal disse utformes som en naturlig 
elv eller bekk med variert, naturlig substrat, svinger, kulper og kantvegetasjon 
og gi gode forhold for stedegne ferskvannsorganismer. 
 

 I nødvendig grad skal tiltak som sedimenteringsbasseng, renseparker, 
siltgardin og lignende, anlegges for å hindre forurensing. Ved behov for 
plastring og erosjonssikring skal tiltakene bygges slik at de er minst mulig til 
skade for vannmiljøet. 
 

 Det skal gjøres nødvendige tiltak for å redusere avrenning av finstoff til vann. 
Som en del av prosjektets internkontrollsystem for prosjekterings-, anleggs- 
og driftsfasen skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. Utslippet skal 
heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for 
resipienten endres.  

 

8.2 Permanent situasjon 
 Elve- og bekkekryssinger skal lokaliseres og bygges slik at skader på 

vannmiljøet i størst mulig grad begrenses. Kryssinger skal utformes slik at 
disse ikke danner vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer. 
Ved bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende 
organismer ved hjelp av langsgående repos, naturlig bunnsubstrat og kanter 
med stedegen vegetasjon langs vannforekomsten. Tiltak i vassdrag krever 
tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag samt en vurdering etter 
vannressurslovens § 11.  
 

 Ved foreslåtte passasjer er det er tatt inn hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser i planforslaget, som vil ihensynta viltet. 
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9 Samlet vurdering 

Tabell 9-1 oppsummerer verdi og påvirkning for delområdene. 
 
Tabell 9-1: Verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

D1 Dørdal Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet. Det er 
svært lang restaureringstid (>25 år) før de intakte 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter, men store deler av 
delområdet er allerede deponi i dag og her blir 
påvirkningen ubetydelig. Delområdet berører også øvre 
del av sidebekk til verna vassdrag Bamble – Solum-
Drangedal. 

(0) 

D6 Skaugheia Stor Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og leveområde 
for rødlistet art, samt svært lang restaureringstid (>25 år) 
før skogsområder igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet berører 
også øvre del av sidebekk i verna vassdrag Bamble – 
Solum. 

(- - -) 

D9 Stidalen Stor Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktige naturtyper og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. Masselagring fragmenterer større 
sammenhengende skogområde ved Stidalen mellom 
Brentheia og Kløftekjerrheia. Delområdet berører øvre del 
av sidebekk til verna vassdrag Bamble – Solum-
Drangedal. Anleggsvei til området har nærføring til 
innløpsbekk som renner ut i Stidalen. 

(- - -) 

D12 
Vesterbekk 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet bekkelukking av en del av 
Vesterbekken, samt tilsvarende tap av kantvegetasjon 
langs bekk. I tillegg er det er svært lang restaureringstid 
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(- -) 

D13 Ødegård Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig naturtype 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

 (- - -) 

D14 Ødegård Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 
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D19 Brynemo Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder og 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D20 Langtjern Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet lukking av mindre bekk og ødeleggelse av 
myrområder samt svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D23 Kåskollen Uten 
betydning 

Ubetydelig  Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet at 
dagens bruk av området til næringsvirksomhet skal 
videreføres. 

(0) 

D24 Kåsa Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D25A 
Blautmyrdalen 

Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D25B 
Vassbånndale
n 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D26 
Bråtvannsdale
n 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D27 Salen Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D28 Stedalen Noe sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D29 Brattliene Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D30 
Brondalsheia 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 

(-) 
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skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

D32 
Brokelandshei
a 

Uten 
betydning 

Ubetydelig Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet vedtatt 
regulering til næring/kontor/industri. 

(0) 

D33 
Brokelandshei
a 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D34 
Klafjellmya 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D35 Mjåvann Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D36 
Molandsvann 

Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D37 Limyra Noe Ubetydelig  Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak, 
ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor 
som ubetydelig. 

(0) 

D38 Limyra Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av 
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D39 Moland Stor Sterkt 
forringet 

Påvirkning vurderes til sterkt forringet grunnet samlet 
belastning på vassdrag med elvemusling som står i risiko 
for ikke å innfri miljømålet om god økologisk tilstand 
(Vann-nett, 2020). Masselager gjør arealbeslag i ca. 20 % 
av begge naturtypelokalitetene (delområde N126 og 
N127), i område som ikke er regulert til 
industri/næringsvirksomhet. Område regulert til 
industri/næringsvirksomhet, anses ikke bli negativt 
påvirket av masselager. 

