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Forord
Denne foreløpige beskrivelsen av naturtyper er utarbeidet som en del av arbeidet med
reguleringsplan for E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom
kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei,
Risør og Tvedestrand i Agder. Notatet tar for seg temaet naturmangfold, beskrivelser av
naturtyper som blir berørt av planforslaget.
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. Fagansvarlig for naturmangfold hos COWI AS er Aksel Dvergsten,
kartlegger og ansvarlig for innhold i dette notatet har vært Rune Solvang hos Asplan Viak.
Juni 2021
Rugtvedt
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1

Innledning

Dette notatet inneholder foreløpige beskrivelser av de naturtyper som blir berørt av
planforslaget.
Navn på naturtype i dette notatet samsvarer med lokalitetsnavn benyttet i RAP_E18TB_
Fagrapport naturmangfold.
Innholdet i dette notatet er kartlagt og beskrevet av Rune Solvang hos Asplan Viak på
bestilling av Nye Veier.

1.1

Bakgrunn

E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble
vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert
strekningen E18 Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal
reguleres går gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og
kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder.
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa.
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at
E18 i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har
fått motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble.

Figur 1-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.
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1.2

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.

Samfunnsmål
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 20222033 nås.
•

•

Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye
transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk
lønnsomt.

Effektmål
•

•

•
•

•

•

1.3

Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i
forhold til Nullveinettet.
Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre
skadde og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret.
Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal.
Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk.
Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og
framkommeligheten på øvrig veinett.
Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand.

Kort beskrivelse av tiltaket

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør 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. Strekningen er på
ca. 54 km, og planlegges for fartsgrense på 110 km/t.
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Figur 1-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune,
Brokelandsheia i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene
omfatter tiltaket konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter,
friluftsliv og veier.
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med
tilhørende masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for
masselagring som en del av tiltaket.
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2

Beskrivelse av naturtyper

N1 og N2 ligger i Naturbase. Kan hentes derfra
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Bakkevann Ø
N185
081410185
Gammel edellauvskog
Gammel eikeskog
Viktig (B)
8,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 05.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten Bakkevann Ø ligger mellom Bakkevannet (i vest) og Grummestadheia (mot øst),
og avgrenses av andre skogtyper i alle retninger. Lokaliteten er topografisk variert med
eksponering mot både sør, vest og øst. Lokaliteten består av små bergvegger og grunnlendte
partier med rasmark og blokkmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel edelløvskog av utforming gammel (blåbær)eikeskog. Lokaliteten
er i mosaikk med rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik (mye), osp, rogn, furu og gran. Busksjiktet har hassel og noe einer.
Feltsjiktet består av fingerstarr (noe), lundrapp og vivendel, samt et betydelig areal med blåbær
og røsslyng. Det er registrert flere rødlistearter som «sørlig rødtuppsopp» (VU- sårbar),
solkorallsopp (NT), giftkorallsopp (NT) og oksetungesopp (NT- nær truet). Det er potensial for
funn av flere sjeldne og rødlistede arter, spesielt gjelder dette insekter knyttet til hule trær, samt
rødlista jordboende sopp i mykhorriza med eik.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er dominert av stedvis eldre eikeskog, med innslag av hule eiker (3-4 hule eiker
med omkrets opp til 1,70 m). Det er også registrert storvokst gran. For øvrig er død ved mengde
begrenset.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten Bakkevann Ø er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Bakkevann.
Verdivurdering:
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Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av gammel eikeskog (og partier som
også er rike og/eller grunnlendte) med forekomster av rødlistede arter og flere hule eiker samt
flere. Tre arter av rødlistede korallsopper er registrert, så lokaliteten er en hot-spot for denne
artsgruppen. Få gamle, grove trær og lite død ved svekker verdien noe. Lokaliteten oppnår høy
vekting på parametere artsmangfold. Middels vekting oppnås på parameter størrelse og
skogtilstand. Lav vekting oppnås på påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Skogen
N9
081410009
Rik edellauvskog
Rasmark-lindeskog
Viktig (B)
13,6 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 18.10.2018 og 20.09.2019 i forbindelse med
kommunedelplan E18 Dørdal-Tvedestrand. Lokaliteten er også registrert gjennom
Miljøregistreringer i skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger vest for Bakkevannet i Bamble kommune, sør for kommunegrensen mot
Kragerø. Lokaliteten består av en rekke grunnlendte rike knauser med amfibolitt dominert av
lind. I vest er det gjengroingsmark etter tidligere beite på flat mark. Lokaliteten er avgrenset
mot veg og bebyggelse i øst, i øvrige retninger grenser lokaliteten til andre og mer fattigere
skogtyper.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten er kartlagt som rik edellauvskog av utforming rasmarkslindeskog (men er i praksis
rike knauser med lindeskog). Lokaliteten er trolig tidligere beiteskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av edelløvtrær med lind og eik samt spisslønn, ask, osp og gran. Busksjiktet
består av hassel. Feltsjiktet består av lågurtvegetasjon med blåveis, fingerstarr, liljekonvall,
legeveronika og knollerteknapp m.m. Lokaliteten er vurdert som artsrik for jordboende sopp.
Krustrompetsopp er blant annet registrert. Potensialet er til stede for funn av sjeldne og rødlista
arter, spesielt gjelder dette jordboende sopp knyttet til lind, hassel og eik (og spesielt av
sørlandssopper), dvs. arter som har begrenset utbredelse knyttet til rike områder på Sørlandet.
Det er gjort funn av svartnende kantarell (NT) på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning:
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Gamle lindetrær med grove sokler er registrert på amfibolittknauser. Det er også hogd noe lind

ved knausene ved hyttene. Det er lite død ved på lokaliteten, og kun trær av små dimensjoner
og lite nedbrutt.
Fremmede arter:
Det er registrert parkslirekne (svært høy risiko-SE) på lokaliteten i 2013.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av fire verdifulle skogsmiljø vest for Bakkevannet. Generelt i området er det
mange mindre rike knauser med amfibolitt dominert av lind.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av en variert og rik edelløvskog
(spesielt med rike knauser med lind). Lokaliteten virker å ha høyt artsmangfold av jordboende
sopp og pr nå er en rødlisteart registrert. Lokaliteten oppnår ikke høy vekting på noen
parametere. Middels vekting oppnås på parameter artsmangfold. Lav vekting oppnås på
størrelse, skogtilstand og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Skogen S
N182
081410182
Gammel granskog
Gammel lavlandsgranskog
Viktig (B)
7,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 20.09.2019 og 09.10.2020 i forbindelse med
kommunedelplan E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger vest for Bakkevannet i Bamble kommune. Skogen S er en langstrakt lokalitet
langs en bekkedal/forkastningssone og tilhørende sider til bekkedalen eksponert mot sør, øst og
vest. Mot sør grenser lokaliteten mot tidligere åpen og nå gjengrodd beitemark. For øvrig
grenser lokaliteten mot fattig eldre barskog, yngre rik skog og plantefelt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel granskog av utforming gammel lavlandsgranskog. Den lokale
topografien gir mosaikkpregete variasjoner mellom lågurtmark og bregnedominerte partier.
Artsmangfold:
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Tresjiktet er variert men dominert gran, og for øvrig opptrer eik, lind, spisslønn, ask, osp, selje
og rogn. Busksjiktet har en del hassel, spesielt i sidearealene. Feltsjiktet har typisk
lågurtvegetasjon med blåveis, fingerstarr, gjerdevikke, liljekonvall og mjødurt. Det er for øvrig
betydelig areal med fattigere bregnedominans (skogburkne, fugletelg, ormetelg), gjøksyre og
mjødurt. Det er potensial for sjeldne og rødlistede arter på lokaliteten, spesielt gjelder dette
jordboende sopp på grunnlendt mark, sjeldne insekter og vedboende sopparter knyttet til grove
trær og død ved. Det er registrert tre delbestander av korallsopp på lokaliteten, dette er en
artsgruppe med mange sjeldne og rødlista arter. Et av funnene er identifisert som gullkorallsopp
(nær truet- NT), og det er også en ubestemt korallsopp fra lokaliteten. Praktslørsopp er også
registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har en del høyreiste og storvokste trær. Det er en del død ved av gran, selje og til
dels lind, hovedsakelig av små til middels dimensjoner.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten Skogen S er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt området Skogen.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av gammel granskog som er
variert med eldre trær og en del død ved av gran. Gammel død ved rik granskog er en sjelden
naturtype i regionen. Lokaliteten oppnår høy vekting på skogtilstand og påvirkning, middels
vekting på artsmangfold. Lav vekting oppnås på størrelse og rikhet/bonitet.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Plassen V
N11
081410011
Gammel edellauvskog
Gammel eikeskog
Lokalt viktig (C)
20,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 24.10.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
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Lokaliteten ligger vest for Bakkevannet, på kommunegrensen Bamble/Kragerø, med størst
areal på Bamblesiden. Dette er en liside med eksponering mot sør-øst, grunnlendt med litt
rasmark i nedkant. Lokaliteten ligger på et belte av rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel edellauvskog av utforming gammel eikeskog. I mindre
partier er det lågurt-(eike)skog
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, ask, spisslønn, osp og furu. Busksjiktet har einer og noe hassel.
Feltsjiktet består av blåveis, fingerstarr, knollerteknapp, skogfiol, skjermsveve og bergrørkvein,
samt noe ormetelg og lundrapp. Blåbær er stedvis dominerende. Lokaliteten har stort potensial
for sjeldne og rødlista arter av vedboende sopp og insekter knyttet til gamle og hule trær og død
ved. Ruteskorpe (NT) er funnet på hul eik på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er variert med halvgammel og eldre blåbær-eikeskog, men med rikere områder i
nedkant av området, øverst med et større innslag av et tresjikt med edelløvtrær av mindre
dimensjoner. Eik med grove sokler, samt osp og gran med omkrets opp mot 1,50 m er registrert
i nedkant, samt innslag av enkelte hule eiketrær. Det er en del død ved på lokaliteten, størst
kvaliteter finnes i nedkant, med grove læger av eik, ask, furu og gran, samt noe osp.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Bakkevannet.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av en relativt stor og fattig
edelløvskog med eik (dog med rikere partier). Det er et potensial for forekomster av flere
sjeldne og rødlista arter knyttet til død ved og hule trær på lokaliteten utover ruteskorpe (NT)
som er registrert. Fattig vegetasjon og få riktig gamle og hule trær trekker verdien noe ned.
Lokaliteten oppnår høy vekt på størrelse (rett i overkant av 20 daa). Middels vekt oppnås på
påvirkning. Lav vekt oppnås på artsmangfold pr nå og skogtilstand (nøkkelelementer). Mer
grundige undersøkelser kan endre vekt av artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000

