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Sammendrag

Kartlegging av naturverdier (verdifulle naturtyper og rødlistede arter) for nye arealer
tilkommet etter reguleringsplan i 2002 på strekningen Telemark grense til Porsgrunn stasjon
gav følgende verdivurdering: ingen verdi for område A, B, D, E, F, H; og stor verdi for
område C og G. I de fleste områdene er det ikke registrert verken rødlistearter (Kålås et al.
2006) eller verdifulle naturtyper (Direktoratet for Naturforvaltning 2006). I område C (deponi
6 og 7 med tilhørende vei) berøres to verdifulle naturtyper, både en svært viktig edellauvsskog
med flere rødlistede sopper (berørt av deponi 7) og en viktig havnehage (berørt av veien til
deponi 6 og 7). I Lønnebakken havnehage er det registrert forekomst av nært truet Triturus
vulgaris (liten salamander). Avbøtende tiltak som å unngå drenering eller planering og ikke
anlegge for høye vegkanter bør gjennomføres for å tilrettelegge for liten salamander.
Plassering av deponi 7 bør revurderes, eventuelt utredes nærmere.
Veien til deponi 15 (område G) berører registrering av sterkt truet Milataea diamina (mørk
rutevinge). Vertsplanten for mørk rutevinge er vendelrot, og uten nærmere utredning er det
uklart om registreringen er et tilfeldig individ eller om det representerer en lokalitet som er
viktig for bestanden av mørk rutevinge. Det anbefales samarbeid med entomolog og/eller
botaniker i detaljfasen for å hindre eventuell utkonkurrering av vendelrot i
revegeteringsstadiet. Som generelt avbøtende tiltak bør permanente deponier tilsås med lokalt
stedegent materiale, eller revegeteres naturlig dersom forholdene tilsier det.

2.

Innledning

Ifølge reguleringsplan for parsell 12.2 (2002), og merknader til planprogram fra
Fylkesmannen i Telemark (20.01.2010), er det behov for en kartlegging av naturverdier for
nye arealer tilkommet i parsell 12.2 etter forrige regulering. I dette notatet er det kartlagt
naturverdier på områder som ikke tidligere er planregulert etter reguleringsplan i 2002.
Verdivurderingen baserer seg på forekomst av verdifulle naturtyper (DN-håndbok 13) og
rødlistede arter (Kålås et al. 2006). Datagrunnlaget består hovedsakelig av informasjon fra
databaser (Naturbase og Artskart), samt fra eksisterende rapporter og personlige meddelelser.
All informasjon om biologisk mangfold som er kartlagt i Porsgrunn kommune (Silsand 2000)
er registrert i Naturbase (DN 2010) (pers. medd. Trond Erik Silsand, rådgiver, Fylkesmannen
i Telemark).

3.

Metode

Verdivurderingen følger Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006) hvor
verdien fastsettes langs en 3-delt skala som spenner fra liten verdi til stor verdi. Se tema i
Tabell 3-1. Det presiseres at verdivurderingen er gjort hovedsakelig på bakgrunn av
informasjon fra databaser som Naturbase (DN 2010) og Artskart 1.5 (Artsdatabanken & GBIF
2010). Verdivurderingen representerer derfor status av funn registrert pr i dag i disse
databasene.
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Tabell 3-1. Tema som verdsettes (Statens vegvesen 2006).

Kilde

Stor verdi

Middels verdi

Liten verdi

Naturtyper

Naturtyper vurdert til
svært viktige (verdi A).

Naturtyper vurdert som
viktige (verdi B).

Andre områder.

Viktige områder for:
• Arter i kategoriene ”kritisk
trua”, ”sterkt trua” og
”sårbar”
• Arter på Bern-liste II
• Arter på Bonn-liste I

Viktige områder for:
• Arter i kategoriene ”nær
trua” eller ”data-mangel”
• Arter på regional rødliste.

Andre områder.

http://dnweb12.dirnat.no
/nbinnsyn/
DN-Håndbok 13:
Kartlegging av naturtyper

Rødlista arter
Norsk rødliste 2006
(www.artsdatabanken.no)
http://dnweb12.dirnat.no
/nbinnsyn/ (Kålås et al.
2006)

4.