(- - -) 

D40 Rundholt Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes  
som sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av 
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Masselager vurderes å 

(- - -) 
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ha noe mindre potensiale for negativ påvirkning på 
Hammarbekken enn delområdet D39. 

D41 Rundholt Stor Ubetydelig Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak, 
ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor 
som ubetydelig. 

(0) 

D42 Rundholt Stor Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet ytterligere forstyrrelser for art 
unntatt offentlighet, samt negativ påvirkning på 
Hammarbekken. I tillegg er det svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- - -) 

D43 Bumyr Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes ca. 75 m med 
bekkelukking og arealbeslag i kantvegetasjon, myr og 
barskog, samt svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D45 Djupmyr Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype, og myr, og svært 
lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D46 
Kråketjernhog
sten 

Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet. Dette grunnes svært lang restaureringstid 
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D47 
Kråketjernhog
sten 

Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D49 Sagåsen Noe  Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager 
vil fylle igjen landskapsformen. 

(-) 

D50 Sagåsen Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager 
vil fylle igjen landskapsformen. 

(-) 
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D51 
Skjerkholt 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart 
område og innen 100 m fra vassdraget. I tillegg er det 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D52 
Skjerkholt 

Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart 
område og innen 100 m fra vassdraget. Deponerte 
masser vil også svekke trekk og vandringsmuligheten for 
vilt langs vassdraget grunnet topografien som blir brattere 
med tilførte masser. I tillegg er det svært lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D53 Sandvann Middels Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet bekkelukking, og fordi det er 
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene 
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(- -) 

D54 Modalen Noe Sterkt 
forringet 

Deler av masselageret overlapper med veitiltak. 
Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som 
sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25 
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som 
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. 

(-) 

D56 Bjørnstad Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

(0) 

D58 Gårdalen Stor Sterkt 
forringet 

Påvirkning vurderes som sterkt forringet grunnet 
ødeleggelse av mer enn 50 % av viktig naturtype (N155) 
og svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. 

(- - - -) 

D59 
Tronskjær 

Middels Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter, samt lukking av en 
mindre bekk over en strekning på om lag 160 m. 

(- -) 

D63 Plassen Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 

(0) 
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raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

D65 Hulldalen Noe Sterkt 
forringet 

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet 
grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og middels lang 
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen 
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for 
vanlige arter. 

(-) 

D67 Hulldalen Noe Forringet Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet 
ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før 
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk 
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er 
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går 
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis 
skogen hadde vært eldre med store trær. 

(0) 

 
 
Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i sammenhengende 
naturområder. Flere myrforekomster og fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. 
Restaureringstiden før skogsområdene igjen har den samme verdien som før inngrepet, 
anses som svært lang (>25 år). Dette innebærer at påvirkningen på alle delområder som i 
dag er lite påvirket av inngrep og ikke er regulert for fremtidig utbygging, anses som sterkt 
forringet. Bekker vil direkte og indirekte bli negativt berørt av masselagring. Der masselageret 
legges over vannforekomster vil bekkene legges i rør under massene. Av de foreslåtte 44 
masselagrene vil alle bortsett fra 4 av masselagrene bli tilbakeført til reguleringsformålet 
natur med planstatus LNF/LNFR. Tilbakeføringen planlegges som revegetering av området 
med bruk av stedegne masser fra omkringliggende areal. Masselagrene som tilbakeføres kan 
i løpet av noen år å igjen bli leveområder for en del flora og fauna.  
  
Delområde D32 har planstatus næring/kontor/industri og vil etter ny regulering få planstatus 
næring/kontor/industri. Delområde D23 har planstatus industri og vil bli regulert til industri. 
Delområde D24 har planstatus industri, næringsvirksomhet og LNFR med hensynssone H710 
båndlegging etter PBL og vil bli regulert til industri.  
 