Skogen SII
N183
081410183
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Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Rik sumpskog, kildeskog og strandskog
Rik løvsumpskog
Lokalt viktig (C)
1,0 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 20.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er en liten og åpen svartordominert sumpskog vest for Bakkevannet i Bamble
kommune. Mot vest grenser lokaliteten mot naturtypelokalitet med gammel granskog, i
overkant ligger et gran-plantefelt, i øvrige retninger grenser også mer påvirket skogsmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sumpskog, kildeskog og strandskog av utforming rik løvsumpskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av svartor, ask og bjørk. Busksjiktet består av trollhegg. Feltsjiktet er rikt og
består av slakkstarr, mjødurt, blåtopp, vendelrot, skogsivaks, skogburkne, hengeving, gulldusk,
enghumleblom, skogsvinerot, myrmaure, myrfiol og skogsnelle.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av en urterik sumpskog med svartorsokler samt flere unge svartorlæger samt
en ung, død ask.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av fire verdifulle skogsmiljø vest for Bakkevannet.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av ugrøftet svartor
sumpskog med rik bakkevegetasjon. Ungt tresjikt og liten størrelse på lokaliteten trekker
verdien noe ned. Lokaliteten oppnår høy vekting på tilstand da lokaliteten har tilnærmet intakt
grunnvannstand og middels vekt på spesielle naturtyper. Lav vekt oppnås på størrelse og
artsmangfold
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU

Kløftekjerrheia SØ
N259
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Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
0,7 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 24.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av liten del av en sørvendt liside, vest for Stidalskilen. Lokaliteten er svært
rik med blant annet svarterteknapp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp, furu og gran. Feltsjiktet er rikt og består av svarterteknapp,
markjordbær, fingerstarr, legeveronika og skogsveve. Det er spesielt en betydelig forekomst av
svarterteknapp som utmerker seg. Det er anslått at blåbær og tyttebær utgjør 20% av feltsjiktet.
Røsslyng forekommer også. Lokaliteten har et potensial for sjeldne og rødlista arter av
jordboende sopp knyttet til rik bakkevegetasjon.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre skog av eik, furu og osp. Det er lite død ved på lokaliteten, men det
er noe død ved i form av småvokste furugadd og små ospelåg.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Auråa.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en sørvendt liten eldre
lågurt-eikeskog. Deler av lokaliteten er rik lågurt-eikeskog med blant annet svarterteknapp.
Stedvis fattig vegetasjon, lite areal og lite død ved trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår
lav vekt på parametere artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter), størrelse og middels
vekt på skogtilstand og habitatkvalitet.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Kløftekjerrheia S
N189
081510189
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Svært viktig (A)
4,3 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 21.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av et sørvendt lite skogsparti sør på Kløftekjerreheia nord. En skogsbilvei
grenser i sør, i øvrige retninger avgrenses lokaliteten av andre fattigere skogtyper med dominans
av furu, men det er glidende overganger til slike skogtyper. Lokaliteten ligger delvis på rik
berggrunn av typen amfibolitt (i sør).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, furu og osp. Feltsjiktet består av blåveis, skogfiol, fingerstarr og
liljekonvall, men er dominert av blåbær. Det er registrert flere rødlistede arter på lokaliteten:
bittermusserong (EN- sterkt truet), kruskorallsopp (VU- sårbar) og blodflekkorallsopp (VU).
Like utenfor lokaliteten er sørlig rødtuppsopp (VU) også registrert, i grunnlendt blåbæreikeskog. Det er potensial for funn av flere sjeldne arter, spesielt gjelder dette rødlista
jordboende sopp i mykhorriza med eik. Miljøet er til tross for lite areal og betydelig med blåbær
sørvendt og grunnlendt med rikere partier som utgjør et hot-spot miljø for rødlistede arter.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er dominert av ung og halvgammel skog på grunnlendt mark. Det er lite død ved på
lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten Kløftekjerrheia S. er et av flere verdifulle skogsmiljø i området KløftekjerrheiaStidalen.
Verdivurdering:
Naturtypelokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av funn av flere rødlistede
jordboende sopp, blant annet bittermusserong (EN-art) og flere rødlistede korallsopper.
Lokaliteten er tydeligvis et hot-spothabitat for rødlistede jordboende sopp, men lokaliteten
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skiller seg ikke mye fra en del andre lokaliteter ifht rikhet eller utforming. Lite eldre trær og
død ved svekker verdien noe. Lokaliteten oppnår høy vekting på artsmangfold. Middels vekting
oppnås på parametere størrelse, skogtilstand og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad stå urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås for
at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær, og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Auråa Ø
N260
Rik edellauvskog
Lågurt eikeskog
Lokalt viktig (C)
5,5 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 25.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en sørvendt, langstrakt liside. Lokaliteten ligger tett på skogsbilveg mot
sør og vest, øvrige retninger grenser mot toppen av åsen. Lokaliteten ligger nært til den svært
viktige lokaliteten Kløftekjerrheia S mot øst. Lokaliteten befinner seg delvis på rik berggrunn
av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av lind, eik, spisslønn, osp, bjørk og furu. Busksjiktet består av endel hassel.
Lokaliteten er variert med svært rike partier med svarterteknapp, vårerteknapp og blåveis, men
det er fattigere feltsjikt mot toppen av lokaliteten. Feltsjiktet består for øvrig av fingerstarr,
tveskjeggveronika, blodstorkenebb, knollerteknapp, bergperikum, hengeaks, mye skogsvingel,
liljekonvall, litt einstape samt andre ub. storbregner. Lokaliteten har potensial for sjeldne og
rødlista arter av jordboende sopp knyttet til rik bakke.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre skog (hogstklasse IV) med høyreist lind. På grunn av nærhet til veg
er det utelukkende små dimensjoner av trær på lokaliteten, men det er noe død ved av osp av
små dimensjoner.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
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Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Auråa.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av partier med rik edelløvskog
med både eik (lågurt-eikeskog) og lind og hassel med potensial for rødlistede jordboende sopp.
Det er i partier rik lågurt-vegetasjon med svarterteknapp, vårerteknapp og blåveis. Stedvis fattig
vegetasjon trekker verdien noe ned. Middels vekt oppnås på parametere størrelse,
habitatkvalitet, påvirkning og sjeldne/eller truede vegetasjonstyper. Lav vekt oppnås pr i dag
på artsmangfold. Nærmere undersøkelser av artsmangfold kan øke vekt på artsmangfold og
dermed verdien på lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Stegheia
N14
Gammel edellauvskog
Gammel eikeskog
Viktig (B)
42,2 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 17.10.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en sørvendt liside på Stegheia vest for Hullvann i Kragerø kommune.
Lokaliteten er bratt, steinete og har partier med rasmark i sør. Lokaliteten ligger langs med E18 i sør og grenser i øvrige retninger mot andre skogtyper. Lokaliteten ligger på rik berggrunn
av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel edellauvskog av utforming gammel eikeskog i mosaikk med
middels rik rasmarkslindeskog i sørvest.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, lønn og furu. Busksjiktet har einer (mye i parti). Feltsjiktet har
partier med lågurtvegetasjon med skogfiol, fingerstarr, knollerteknapp, legeveronika, hengeaks
men er for det meste fattig blåbærmark. Det er registrert to del-lokaliteter av rødlistearten
oksetungesopp (NT- nær truet) på lokaliteten. Den ene av disse er i anamorf (imperfekt)
stadium, og det er ikke registrert i Norge før. Signalartene lungenever og blåfiltlav er registrert
på gammel eik. Det er stort potensial er for funn av flere sjeldne og rødlista arter på lokaliteten,
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spesielt gjelder dette og sopp og insekter knyttet til gamle trær av lind og eik samt jordboende
sopp knyttet til rike partier.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er dominert av eldre eikeskog med ett stort innslag av små, hule eiker (minimum
12), samt et par hule eiker med omkrets over 1 m (opp mot 1.50 m). Det er få store og grove
trær på lokaliteten. I sør opptrer gamle lindekloner i rasmarkslindeskog, men trærne har små
dimensjoner.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø ved Stegheia-Havfjell med samlet sett betydelig
antall med hul eik på landskapsnivå (over 50 hule eiker).
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da den består av relativt stort område med blant annet
gamle og hule eiketrær. Lokaliteten oppnår høy vekt på parameter størrelse og påvirkning.
Middels vekt oppnås på parametere artsmangfold og skogtilstand (nøkkelelementer). Lav vekt
oppnås på skogtilstand.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