Verdivurdering

4.1 Område A – Deponi 3 med tilhørende vei og rømningstunnel
Deponi 3 med tilhørende vei og rømningstunnel er planlagt i et område hvor det ikke er
registrert noen verdifulle naturtyper (DN 2006). Det er heller ikke registrert noen rødlistearter
i området (Kålås et al. 2006).
Område A vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistearter.
4.2 Område B – Deponi 4 og 5 med tilhørende vei og rømningstunnel
Deponi 4 og 5 med tilhørende vei er planlagt i et område hvor det ikke er registrert noen
verdifulle naturtyper (DN 2006). En svært viktig rik edellauvsskog (Naturbase: BN00005691,
Presteskjeggen V) med stor verdi og flere rødlistearter ligger i nærheten av enden på planlagt
vei oppe ved deponi 4, men tiltaket slik det er planlagt i dag vil ikke berøre den verdifulle
naturtypen.
Område B vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistearter.
4.3 Område C – Deponi 6 og 7 med tilhørende vei og rømningstunnel
Den planlagte veien til deponi 6 og 7 vil berøre en viktig naturtypelokalitet, BN00005703
Lønnebakke (Naturbase). Lokaliteten beskrives som en havnehage som ennå brukes som
beitemark, og deler av tiltaket er planlagt i allerede eksisterende traktorvei inne i havnehagen.
Sør i havnehageområdet er det funnet Triturus vulgaris (liten salamander, se rødlisteart i
temakart – del 1) som er nært truet (kategori NT i nasjonal rødliste; Kålås et al. 2006).
Eventuell utbygging av eksisterende vei bør unngå høye kanter på vegen for å opprettholde
salamanderens begevelsesmønster. Permanente dammer i området må ikke dreneres eller
planeres ut.
Deponi 7 er planlagt å ligge inn i en svært viktig edellauvsskogsområde (Naturbase:
BN00005685, Fritzkløvåsen). Lokaliteten er et større område med lågurteikeskog, flekkvis
alm-lindeskog og blåbæreikeskog. I nærheten av området hvor deponi 7 er planlagt, er det
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registrert fire nært trua sopparter; Xylobolus frustulatus (Ruteskorpe), Fistulina hepatica
(Oksetungesopp), Artomyces pyxidatus (Begerfingersopp) og Pachykytospora tuberculosa
(Eikegreinkjuke), og det er sannsynlig at disse også finnes i tilknytning til planlagt deponi (se
rødlisteart i temakart – del 1). Deponiets plassering bør revurderes, eventuelt bør lokaliteten
utredes nærmere slik at man unngår tap av rødlistede arter.
Det er ikke registrert noen rødlistearter (Kålås et al. 2006) eller viktige naturtyper (DN 2006)i
tilknytning til deponi 6.
Område C vurderes å ha stor verdi basert på svært viktig naturtypelokalitet.
4.4 Område D – Deponi 9
Det er ikke registrert noen rødlistearter (Kålås et al. 2006) eller viktige naturtyper (DN 2006) i
området for planlagt deponi.
Område D vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistede
arter.
4.5 Område E – Deponi 12,13 og 14 med rømningstunnel og tilhørende veier
Deponi 12,13 og 14 samt rømningstunnel og tilhørende veier er planlagt i et område hvor det
ikke er registrert noen verdifulle naturtyper (DN 2006) eller rødlistede arter (Kålås et al.
2006).
Område E vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistede
arter.
4.6 Område F – Rømningstunnel sør for Sortilen med tilhørende vei
Rømningstunnelen sør for Sortilen med tilhørende vei er planlagt i et område hvor det ikke er
registrert noen verdifulle naturtyper (DN 2006). Det er heller ikke registrert noen rødlistede
(Kålås et al. 2006) arter i området.
Område F vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper eller rødlistede
arter.
4.7 Område G – Vei tilhørende deponi 15
Deponi 15 er planlagt i et eksisterende sandtak som er i aktivt bruk. Sandtaket er registrert
som ”erstatningsbiotop” og som viktig naturtype (Naturbase: BN00005658, Eidanger sandtak)
(DN 2010). Sandsvale hekker her og dverglo er også observert hekkende tidligere. I
randsonen av sandtaket, hvor veien er planlagt oppgradert, er den sterkt truete (kategori EN i
nasjonal rødliste; Kålås et al. 2006) sommerfuglen Milataea diamina (mørk rutevinge, se
rødlisteart i temakart – del 2) registrert (Artskart 1.5). Mørk rutevinge er ansvarsart for
nabokommunen Skien og forekommer på fuktige enger eller åpne lysninger i skogen, der
vertsplanten Valeriana sambucifolia (vendelrot) vokser. Arten trues av tilplanting av gran
eller at leveområdene gror igjen og skygger ut vertsplanten. Vendelrot er vanlig og vokser på
fuktig jord på flere steder i Eidangerområdet (Artskart1.5). Kun basert på punktregistrering i
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Artskart uten videre spesifikasjoner, er det vanskelig å si om det var et tilfeldig individ eller
om det er et område med mye vendelrot som er viktig for bestanden. Dersom vendelrot
forekommer i området bør dette tas hensyn til i revegeteringsfasen, ved at man ikke sår eller
planter ut vegetasjon som kan utkonkurrere vendelrot eller som gjør at området gror igjen. Det
anbefales samarbeid med entomolog og/eller botaniker i detaljfasen for å sikre at den sterkt
truete arten ikke forsvinner ved oppgradering av veien.
Område G vurderes å ha stor verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistede arter.
4.8 Område H – Vei tilhørende deponi 16
Det er ikke registrert noen verdifulle naturtyper (DN 2006) eller rødlistede arter (Kålås et al.
2006) der veien fra deponi 16 er planlagt (Artskart 1.5).
Område H vurderes å ha ingen verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistede
arter.

5.

Forslag til avbøtende tiltak

Permanente deponier bør arronderes og revegeteres naturlig der det er mulig, eventuelt tilføres
lokalt stedegent plantemateriale.
For spesielle avbøtende tiltak, se beskrivelse under hvert enkelt område.
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