 
Masselagrene D1, D23, D32, D37, D41, D56, D63 og D67 fører til minst negativ konsekvens 
og vurderes som ubetydelig miljøskade. 23 masselager er vurdert å gi noe miljøskade. 
Masselager D58 vil gi størst negativ konsekvens, og vurderes å gi den mest alvorlige 
miljøskaden som kan oppnås. Deretter kommer masselagrene D6, D9, D13, D39, D40 og D42 
som vurderes å gi alvorlig miljøskade for delområdet.  
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10 Før‐ og etterundersøkelser 
 
Det er finnes fremmede karplanter i planområdet. Kartlegging av fremmed arter er relevant i 
forbindelse med massehåndtering i anleggsfasen. Kartlegging og utarbeidelse av tiltaksplan 
bør gjennomføres i vekstsesongen ett år før anleggsstart.  
 
Et lite antall mindre dammer blir berørt i noen grad (nærføring, delvis arealbeslag). Disse bør 
følgers opp med supplerende undersøkelser. Det er ikke påvist rødlistede amfibier innenfor 
denne regionen jfr. artskart.  
 

11 Vurdering etter naturmangfoldlovens kap. 2 

 
I dette kapittelet er prosjektet vurdert etter prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Prinsippene skal legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet, jamfør naturmangfoldlovens § 7. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet."  
 
Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet. Informasjon er 
hentet fra kartlegginger og befaringer i området samt fra offentlig tilgjengelige baser som 
Artskart, Naturbase, NGU berggrunns- og løsmassekart, ulike karttjenester fra Statens 
kartverk, Vann-nett og Statens vegvesen. I tillegg har historiske flyfoto blitt brukt for 
informasjon om historikken i området. Kommuner og fylkesmenn er kontaktet og lokal 
kunnskap er innhentet. Fylkesmannen har på vilkår delt sensitiv artsinformasjon for arter 
unntatt offentligheten fra databasen Sensitive Artsdata. Rødlistestatus for arter er hentet fra 
Norsk rødliste for arter, rødlistede naturtyper er hentet fra Norsk rødliste for naturtyper, og 
fremmedartskategorier er hentet fra fremmedartslista. Basen NARIN er brukt for å undersøke 
om områder er forslått til frivillig vern.  
 
Kunnskapsgrunnlaget for vassdrag er basert på kunnskap fra offentlige tilgjengelige baser, 
egen befaring og supplert med data fra NIBIOs program for forundersøkelser i vassdrag. 
Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget om vilt med fokus på hjortevilt, er hovedsakelig basert på 
lokalkunnskap. Ivaretakelse av hjorteviltet vil i stor grad overlappe med mye annet vilt som 
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bruker de samme områdene og trekkveier. Grunnlaget fra kommunedelplan for E18 Dørdal – 
Grimstad er i stor grad videreført, og supplert i denne planfasen. Kunnskap fra lokale 
interessenter og offentlig myndighet har hatt høy prioritet, flere kontaktflater er etablert for 
innhenting av kunnskap. Kommunale organer og lokale interesseorganisasjoner, henholdsvis 
berørte elg- og hjortelag, samt viltansvarlig fra administrasjon ble høsten 2020 invitert til 
møter 13.09, 14.09 og 15.09. Prosjektet har i tillegg hatt en medvirkningsportal for innspill. 
Berørte offentlige myndigheter ble invitert til to særmøter om tema vilt med fokus på 
hjortevilt henholdsvis 10.09.2020 og 01.12.2020. Statistikk som viser kollisjon mellom 
hjortevilt og bil (fallvilt) er en del av kunnskapsgrunnlaget. Faun AS har i perioden 2020 til 
2021 vært engasjert av Nye Veier i to prosjekt: Forundersøkelser for vilt på strekningene E18 
Dørdal – Fylkesgrensa Telemark/ Agder og E18 Pinesund – Tvedestrand. Kunnskapen fra 
prosjektene er brukt i denne rapporten. Viltkamera ved eksisterende under- og overganger 
på E18 og snøsporing innenfor prosjektområdet vinteren 2019-2020 er også en del av 
grunnlaget. Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet. Prosjektet har 
derfor blitt løpende orientert etter hvert som resultatene har kommet. Kunnskap om 
viltgjerdene langs veien er benyttet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget for større landskapsøkologiske funksjonsområder, større 
sammenhengende naturområder består av en faglig vurdering av delområdenes betydning 
på en større regional skala, og en vurdering av hverdagsnaturen i delområdene, så som andel 
eldre skog (hogstklasse 4 og 5) (Nibio, 2021), dominerende treslag (Nibio, 2021), forekomst 
av myr (Nibio, 2021) og andelen eksisterende infrastruktur. 
 