N175 Stegheia V

Rik edelløvskog
Lågurt-eikeskog
Viktig (B)
11,7 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 21.05.2019 og 07.09.2020 i forbindelse med
konsekvensutredning E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger rett nord av E18 øst for Stegheia. Lokaliteten består av en sørvendt, bratt og
til dels steinete li med grov blokkmark nederst og rike knauser med rik edelløvskog i sør.
Lokaliteten grenser mot yngre skog og områder påvirket av hogst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
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Lokaliteten består av rik edelløvskog og lågurt-eikeskog (fortrinnsvis i den sørvendte lisiden,
noe fattige partier inngår, anslått til 30%) og rik lindeskog på knausene i sør.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik og stort innslag av osp i lisiden samt lind på knausene i sør. For øvrig
er det registrert furu. Feltsjiktet er rikt med fingerstarr, kransmynte m.fl. Buskvikke (EN) er
også registrert. Ruteskorpe (NT), eikegreinkjuke (NT), eikeildkjuke og svovelkjuke er registrert
på lokaliteten. Det er et stort potensial for funn av sjeldne og rødlista arter på lokaliteten, spesielt
gjelder dette hule eiker og jordboende sopp knyttet til rik bakkevegetasjon.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Det er mye død ved på lokaliteten, hovedsakelig av små dimensjoner. Minimum 12 småvokste
hule eiker er registrert på lokaliteten, hvorav minst tre har tydelig rødmuld. Det er også noe
eikegadd og eikelæger på lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø ved Stegheia
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av en stor og variert lågurteikeskog med blant annet forekomst av buskvikke (EN) og rødlistede vedboende sopp på eik.
Lokaliteten oppnår høy vekt på ingen parameter. Middels vekt oppnås på parametere
størrelse, artsmangfold, påvirkning og habitatkvalitet. Lav vekt oppnås på påvirkning og
størrelse.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Mastereidmyra V
N196
081510196
Rik edellauvskog
Rasmark-lindeskog
Lokalt viktig (C)
5,3 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 06.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
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Lokaliteten består av et lite og østvendt småknausete terreng langs E18 i Kragerø kommune. I
øst grenser lokaliteten til Mastereidmyra (som er grøftet). I nord grenser lokaliteten mot E18
innen 30 m, i øvrige retninger grenser lokaliteten mot fattigere skogtyper. Lokaliteten har rik
berggrunn av typen amfibolitt i et parti i sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten er kartlagt som rik edellauvskog av utforming rasmarkslindeskog (men er i praksis
rike knauser med lindeskog med noe rasmark). Lokaliteten er trolig tidligere beiteskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av lind, osp og bjørk. Busksjiktet består av hassel. Feltsjiktet er sparsomt og
består av lågurt-vegetasjon (arter uteglemt å notere). Det er også noe småbregner og blåbær.
Det er funn av blodkorallsopp (VU-sårbar), den sjeldne trevlesoppen Inocybe bresadolae og
krustrompetsopp. Lokaliteten virker rik på jordboende sopp, og potensialet er til stede for flere
funn av sjeldne og rødlista arter.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av både yngre skog (hogstklasse III) og eldre skog (hogstklasse IV). Det er
lite død ved på lokaliteten. Området var skogkledd i 1948 (flyfoto), men hele myra var da åpen
uten trær.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Mastereidmyra.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av rik edelløvskog med
rike knauser med lindedominans med bl.a. potensial for rødlistede jordboende sopp. Det er blant
annet funn av rødlistede korallsopper og sjelden trevlesopp på lokaliteten. Lokaliteten oppnår
ikke høy eller middels vekting på noen parametere, men trolig vil artsmangfold økes ved
nærmere kartlegging. Lav vekting oppnås på størrelse, skogtilstand og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Ødegård N
N274
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
1,3 daa
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Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 25.09.2021 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av et par grunnlendte knauser. Det er knausete lind-eikeskog i sør-vest.
Lokaliteten ligger på rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog (i kombinasjon
med lind på rik berggrunn).
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind og gran. Feltsjiktet består av fingerstarr, skogfiol, markjordbær og
hårfrytle. Lokaliteten har potensial for sjeldne og rødlista arter av jordboende sopp knyttet til
grunnlendt, rik bakke, spesielt mykorrhiza-sopp knyttet til eik og lind.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre skog (hogstklasse IV). Det er lite død ved på lokaliteten og få riktig
gamle og grove trær.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Stegheia.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av er en rik edellauvskog
med eik og lind og truet vegetasjonstype (lågurt-eikeskog). Middels vekt oppnås på ingen
parametere. Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter) størrelse
habitatkvalitet og middels vekt på påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting

Bjønnås Ø
N255
Gammel edellauvskog
Gammel eikeskog
Viktig (B)

Side 21 av 52

Notat Naturmangfold

Areal

7,6 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 11.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en relativt stor og sørvendt eksponert åsside. Lokaliteten er grunnlend og
ligger på delvis på rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel edellauvskog av utforming gammel eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, furu og gran. Busksjiktet har einer. Feltsjiktet består av kun et mindre
parti med rik bakkevegetasjon med fingerstarr, liljekonvall, knollerteknapp, skogsveve og
skogfiol, tyttebær og blåbær. Røsslyng dominerer med et estimat på 90% av feltsjiktet.
Lokaliteten har potensial for sjeldne og rødlista arter av vedboende sopp og insekter knyttet til
død ved. De sjeldne artene morgenrød kremle og giftkorallsopp (NT) er registrert i grunnlendte
partier.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre skog med eik og furu. Det er en del gammel og storvokst furu på
lokaliteten samt mange læger av furu. I et parti i øst er det svært mye død ved av gran, en del
også sterkt nedbrutt. Forøvrig er det registrert en hul eik, enkelte eikegadd og noe død ved av
osp.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tisjø.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en relativt stor og sørvendt,
grunnlendt gammel edelløvskog av eik og furu, med svært mye død ved av gran i ett parti. Høy
vekt oppnås på påvirkning. Middels vekt oppnås på parametere størrelse og habitatkvalitet. Lav
vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter). Lav vekt oppnås pr i dag
på artsmangfold. Nærmere undersøkelser av artsmangfold kan øke vekt på artsmangfold og
dermed verdien på lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Bjønnås SØ
N256
Rik edellauvskog
Rasmark-lindeskog
Lokalt viktig (C)
0,4 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 11.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en sørvendt liten bratt rasmarks-lindeskog. Det er en del stein og
blokkmark på lokaliteten, men partier med rik bakkevegetasjon. Lokaliteten ligger på et belte
av rik berggrunn av typen amfibolitt. Den verdifulle skoglokaliteten Bjønnås Ø (B) ligger nord
for lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming rasmarks-lindeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av lind, eik, spisslønn, osp og selje. Feltsjiktet består av fingerstarr,
legeveronika, lundrapp, skogfiol, bergperikum, liljekonvall, knollerteknapp og vaniljerot. Den
sjeldne arten hårkjuke (VU) er registrert på soleksponert ospe-gadd på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av rasmarks-lindeskog med innslag av spisslønn, eik, osp og selje. Det er noe
død, soleksponert ved, deriblant en ospe-gadd.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø ved Bjønnås.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en sørvendt liten rasmarkslindeskog med blant annet forekomst av hårkjuke (VU). Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på
noen parametere. Middels vekt oppnås på parametere habitatkvalitet og påvirkning. Lav vekt
oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter) og størrelse.
Skjøtsel og hensyn:

Side 23 av 52

Notat Naturmangfold

Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Tisjø N
N17

Gammel lavlandsblandingsskog
Boreo-nemoral gran-blandingsskog
Viktig (B)
18,5 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 11.10.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand. Et mindre parti av lokaliteten i nord-øst er registrert som
nøkkelbiotop gjennom Miljøregistrering i skog (MIS).

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger nord for Tisjø og er en markert og iøynefallende kolle rett nord for grusvegen
inn til Tisjø. Lokaliteten er en variert ås med en sørvendt bratt li med svært grov rasmark,
kolleparti med en sprekkedal i vest, samt nordvendte bergvegger i dalsøkk. Lokaliteten er
avgrenset av en kraftledning i vest, i øvrige retninger grenser lokaliteten til andre skogtyper og
yngre og mer skogbrukspåvirket skog, deriblant plantefelt med gran. Lokaliteten ligger på rik
berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreo-nemoral granblandingsskog, men er variert med gran og ospedominerte parti og eikedominerte parti.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, osp, bjørk, selje, gran og furu. Busksjiktet har noe hassel.
Feltsjiktet er i partier rikt og dominert av hassel og lind med blåveis og skogfiol. Fingerstarr
forekommer også. For øvrig er det fattig med blåbær, tyttebær og gjøksyre. Det er registrert en
rekke signalarter for verdifulle skogsmiljø som eikeskinn og skjell/stiftglye på eik og
granrustkjuke på gran. For øvrig er det registrert begerfingersopp og revekjuke på osp. Det er
potensial for funn av sjeldne og rødlistede arter av insekter og sopp, spesielt gjelder dette arter
knyttet til grove trær og i mykhorriza med lind og eik.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har gamle trær på impediment av furu (omkrets opp mot 1,75 m) og eik, deriblant
hul eik (1,20 m). Nord i lokaliteten står grove trær av selje, lindetrær finnes skyggefullt i partier.
I sprekkedalen er det blandingsskog med mye grov osp. For øvrig er det spesielt store død-ved
kvaliteter av gran og osp i sprekkedalen. Det er også noe død ved i den øvrige delen av
lokaliteten med enkelte grove læger av blant annet osp, samt flere høystubber. I dalen er det
nordvendte bergvegger.
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Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Østerfoss.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av en variert eldre blandingsskog
med blant annet gamle trær og en del død ved. Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen
parametere. Middels vekt oppnås på parametere artsmangfold, skogtilstand (habitatkvalitet),
størrelse og påvirkning. Lav vekt oppnås på rikhet og bonitet selv om rike partier forekommer.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Damkjerr N
N197
081510197
Rik barskog
Lågurt-furuskog
Lokalt viktig (C)
3,4 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 06.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en sør-øst vendt liside øst for småbruket Østerfoss. Lokaliteten er
avgrenset av kraftledning i øst, grøftet myr (Damkjerr) i sør og øst, øvrige retninger avgrenses
av plantefelt. Lokaliteten ligger på rik berggrunn av typen amfibolitt. Det er en del ras- og
blokkmark på lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik barskog av utforming lågurtfuruskog. I kanten i vest er det også noe
gammel eike-furuskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av furu, eik, osp og gran. Feltsjiktet er dominert av blåbær. En lokalt sjelden
art er registrert, svarthvit sølvpigg. Det er et potensial for funn av andre sjeldne eller rødlistede
jordboende sopper, som korallsopper.
Bruk, tilstand og påvirkning:
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Lokaliteten er en li med eldre eik- og furuskog omringet av plantefelt og grøftet myr. Det er en
del eldre trær av furu på lokaliteten, anslått til ca. 30 trær. Det er for øvrig noe ved av furu og
osp på lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tisjø.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av bratt sørvendt lågurtfuruskog (truet naturtype) med eldre skog med potensial for flere funn av sjeldne arter av
jordboende sopp. En lokalt sjelden art er registrert, svarthvit sølvpigg. Lokaliteten oppnår ikke
høy vekting på noen parametere. Middels vekting oppnås på parameter skogtilstand (alder) og
påvirkning (fysiske inngrep) og på grensa på innslag av kalk. Lav vekting oppnås på størrelse
og pr i dag artsmangfold (signalarter i kalkskog).
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Tisjø
N19
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Viktig (B)
18,1 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 01.11.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er en vestvendt liside ned mot Tisjø i Kragerø kommune. Området er bratt og
grunnlendt med blokkmark. Lokaliteten avgrenses av innsjøen i sør og vest, kulturmark i sørøst, i nord og øst avgrenses lokaliteten av plantefelt og mer påvirket skog. Lokaliteten ligger på
rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik edellaugskog av utforming Lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
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Tresjiktet består av eik, lønn og furu. Busksjiktet har noe hassel. Feltsjiktet består av
svarterteknapp, blåveis, fingerstarr (mye), skogfiol, knollerteknapp, liljekonvall, lundrapp, og
blåbær. Lokaliteten utmerker seg med forekomst av buskvikke (EN-sterkt truet) er registrert
med 30 individer på lokaliteten. På grunn av rik grunnlendt lågurtmark er det vurdert et stort
potensial for funn av sjeldne og rødlista arter på lokaliteten, spesielt gjelder dette krevende
sørlandsarter av jordboende sopp som lever på rik berggrunn på Sørlandet.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Skogen har lite død ved, sannsynligvis på grunn av beliggenhet rett ved fløtningsvassdrag.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tisjø.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av rik edelløvskog med rike
partier med stort potensial for sjeldne og rødlista arter. Lokaliteten oppnår høy vekt på
parameter størrelse (rett over inngangskravet) og artsmangfold (buskvikke). Middels vekt
oppnås på parametere påvirkning og habitatkvalitet. Lav vekt oppnås på ingen parameter.
Fattige partier trekker noe ned da lokaliteten har lite død ved og ingen registrerte gamle eller
hule trær.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Harestokkheia Ø
N181
081510181
Gammel lavlandsblandingsskog
Boreonemoral gran-blandingsskog
Viktig (B)
21,2 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 06.09.2019 i forbindelse med kommunedelplan E18
Dørdal-Tvedestrand. Deler av lokaliteten er tidligere registrert gjennom Miljøregistreringer i
skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på den østvendte siden av Harestokkheia, og strekker seg mot søndre
Holtansletta i Kragerø kommune. Lokaliteten har variert lokal topografi med bratte lisider,
blokkmark, samt mindre knauser. Området avgrenses av plantefelt i sør, Drangedalsveien
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nordøst, bebyggelse i nord og kraftledninger i vest. Lokaliteten ligger på rik berggrunn av typen
amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral granblandingsskog. Lokaliteten har variert mosaikkpregete variasjoner med fattige,
blåbærdominerte områder kombinert med rike partier innimellom.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, spisslønn, osp, rogn, gran og furu. Busksjikt har hassel. Feltsjiktet
har rike partier bestående av blåveis (mye), fingerstarr, skogfiol, legeveronika, liljekonvall,
markjordbær og einstape. Det er for øvrig betydelige areal som er dominert av blåbær, estimert
til 50% av feltsjiktet. Av rødlista arter er lakserosa korallsopp (EN-sterkt truet) registrert på
lokaliteten. Det er også flere delforekomster av skarlagensvokssopp. Det er potensial er for funn
av sjeldne og rødlista arter, spesielt gjelder dette rødlista jordboende sopp på rik bakke og i
mykhorriza med eik. Det er også potensial for sjeldne insekter, lav og vedboende sopparter
knyttet til død ved.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Det er spredt en del død ved av rogn, samt noen grove granlæger på lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten Harestokkheia Ø er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Gjerdemyra.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av gammel
lavlandsblandingsskog med rik bakkevegetasjon og en del død ved. Disse forholdene gir høyt
potensial for sjeldne arter. Lakserosa korallsopp (EN-sterkt truet) er registrert på lokaliteten.
Lokaliteten oppnår høy vekting på parametere størrelse og artsmangfold. Middels vekting
oppnås på skogtilstand, påvirkning og rikhet/bonitet. Lav vekting oppnås på ingen parameter.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting

Holtane
N250
Hagemark
Rik hagemark med edellauvtrær
Lokalt viktig (B)
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Areal

2,2 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 02.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten grenser til dyrkamark i vest, øvrige retninger grenser til skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen hagemark av utforming rik hagemark med edellauvtrær.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av spisslønn samt epletrær (trolig innplantet). Busksjiktet har noe grov rogn.
Feltsjiktet består av ryllik, rødkløver, firkantperikum, stornesle, fagerklokke og
gresstjerneblom.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av nylig beitet hagemark med blant annet fire storvokste spisslønn med hhv.
omkrets 2.00 m (hul), 2.25 m (hul), 2.40 m og 3.10 m, samt to mindre spisslønn med omkrets
1.70 m og 1.85 m.er også registrert på lokaliteten. Tre av trærne er hule. Det er også noen gamle
epletrær. Det er sjeldent med hagemark med spisslønn i regionen.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er trolig et av flere verdifulle kulturlandskap i denne delen av Kragerø kommune,
men det er ikke gjort noen sammenstilling av verdifulle kulturlandskap i denne beskrivelsen.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av nylig beitet hagemark med blant
annet fire storvokste trær av spisslønn (inkludert hule trær). Det er sjeldent med hagemark med
spisslønn i regionen. Lokaliteten oppnår høy vekt på forekomst av store gamle trær. Middels
vekt oppnås på tilstand (dog noe gjødselpåvirket) og størrelse. Lav vekt oppnås på artsmangfold
(rødlistearter og antall engarter) og grunntypevariasjon.
Skjøtsel og hensyn:
Dagens bruk bør opprettholdes inklusive beite. Store trær, hule trær og død ved bør ikke felles,
men få mulighet til å brytes ned naturlig når de en gang faller ned. For å øke de biologiske
kvalitetene til lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved. Bruk av kunstgjødsel
må unngås da det utarmer floraen. Lokaliteten bør inngå i miljøplan for landbruket.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype

Tyvannselva N
N32
Gammel lavlandsblandingsskog
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Utforming
Verdisetting
Areal

Boreonemoral gran-blandingsskog
Viktig (B)
34,3 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 11.09.2018 og 02.09.2020 i forbindelse med
konsekvensutredning E-18 Dørdal-Tvedestrand. Deler av lokaliteten er tidligere registrert som
nøkkelbiotop gjennom Miljøregistrering i Skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten Tyvannselva N er en sørvendt, bratt skogsli ned mot nordsiden av Tyvannselva og
Pungen (østlig del av Store Grøtvann). Lokaliteten danner en liten bekkekløft, men en veg på
sørsiden av elva gjør at bekkekløfta ikke er intakt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral granblandingsskog. Lokaliteten er mosaikkpreget med rik bakkevegetasjon og stedvis blåbær.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik (mye), spisslønn, osp, bjørk, furu (mye), samt gran helt nederst.
Busksjiktet består blant annet av hassel, og i partier er det mye hassel (spesielt i vest). Feltsjiktet
består av blåveis, knollerteknapp, fingerstarr, skogfiol, legeveronika og liljekonvall, blåknapp
og blåbær. Rødlistearten buskvikke (sterkt truet-EN) er registrert med to del-lokaliteter.
Potensialet er til stede for funn av sjeldne og rødlista arter, både jordboende og vedboende sopp,
kanskje spesielt jordboende sopp til grunnlendt rik bakkevegetasjon med eik.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har variert tresjikt med noe grov furu, samt enkelte småvokste hule eiketrær.
Tyvannselva er et gammelt fløtningsvassdrag, og dette er trolig årsaken til et yngre tresjikt i
partier. Det er i partier en del død ved, spesielt av eik, osp, gran og furu.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tyvand.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av eldre og lite tilgjengelig eldre
skog ned mot bekkedal med viktige kvaliteter knyttet til både død ved og rik bakkevegetasjon.
Flere delforekomster av buskvikke (EN) bør trekkes fram. Lokaliteten oppnår høy vekt på
bonitet, størrelse og artsmangfold. Middels vekt oppnås på ingen parametere. Lav vekt oppnås
på skogtilstand og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
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Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Hegland NV
N248
Gammel lavlandsblandingsskog
Boreonemoral gran-blandingsskog
Viktig (B)
33,3 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 26.08.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er stor og eksponert mot sørøst. I nord grenser den verdifulle lokaliteten Hufjell
NØ, i vest Hufjell S. Lokaliteten ligger på et belte av rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral granblandingsskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp, bjørk, gran og furu. Busksjiktet har hassel. Feltsjiktet består av
fingerstarr, skogfiol, liljekonvall, skogsalat, skogsveve, ormetelg og bjørnemoser. Lokaliteten
har potensial for rødlistede vedboende sopp. På grunn av rik bakkevegetasjon er det også
potensial for funn av jordboende sopp. Det bør gjennomføres nøyere kartlegging av vedboende
sopp på død ved. Trolig er kontinuiteten på landskapsnivå liten da få arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokalitetens største verdier er knyttet til spesielt mye død ved av gran, noe godt nedbrutt. Det
er også en del død ved av osp, furu, hassel og småvokst eik, til sammen estimert til omtrent 80
læger. Det er sjeldent i lavlandsområder med så mye død ved.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Sannidal.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av gammel grandominert
lavlandsblandingsskog med betydelig med død ved og potensial for rødlistede vedboende sopp.
På grunn av rik bakkevegetasjon er det også potensial for funn av jordboende sopp. Lokaliteten
oppnår ikke høy vekt på noen parametere. Middels vekt oppnås på parametere størrelse,
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skogtilstand (habitatkvalitet) og påvirkning. Lav vekt oppnås på artsmangfold og rikhet og
bonitet selv om rike partier forekommer.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Langås NV
N245
Rik sumpskog, kildeskog og strandskog
Rik løvsumpskog
Lokalt viktig (C)
0,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Heiko/Rune Solvang 25.08.2020 i forbindelse med
konsekvensutredning E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger nord for Langås i Sannidal. Det går en bekk gjennom lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik sumpskog, kildeskog og strandskog av utforming rik
løvsumpskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av svartor (80%), gran og bjørk. Busksjiktet består av rogn og trollhegg.
Feltsjiktet er fattig til intermediært og består av skogburkne, stjernestarr, vendelrot, blåtopp,
hengeving, skogstjerne, maiblom, mannasøtgras, myrfiol, teiebær, myrmaure, myrtistel, og
skogsnelle.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er ugrøftet. Skogen er ung (hogstklasse 3) og uten særlig død ved på grunn av
tidligere hogstpåvirkning.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Neverane.
Verdivurdering:
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Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (B) da lokaliteten består av en liten, ugrøftet
intermediær til rik sumpskog langs en bekk. Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen
parametere. Middels vekt oppnås på parametere størrelse og habitatkvalitet. Lav vekt oppnås
på artsmangfold og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Grautkjerr
N238
Gammel lavlandsblandingsskog
Boreo-nemoral granblandingsskog
Lokalt viktig (C)
9,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 04.07.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten avgrenses av en kraftledning i vest, en tursti i sør, øvrige retninger avgrenses av
andre og mindre verdifulle naturtyper. Det går en bekk gjennom lokaliteten mot vest.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral
granblandingsskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, svartor, lind, spisslønn, osp, furu og gran. Busksjiktet har hassel og
rogn. Feltsjiktet består av skogfiol, markjordbær, liljekonvall, fingerstarr, maiblom, broddtelg
og einstape. Blåbær dominerer og er estimert til å dekke opp mot 80% av feltsjiktet. Lokaliteten
har et potensial for sjeldne og rødlista arter, kanskje spesielt knyttet til død ved av osp.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gammel skog med halvgrov osp og gran. De største kvalitetene er knyttet
til grov død ved av osp og gran, med to ospelæger, fire granlæger og fem grangadd. Grov osp
med omkrets 2.02 m er registrert.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er trolig et av flere verdifulle skogsmiljø i området (lite kartlagt).
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Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av gammel
lavlandsblandingsskog med et potensial for forekomster av sjeldne og rødlista arter knyttet til
død ved, spesielt osp. Fattig vegetasjon trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår høy vekt
på ingen parameter. Middels vekt oppnås på paramete påvirkning og habitatkvalitet. Lav vekt
oppnås på størrelse og artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Helvetestjenn N
N236
Gammel edellauvskog
Gammel eikeskog
Viktig (B)
7,0 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 03.07.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en liten kolle nord Helvetestjenn. Lokaliteten ligger på et belte av rik
berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel edellauvskog av utforming gammel eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp, bjørk og furu. Busksjiktet har mye einer. Feltsjiktet består av
skogfiol, legeveronika, marimjelle, blåbær og maurarve, smyle er stedvis dominerende. Lågurtandelen er anslått til under 10 %. Lokaliteten har noe potensial for sjeldne og rødlista arter av
vedboende sopp og insekter knyttet til gamle og hule trær og død ved. Det er registrert flere
arter knyttet til verdifull gammel skog, blant annet velutviklet lungenever-samfunn med
lungenever og kystnever på hule eiketrær. Det er stedvis svært tett feltsjikt, og potensialet for
jordboende sopp vurderes som lite innenfor disse arealene.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre eik/furu/ospeskog med minimum fem hule eiker med omkrets opp
mot 1.65 m, samt hul osp. Flere furugadd er registrert, noe grov, død osp og enkelte ospelæger.
Fremmede arter:
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Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er trolig et av flere verdifulle skogsmiljø i området (lite kartlagt).
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av eldre eik/furu/ospeskog med
minimum fem hule eiker og flere arter knyttet til gammel eik blant annet velutviklet lungeneversamfunn med lungenever og kystnever. Lite potensial for jordboende sopp trekker verdien noe
ned. Lokaliteten oppnår høy vekt på ingen parameter. Middels vekt oppnås på parametere
størrelse, påvirkning og habitatkvalitet. Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og
edelløvskogsplanter). Mer grundige undersøkelser kan endre vekt av artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Kjelleren
N59
Rik edellauvskog
Rasmark- og ravine-almeskog
Viktig (B)
8,4 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 19.09.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand. Den nedre delen av lokaliteten er registrert som nøkkelbiotop
gjennom Miljøregistreringer i Skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i en bratt, sørvendt liside nord for Plasstjenn i Kragerø kommune. Lokaliteten
er todelt med rik edelløvskog og betydelig mengde storvokst alm nederst. I den øvre delen av
lokaliteten dominerer fattig, eldre eikeskog. Lokaliteten avgrenses til en grøftet sump i bunn
(sør) der området videre er tilplantet med gran, i øvrige retninger grenser lokaliteten mot andre
og mer fattige skogtyper.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik edellauvskog av utforming rasmark- og ravine-almeskog. I partier er
det også noe rasmarks-lindeskog og blåbær-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, alm, lind, lønn, selje, osp, rogn og gran. Busksjiktet består av hassel.
Feltsjiktet består av fingerstarr, skogfiol, knollerteknapp, skogsalat, markjordbær, blåbær,
skogsvinerot (et fåtall), sauetelg, broddtelg, blåtopp, hvitbladtistel, myrfiol, skogsveve,
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skogburkne, stri kråkefot, (slakkstarr?), einstape, samt mye ormetelg og hengeving. Det er
potensial for funn av mange sjeldne og rødlista arter på lokaliteten, spesielt gjelder dette sopp
og insekter knyttet til gamle og døde trær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har storvokste almetrær med grove sokler og bred basis (nederst i lokaliteten). Eldre
eikeskog dominerer i den øvre delen av lokaliteten. Viktige økologiske enkelt-elementer står
inn imellom med blant annet en hul eik med rødmuld og dyp sprekkebark (3-4 cm), samt et
almetre med et stort, dødt stammeparti. Død ved av alm, rogn, bjørk og selje er registrert, samt
noe småvokst død eik.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Halvorsdal.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) da lokaliteten består av en variert lokalitet med
edelløvskog med gamle trær og død ved med potensial for rødlistearter (lokaliteten er
overfladisk undersøkt). Lokaliteten oppnår høy vekt på ingen parameter. Middels vekt oppnås
på parametere påvirkning, habitatkvalitet og størrelse. Lav vekt oppnås på artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Snøreistjenn
N162
Gammel lavlandsblandingsskog
Boreonemoral gran-blandingsskog
Viktig B
45,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 22.05.2019 og 22.05.2020 i forbindelse med
konsekvensutredning E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på østsiden av Stormyråsen på grensen mellom Vegårdshei- og Risør
kommuner, med størst areal i Risør. Lokaliteten er variert med slake åser i vest som går over i
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brattere lisider og en trang dal mot NØ. Lokaliteten avgrenses av yngre skog i øst, et tjern og
en myr i sør, øvrige retninger grenser lokaliteten til mer ordinær skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreonemoral
gran-blandingsskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet er dominert av gran og osp, øvrige arter er eik, furu og bjørk. Busksjiktet har ung
hassel. Feltsjiktet består av fingerstarr, skogfiol, teiebær, knollerteknapp, hvitveis, hengeaks,
gullris, tyttebær, einstape, maiblom, vivendel, skogstjerne og tepperot. Blåbær er dominerende
med et dekke på opp til 95%. Lokaliteten har noe potensial for sjeldne og rødlista arter, spesielt
gjelder dette vedboende sopp og insekter knyttet til gamle trær og død ved. Lokaliteten bør
undersøkes om høsten for ettårige vedboende sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består en del storvokste trær av gran med omkrets 2.15 m, og furu med omkrets opp
til 1.65 m. Det er en del spredt død ved av gran og osp med minst 20 middels nedbrutte
granlæger, og minst 30 ospelæger. Det er også registrert noen få små hule eiker, deriblant eik
med dødt stammeparti.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø i området.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en variert gammel blandingsskog
med storvokste trær og en del dødved. Fattig vegetasjon og lav kontinuitet trekker verdien noe
ned. Lokaliteten oppnår høy vekt på størrelse. Middels vekt oppnås på parametere
habitatkvalitet og påvirkning. Lav vekt oppnås på artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Knuten SØ
N170
090110170
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
1,7 daa