Naturtypelokaliteter er hentet fra Naturbase. I tillegg ble det i forbindelse med 
konsekvensutredning av kommunedelplan for strekningen Dørdal – Tvedestrand gjort 
supplerende kartlegging av naturtyper og dokumentasjon av økologiske funksjonsområder 
av Asplan Viak. Supplerende kartlegging er ytterligere gjennomført i 2020 i forbindelse med 
denne reguleringsplanen. Disse kartleggingene er gjort etter DN-håndbok 13 og flere er ikke 
per dags dato i Naturbase med ID nummer, og refereres derfor i denne rapporten som nye 
lokaliteter. I Kragerø kommune er området Auråa-Tisjø-Holtane kartlagt etter NiN2.0 i 2018. 
Der naturtypelokalitetene fra de to metodene overlapper er det gjort tilpasninger for å få et 
delområde. To NiN-lokaliteter er befart i november 2020, og kartlagt etter NiN2.0 og 
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.  
 
Økologiske funksjonsområder er utfigurert etter artsregistreringer i artskart, og registreringer 
av funksjonsområder i Naturbase. I tillegg er artsregistreringer fra naturtypekartlegging 2018-
2020 brukt. I mange tilfeller sammenfaller artsregistreringene med naturtypelokaliteter og 
inngår da som en del av verdivurderingen av naturtypene. I andre tilfeller er det avgrenset 
økologiske funksjonsområder for en eller flere arter der det foreligger et faglig grunnlag for 
dette. Dette kan for eksempel være flere registreringer av rødlistede arter, eller andre 
forvaltningsinteressante arter av samme artsgruppe i et område. Registrering av arter som 
ikke kan knyttes til en naturtype, et økologisk- eller landskapsøkologisk funksjonsområde, er 
som regel ikke vurdert. 
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Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger på 
naturmangfoldet med unntak av oppdatert kunnskap om fremmede karplanter. 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet)  
"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak."  
 
Manglende fallviltstatistikk fra Kragerø kommune anses ikke som vesentlig da det foreligger 
andre kilder til kunnskap for kommunen. 
  
Oppdatert kunnskap om viktige funksjonsområder for skogsfugl er ikke kjent og vurdert i 
utredningen. Eksisterende kunnskap vurderes å være foreldet. For å fjerne denne 
usikkerheten må dette kartlegges.  
 
Det foregår undersøkelser av før-situasjonen i berørte vassdrag i henhold til 
overvåkningsprogram. Disse undersøkelsene skal sluttrapporteres i 2021. Forundersøkelsene 
har følgelig delvis overlappet i tid med planarbeidet. Prosjektet har blitt løpende orientert om 
resultater fra forundersøkelsene etter hvert som resultatene har framkommet. Det har også 
vært avholdt møter 27.08.2020, 13.10.2020 og 24.11.2020 mellom prosjektet og 
sektormyndighetene knyttet til vannmiljø. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
"En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for."  
 
Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i sammenhengende 
naturområder. Flere myrforekomster og fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. 
Restaureringstiden før skogsområdene igjen har den samme verdien som før inngrepet, 
anses som svært lang (>25 år). Dette innebærer at påvirkningen på alle delområder som i 
dag er lite påvirket av inngrep og ikke er regulert for fremtidig utbygging, anses som sterkt 
forringet. Bekker vil direkte og indirekte bli negativt berørt av masselagring. Der masselageret 
legges over vannforekomster vil bekkene legges i rør under massene. Av de foreslåtte 45 
masselagrene vil alle bortsett fra 5 av masselagrene bli tilbakeført til reguleringsformålet 
natur med planstatus LNF/LNFR. Tilbakeføringen planlegges som revegetering av området 
med bruk av stedegne masser fra omkringliggende areal. Masselagrene som tilbakeføres kan 
i løpet av noen år igjen bli leveområder for noe av den lokalt trivielle flora og fauna.  
  