Innledning:
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Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 23.05.2019 og 03.10.2019 i forbindelse med
konsekvensutredning E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på sørsiden av Langhølknuten mellom Uvann og Savannet. Lokaliteten er en
bratt, grunnlendt og sørøstlig eksponert liside. Lokaliteten grenser mot kraftgate i øst, i øvrige
retninger grenser naturtyper med lavere naturverdier. Lokaliteten ligger på rik berggrunn av
typen amfibolitt (NGU). Areal med eldre blåbær-eikeskog uten særlig med gamle trær i kanten
av lokaliteten er ikke inkludert.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, gran og furu. Feltsjiktet består av legeveronika, hengeaks og liljekonvall
og blåbær i partier. Eikedynekjuke (sårbar - VU) er registrert på hul, gammel eik på lokaliteten
(som eneste kjente lokalitet i Risør). Lokaliteten har ytterligere potensial for sjeldne og rødlista
arter av sopp, lav og insekter knyttet til gamle og hule trær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gamle trær med flere gamle og hule eiker opp mot 2.15 m. Det er registrert
rødmuld på to av de hule eikene.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Savannet.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da det er en rik edellauvskog med potensial for
forekomster av sjeldne og rødlista arter knyttet til gamle og hule trær. Det er registrert en
forekomst av eikedynekjuke (sårbar - VU) på hul eik. Noe fattig vegetasjon og få arter trekker
verdien noe ned. Lokaliteten oppnår middels vekting på habitatkvalitet og påvirkning. Lav vekt
oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter) og størrelse. Nærmere
undersøkelser av artsmangfold kan øke vekt på artsmangfold og dermed verdien på lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype

Songe Jutemyr
N226
Rikmyr
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Utforming
Verdisetting
Areal

Skog- og krattbevokst intermediær- og rikmyr i
låglandet
Viktig (B)
4,6 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.07.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger nær Steikadalen. Lokaliteten er avgrenset av andre naturtyper.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rikmyr av utforming skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av et par små-gran og et fåtall bjørkeoppslag. Busksjiktet består av pors og
einer (i kanten av myra). Feltsjiktet består av smalmarihand, blåfjær (to fargevarianter),
torvmyrull, duskmyrull, bjørneskjegg, klokkelyng, smalsoldogg og flaskestarr. Lokaliteten har
en stor bestand av smalmarihand som er rødlistet som sårbar (VU). Det ble registrert 53
blomstrende individer på lokaliteten under befaringen. Smalmarihand er svært sjelden i
Tvedestrand-Vegårshei, det ligger ingen funn inn i Artskart etter 1960-tallet.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er en ugrøftet intermediær til fattig rikmyr. Myra er trolig en gammel slåttemyr.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en rikmyr med med en stor bestand
av smalmarihand, og hele 53 blomstrende individ ble registrert i 2020. Lokaliteten oppnår høy
vekt på ingen parameter.
Skjøtsel og hensyn:
Hydrologien i myra bør opprettholdes.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Djupmyra S
N225
Gammel boreal lauvskog
Gammelt ospeholt
Viktig (B)
13,3 daa

Side 39 av 52

Notat Naturmangfold

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.06.20 i forbindelse med konsekvensutredning E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er en NØ eksponert del av en hei vest for Sandvann. Lokaliteten avgrenses av
mindre verdifullt omkringliggende areal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel boreal lauvskog av utforming gammelt ospeholt.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av osp, gran og furu. Feltsjiktet er dominert av blåbær. Lokaliteten har
potensial for sjeldne og rødlista arter av vedboende sopp og insekter knyttet til gammel osp.
Den lokalt svært sjeldne arten tretåspett hekket på lokaliteten i 2020.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gammel ospeskog, med flere høgstubber av osp, og minst 20 læger av osp.
Gammel ospedominert skog med død ved er sjeldent på landskapsnivå.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Liheia.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en gammel fattig ospeskog med
gran og furu. Gammel ospedominert skog med død ved er sjeldent på landskapsnivå. Fattig
vegetasjon trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår middels vekt på
gammelskogselementer. Lav vekt oppnås på størrelse, artsmangfold og spesielle naturtyper.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Nordre Greinmyr
N137
Låglandsmyr i innlandet
Annen låglandsmyr i innlandet
Lokalt viktig (C)
76.4 daa
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Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 18.09.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst for Varden, nordøst for Skjerholtgårdene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen låglandsmyr i innlandet av utforming annen låglandsmyr i
innlandet.
Artsmangfold:
Lokaliteten er en åpen myr med et fattig feltsjikt. Det er noe spredt furu på myra. Myra er trolig
spillplass for orrfugl. På grunn av et liten pytt på myra kan myra ha potensial for
ferskvannsorganismer.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er hydrologisk intakt,
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten ligger i et landskap med mye intakt men fattig myr.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da det er en intakt låglandsmyr. Lokaliteten gis
lav vekt på alle parametere, og er under tvil tatt med som naturtypelokalitet.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Fosstveit
N155
091410155
Rik edellauvskog
Or-askeskog
Lokalt viktig (C)
12.4 daa

Innledning:
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Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 01.07.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand. Lokaliteten er også registrert som nøkkelbiotop gjennom
miljøregistreringer i skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en bekkedal med bratte lisider.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming or-askeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet er variert og består av ask, alm, spisslønn, eik, osp, gråor, bjørk, selje og gran.
Busksjiktet har en del hassel og hegg samt betydelig oppslag av ask. Feltsjiktet består av
vendelrot, fingerstarr, hengeaks, skogsnelle, mjødurt, skogburkne, strutseving, skogsvinerot,
skogsivaks, engsnelle, maiblom, lundrapp, sølvbunke, fugletelg og ormetelg. Lokaliteten har
trolig et lavt potensial for sjeldne og rødlista arter av sopp og insekter i dag på grunn av få
gamle trær og ung død ved men utviklingspotensialet er stort.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av hogstklasse V, men det er lite gamle trær på lokaliteten. Lokaliteten er
trolig plukkhogd over tid, og blant annet største eik har en omkrets på kun 1.25 m. Det er noe
død ved av ask, grov hassel, gran og selje.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tvedestrand.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da det er en rik edellauvskog med den truede
vegetasjonstypen or-askeskog. Høy vekt oppnås på størrelse. Middels vekt oppnås på
sjeldne/truede naturtyper og påvirkning. Lav vekt oppnås på parameter skogtilstand (habitatkvalitet) og artsmangfold. Fremmede arter opptrer ikke.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Fosstveit
N229
Engpregete erstatningsbiotoper
Veg- og jernbanekant
Lokalt viktig (C)
0,5 daa

Side 42 av 52

Notat Naturmangfold

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 18.06.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger sørvendt og strekker seg omtrent 150 m langs Modalsveiens østre side.
Lokaliteten grenser til verdifull rik edellauvskog (lokaliteten Fantheia).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen engpregete erstatningsbiotoper av utforming veg- og
jernbanekant.
Artsmangfold:
Feltsjiktet er rikt og består av blodstorkenebb, blåfjær, blåmunke, broddbergknapp,
engtjæreblom, gjetertaske, prestekrage, gulaks, rødkløver, hårsveve, småsmelle, smørbukk,
blåfjør, gullris, hengeaks, smalkjempe, krattmjølke, markjordbær, hvitkløver, løvetann,
groblad, tiriltunge, engknoppurt, olavsskjegg, engsyre, revebjelle, geitrams og haremat. Ca. 30
ulike blomsterarter er registrert ved befaring i medio juni. Lokaliteten har potensial for sjeldne
og rødlista arter av insekter knyttet til rik flora.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er en artsrik vegkant som trolig ikke sprøytes.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle naturmiljø rundt Fosstveit.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en sørvendt artsrik vegkant
som går over i en rik edelløvskog. Ca. 30 blomsterarter er registrert. Middels vekt oppnås på
tilstand og antall eng-arter på lokaliteten. Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter),
størrelse og nærhet til andre verdifulle kulturmarker eller natursystemkomponenter.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør slås regelmessig og avfall etter slåtten bør fjernes.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Fantheia
N230
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Viktig (B)
25,1 daa

Side 43 av 52

Notat Naturmangfold

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 18.06.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er en liside med sørvendt eksponering nord for Fosstveit bru. Lokaliteten består av
en langstrakt og stedvis bratt, tørr og grunnlendt, svak lågurt-eikeskog med velutviklede rike
partier. Enkelte steder er det tett vegetasjon. Det går noen fuktige bekkelignende sig gjennom
lokaliteten. Den øvre delen av lokaliteten ligger på et belte av rik berggrunn av typen amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, ask, spisslønn, osp, bjørk, furu og gran. Busksjiktet har rogn,
hassel, en del spisslønn-oppslag, og noe einer. Feltsjiktet består av nattfiol, svarterteknapp (3x),
flekkmarihånd, bergmynte, blodstorkenebb, flekkgriseøre, fingerstarr, skogfiol,
skogstorkenebb, knollerteknapp, legeveronika, teiebær, liljekonvall, gjærevikke, lundrapp,
blåknapp, hvitveis, engtjæreblom, markjordbær, firkantperikum, kantkonvall, skogsveve,
marimjelle, gullris, noe blåbær, smørbukk, geitrams, tettegras, småsyre, bråtestarr, bleikstarr,
bakkesoleie, hengeaks, enghavre og vivendel. Smyle er stedvis dominerende. Lokaliteten har
velutviklede rike partier og grunnlendt mark med potensial for sjeldne og rødlistede jordboende
sopp, de hule trærne og den varierte floraen gir også potensial for sjeldne arter av insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av eldre skog og det er minimum seks hule eiker og to eikegadder, alle av
små dimensjoner. Det er noe død ved av osp, samt enkelte læger av gran og furu. Lokaliteten
ligger gårdsnært og har tidligere trolig vært beiteskog. De øvre delene av lokaliteten er påvirket
av forsøpling, et bilvrak, en del plastsøppel og gammel plank fra trehytter ligger eksponert.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Fosstveit.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en sørvendt og grunnlendt, svak
lågurt-eikeskog med potensial for forekomster av sjeldne og rødlista jordboende sopp og
insekter. Lite død ved og tett vegetasjon enkelte steder trekker verdien noe ned. Lokaliteten
oppnår høy vekt på parameter størrelse. Middels vekt oppnås på parametere habitatkvalitet. Lav
vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter) og påvirkning.
Skjøtsel og hensyn:
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Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Bergehagen N
N232
Gammel lavlandsblandingsskog
Ravine-blandingsskog
Lokalt viktig (C)
7,0 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang og Leila S. Berg 01.07.2020 i forbindelse med
konsekvensutredning E-18 Dørdal-Tvedestrand. Det er MIS-avgrenset et område vest i
lokaliteten (Miljøregistrering i Skog).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en variert nordvendt blandingsskog på løsmasser ned mot Storelva. Det
er også en leirskredgrop på lokaliteten. Det går en liten ravinedal mot nord i den østlige delen
av lokaliteten, og det er rik strandsump mot Storelva. Lokaliteten avgrenses mot naturtyper av
lavere verdi for naturmangfold.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel lavlandsblandingsskog av utforming ravineblandingsskog. Nederst mot elva kan lokaliteten kategoriseres som or-askeskog, det og
lokaliteten går over i en lågurt-edelløvskog oppover i lisiden.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av ask, svartor, bjørk, gråor, selje og gran. Busksjiktet har hassel, rogn, hegg
og bringebær. Feltsjiktet består av blant annet myske, slakkstarr, skogsvingel, vendelrot,
krattmjølke, kratthumleblom, skogsalat, rød jonsokblom, skogburkne, hengeaks, ormetelg,
fugletelg, stornesle skogsvinerot, firblad, maigull, hengeving, strutseving, bekkekarse (cf),
skogsnelle, hengeaks, hårfrytle, maiblom, blåbær og gjøksyre. Lokaliteten er trolig verdifull for
insekter og sopp spesielt, og det er potensial for funn av sjeldne og rødlista arter innenfor disse
artsgruppene. Rosenfink (sårbar, VU) er observert i området ved flere anledninger ifølge
Artskart. Isfugl (NA) ble observert langs elvebreddene under befaringen, og trær utover
elvebredden kan være fiskeplasser for arten.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har en del eldre trær.. Det er noe død ved av selje, gråor og grov hassel.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Storelva.
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Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av gammel
lavlandsblandingsskog av utforming ravine-blandingsskog. Lokaliteten vurderes som lokalt
viktig (C-verdi) da lokaliteten er rik og variert, med potensial for sjeldne arter av insekt og sopp.
Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen parametere. Middels vekt oppnås på parameter
størrelse, rikhet og bonitet, skogtilstand og påvirkning. Lav vekt oppnås artsmangfold (pr i dag).
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Øygardstjern
N164
Gammel edelløvskog
Gammel eikeskog
Svært viktig (A)
56,6 daa