Delområdene D32 har planstatus næring/kontor/industri og vil etter ny regulering få 
planstatus næring/kontor/industri. Delområdene D23 har planstatus industri og vil bli 
regulert til industri. Delområde D24 har planstatus industri, næringsvirksomhet og LNFR med 
hensynssone H710 båndlegging etter PBL og vil bli regulert til industri.  
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Masselagrene D1, D23, D32, D37, D41, D56, D63 og D67 fører til minst negativ konsekvens 
og vurderes som ubetydelig miljøskade. 23 masselager er vurdert å gi noe miljøskade. 
Masselager D58 vil gi størst negativ konsekvens, og vurderes gi den mest alvorlige 
miljøskaden som kan oppnås. Deretter kommer masselagrene D6, D9, D13, D39, D40 og D42 
som vurderes å gi alvorlig miljøskade for delområdet.  
 
I § 4 i naturmangfoldloven er det satt forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer. «Målet 
er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig». 
Tiltaket kommer i konflikt med naturtyper av høy verdi, og økologiske funksjonsområder for 
vilt, deriblant vilttrekk. Det er sannsynlig at tiltaket vil gi en negativ påvirkning på 
økosystemene lokalt, og for noen verdifulle naturtyper kan tiltaket gjøre det vanskeligere å 
oppnå forvaltningsmålene. 
 
I § 5 i naturmangfoldloven er det satt forvaltningsmål for arter. «Målet er at artene og deres 
genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også 
artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige 
av. …». Tiltaket er i konflikt med flere rødlistede arter og deres funksjonsområder. Det er 
sannsynlig at tiltaket vil gi en negativ påvirkning på disse artene lokalt, og kan for art unntatt 
offentlighet og elvemusling (VU) gjøre det vanskeligere å oppnå forvaltningsmålene. 
 
Ny E18 vil også påvirke det aktuelle naturmangfoldet. Sammen med påvirkning fra aktuelt 
tiltak jf. §§ 4 og 5, vurderes den samlede belastningen på naturmangfoldet, å være av 
betydning, og dette må tas i betraktning når tiltaket veies mot andre samfunnsinteresser. Vi 
er ikke kjent med andre tiltak/inngrep eller påvirkningsfaktorer, som vil påvirke det aktuelle 
naturmangfoldet. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
"Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter."  
Det forutsettes at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak lokalt langs 
traseen. Blant annet gjelder dette kostnader forbundet med overvåkning av vannmiljø og 
kartlegging av fremmede karplanter. 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)  
"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater." Paragrafen tar sikte på å unngå eller begrense skade på 
naturmangfold ved valg av driftsmetoder, teknikk og lokalisering. Masselagrene er i store 
grad tenkt plassert langs eksisterende veisystem og ny E18. Dette reduserer behovet for 
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arealbeslag av urørt natur. Derimot er veien flere steder planlagt i nærheten av store 
naturverdier. Tiltaket vurderes ut fra en samlet vurdering av økonomiske forhold, tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet å gi de beste samfunnsmessige resultater. 
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12 Vedlegg 

12.1 Kart 
Verdikart er hentet fra Fagrapport naturmangfold E18 Tvedestrand-Bamble (Nye Veier, 2021). 
Kartene viser alle vurderte delområder i fagrapporten: 

  
 9 kart - Landskapsøkologiske funksjonsområder, vassdrag 
 5 kart - Landskapsøkologiske funksjonsområder, vilttrekk  
 5 kart - Landskapsøkologiske funksjonsområder, større sammenhengende naturområder. 
 11 kart - Naturtypelokaliteter og økologiske funksjonsområder for arter. 
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E18 Tvedestrand - Bamble2 av 11: Kragerø og Bamble Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



TYVANN

GJERDEVANNET

TYVANNSELVA

GJERDEMYRA

TVE ITERE ID

ØDEGÅRD

HOLTANE

FARS JØ

T IS JØ

D13 - Ødegård

D14 - Ødegård

N82

N64

N71

N91

N85

N63

N49

N37

N90

N93

N69

N51 N50

N42

N54

N57

N75

N72

N66

N95
N94

N89 N92

N88 N87

N86

N80

N77

N41

N43

N67
N68

N58

N60 N61

N55

N62

N83

N40

N44

N47

N46

N48

N52

N53

N56

N59

N65

N70

N73

N74

N76

N78
N79
N81

N84

Ø3

Ø4

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble3 av 11: Kragerø (N) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