Innledning:
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Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 23.05.2019 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Øygardstjern består av to mindre åser med en liten dal med bekk mellom åsene. Bekken
drenerer fra Øygardstjern ned i Kringlemyr. Lokaliteten er noe blokkmark i sørvendte skrenter.
Store deler av lokaliteten har i følge berggrunskart rik berggrunn av typen amfibolitt, men det
gir seg lite utslag i vegetasjonen. Det går en tursti gjennom lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten er kategorisert som gammel edelløvskog av utforming gammel eikeskog med
innslag av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreo-nemoral gran-blandingsskog.
Lokaliteten har varierte skogsmiljø med gammel barskog (med osp), gammel lauvskog,
gammel, åpen eikeskog, samt to mindre sumpskoger. Fattig blåbær-mark dominere, men med
innslag av lågurtvegetasjon i partier. En rekke signalarter som eikeildkjuke (blir rødlistet i
2021), eikeskinn, lungenever, kystårenever og stiltfiltlav er registrert.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp, bjørk, rogn, furu og gran. Feltsjiktet består av skogfiol,
knollerteknapp og maiblom i rikere partier, og blåbær, tyttebær og sennegras (i myr).
Potensialet er til stede for funn av sjeldne og rødlista arter, spesielt gjelder dette sjeldne insekter,
sopp og lav knyttet til gamle og hule eiketrær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har mange gamle og grove trær av eik, osp, bjørk, furu og gran, og flere hule trær
er registrert. Det er registrert hele 10 hule eiketrær og en hul osp, og flere av eikene har rødmuld.
Det er en del død ved på lokaliteten, spesielt av osp, deriblant enkelte ospelæger. Det er spredte
forekomster av gadd og læger av gran og furu samt rogn, samt enkelte læger av eik og bjørk.
Totalt sett er det betydelig med død ved på lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Lundeheiane.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) da lokaliteten består av en lokalitet med
sjeldent mange og store hule eiker for denne regionen. Trolig er det få eikelokaliteter i
Tvedestrand av en slik utforming, Lokaliteten oppnår høy vekting på størrelse, skogtilstand og
påvirkning. Middels vekting på parametere artsmangfold. Nærmere undersøkelser av
artsmangfold kan øke vekt på artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Stegheia NØIII
N216
Gammel lavlandsblandingsskog
Boreonemoral gran-blandingsskog
Lokalt viktig (C)
8,1 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 07.09.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand. Lokaliteten er overfladisk befart.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger nord for Stegheia, og består av et bestand med eldre skog. Lokaliteten er
grunnlendt men består også at et steinete parti. Mot nord grenser lokaliteten mot eldre furuskog,
og i øst mot annen naturtypelokalitet med lågurt-furuskog. For øvrig grenser lokaliteten mot
yngre skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreo-nemoral granblandingsskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp og furu. Feltsjiktet er anslått til å bestå av ca. 80% blåbær. For øvrig
består feltsjiktet av skogfiol, fingerstarr med flere.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Det er noe død ved på lokaliteten. Minimum to hule eiker er registrert.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er en av flere verdifulle skogsmiljø i landskapet rundt Stegheia. I dette området er
det en særlig konsentrasjon av verdifulle naturtyper for naturmangfold.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da lokaliteten består av gammel blandingsskog
med blant annet hul eik. Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen parametere. størrelse (over
50 daa) og påvirkning. Middels vekt oppnås på påvirkning og skogtilstand. Lav vekt oppnås på
størrelse, rikhet og bonitet artsmangfold, men grundige undersøkelser kan endre vekt av
artsmangfold, og det er spesielt potensial for arter knyttet til død ved.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Bergehagen
N213

Store gamle trær
Ask
Lokalt viktig (C)
0,5 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 08.09.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på østsiden av dyrket mark ved Bergehagen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær av utforming ask.
Artsmangfold:
Lokaliteten består av storvokst, gammel ask. Store, gamle trær er levested for mange sjeldne
og rødlista arter, der flere av artene er vertsspesifikke.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av en storvokst ask. Omkrets ble ikke målt.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av et fåtall gamle edle løvtrær rundt Fosstveit.
Verdivurdering:
Lokaliteten består av en gammel ask. Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen parametere.
Skjøtsel og hensyn:
Treet må ikke hogges. Døde greiner som beskjæres eller faller ned, bør legges på et egnet sted
så nært treet som mulig, slik at artene som lever på død ved og grove trær har mulighet til å
leve videre på stedet. Lokaliteten bør fortsette å stå lysåpent for at naturverdiene best mulig skal
sikres og økes i framtiden.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype

Blautmyrknatten
N224
Rik edellauvskog
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Utforming
Verdisetting
Areal

Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
3,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.06.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på kommunegrensen mellom Vegårdshei og Tvedestrand kommuner sør for
Langevann. Lokaliteten er en del av de sør- og østlig -eksponerte lisidene av Blautmyrknatten.
Lokaliteten er topografisk variert med bratte bergvegger og grov blokkmark i nedkant, stedvis
finnes grunnlendte partier med svak lågurt-vegetasjon. Det rikeste partiet befinner seg i den
vestlige delen av lokaliteten. Lokaliteten avgrenses mot yngre hogstklasser.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, osp, gran og furu. Busksjiktet har noe hassel og einer. Feltsjiktet
består i rike partier av legeveronika, fingerstarr, bråtestarr, gulaks, knollerteknapp, jonsokkoll,
gullris, smyle, marimjelle og einstape. Blåbær-utgjør ca. 50 % av feltsjiktet på lokaliteten og
dekker store deler av sørsiden. Det er registrert lungenever på gammel eik. Lokaliteten har
potensial for rødlistede arter av vedboende sopp, lav og insekter knyttet til gamle trær og
jordboende sopp til rik bakkevegetasjon.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gammel skog med noe storvokste trær av eik (omkrets 1.50 m), furu (1.70
m) og osp (1.35 m), osp med hulrom er også registrert. Det er linde-trær i grov blokkmark i den
sørlige delen av lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten ligger i et furudominert landskap med få naturtypelokaliteter i skog, men
kartleggingen er ikke heldekkende.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en svak lågurt-eikeskog
(truet naturtype) med et potensial for rødlistede arter samt partier med eldre trær. Stedvis fattig
vegetasjon trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår høy vekt på ingen parameter. Middels
vekt oppnås på parametere størrelse, sjeldne og truede naturtyper, påvirkning og habitatkvalitet.
Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter).
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Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Plassen SV
N271
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
8,0 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 12.10.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en sørvendt, langstrakt liside på grensen mellom Bamble og Kragerø
kommuner. Lokaliteten er variert med rikt i partier, men i betydelig mosaikk med blåbæreikeskog. I sør grenser lokaliteten mot E18, i nord ligger den lokalt viktige (C-verdi) lokaliteten
Plassen V.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik og furu. Feltsjiktet består av hårfrytle, legeveronika og smyle. Blåbær
utgjør 80% av feltsjiktet. Lokaliteten har potensial for sjeldne og rødlista arter av vedboende
sopp og insekter knyttet til gamle og hule trær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gamle trær av små dimensjoner. Det er noen småvokste hule eiker med
omkrets opp mot 1.40 m.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Plassen.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av liten lågurt-eikeskog, men
med betydelig mosaikk med blåbær-eikeskog. Fattig vegetasjon og ungt tresjikt trekker verdien
ned. Lokaliteten oppnår ikke høy vekt på noen parametere. Middels vekt oppnås på parametere
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størrelse, habitatkvalitet og påvirkning. Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og
edelløvskogsplanter).
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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