STORE
GRØTVANN

F IKK JEBAKKE

RUNDTJENN
LANGTJENN

HUMLESTAD

FOLEMYRA

SANN IDAL

BRYNEMO
HEGLAND

TANGEN

NYGÅRD

ØVREBØ

KÅSA

D24 - Kåsa

D20-
Langtjern

D19 - Brynemo

D23 -
Kåskollen

N101

N104

N106

N96

N91

N90

N93

N103

N105

N95
N94

N89 N92

N88

N97

N99

N102

N100

N87

N86

N98

N83

Ø4

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble4 av 11: Kragerø Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



FOSTERÅSTJENNNANE

LONA

BRÅTVANNSKNUTEN

SØNDBØVANN

BRÅTVANN

STEDALEN

D25A -
Blautmyrdalen

D25B -
Vassbånndalen

D27 - Salen

D26 -
Bråtvannsdalen

D28 -
Stedalen

N117

N118

N113

N112

N115

N116

N114

N110

N109

N111
N108

N107

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble5 av 11: Kragerø (S) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



SANDNES

ØYGARDEN

ØYGARDSTJØRNANE

SVARTTJERNA

ØSTRE
KALVVANNET

L I L LE
ØSTERHOLT

ØSTERHOLTHE IA

IVARSHAGEN

ØSTERHOLT

BRÅTANE

SUNDE

D29 -
Brattliene

D30 -
Brondalsheia

Ø5

N119

N117

N121

N120

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble6 av 11: Gjerstad (N) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



HAUGEN

HAUGELVA

SKORSTØLVATNET

F IANE

HOLTEFJORDEN

BROKELANDSHE IA

B JØRNDALEN

IVARSHAGEN

L INDTJENN

SUNDEBRU
BRÅTANE

HARSUND
KALS

ÅBU

D32 -
Brokelandsheia

D33 -
Brokelandsheia

D34 -
Klafjellmyra

N123

N122

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble7 av 11: Gjerstad Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



BRATTLANDSK I LEN

TER JEBUDALEN

LANGTJERNA

MJÅVANN

MOLANDSVANN

P INESUNDET

L INDTJENN

D38 - LimyraD37 - Limyra

D36 -
Molandsvann

D35 - Mjåvann

N125

N124

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble8 av 11: Gjerstad (S) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



LANGHØL

L INDLANDSVANNET

L I L LE  EKS JØ

EKS JØ

MOLAND

STAVVANN

AKLANDSTJENNA

KNUTEBEKKEN

ESPEHAUGEN

V INTERK JÆR

KROKTJENNA

SAVANNET

AKLAND

UVANN

D39 -
Moland

D43 - Bumyr

D40- Rundholt

D38 - Limyra

D37 - Limyra

D42 -
Rundholt

D41 -
Rundholt

N136

N126

N129

N128

N131

N133

N134

N130

N132

N135

N127

Ø8

Ø9

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble9 av 11: Vegårshei og Risør Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



KROKVANN

KRÅKETJERN

STORE
SANDVANN

LYNGROTHE IA

NATTVANN

D51 -
Skjerkholt

D49 -
Sagåsen

D50 - Sagåsen

D47 -
Kråketjernhogsten

D46 -
Kråketjernhogsten

D45 - Djupmyr

N140

N141

N139

N137

N138

Ø6

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble10 av 11: Tvedestrand (N) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m



BERGEHAGANEHE IA

LANGTJERN

SANDVANN

KRÅKETJERN

SAGÅSEN

SK JERKHOLTDALEN

MODALEN

STORELVA

FOSSTVE IT

SK JERKHOLTLONENE

B JØRNSTAD

FLØYHE IA

D56 -
Bjørnstad

D58 -
Gårdalen

D51 -
Skjerkholt

D49 - Sagåsen

D50 - Sagåsen

D47 -
Kråketjernhogsten

D46 - Kråketjernhogsten

D53 -
Sandvann

D54 - Modalen

D52 -
Skjerkholt

N144

N155

N150N151

N153

N147

N154

N143

N146

N145

N152

N142

N148

N149

Ø6

Ø7

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

E18 Tvedestrand - Bamble11 av 11: Tvedestrand (S) Verdikart: Viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder

0250500m

¯
Influensområde

Veitrasè

Veitrasè - Kryss

Kommunegrense

Fylkesgrense

Vannflate

Masselager 0 250 500
m
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