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Innledning

Dette notatet er et tillegg til ”Kartlegging av naturverdier på nye arealer for parsell 12.2
Telemark grense til Porsgrunn stasjon” av 13.4.2010. Det har siden den gang tilkommet et par
nye anleggsveier og mindre endringer innen planområdet. Kun nye arealer er vurdert her.
Verdivurderingen baserer seg på forekomst av verdifulle naturtyper (Dn-håndbok 13) og
rødlistede arter (Kålås et al. 2010).

2.

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 2-1. Det presiseres at verdivurderingen er gjort på bakgrunn av eksisterende
informasjon hentet fra Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) og Artskart
(Artsdatabanken & GBIF). Verdivurderingen representerer derfor status av funn registrert pr.
i dag i disse databasene.
Influensområdet regnes som selve tiltaksområdet samt en buffersone på ca. 1 km.

Tabell 2-1. 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 2010
(www.artsdatabanken.no)
http://dnweb12.dirnat.no
/nbinnsyn/ (Kålås et al.
2010)

3.

Verdivurdering

3.1 Ny permanent anleggsvei ved Nøklegård
Den planlagte anleggsveien vil ikke berøre registrerte viktige naturtyper. Soppen gråsotbeger
(NT1) er registrert på bygningen på Solbergseter.
Området vurderes å ha liten verdi for verdifulle naturtyper og rødlistearter.

1

Kategori nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås et al. 2010).
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3.2 Ny midlertidig anleggsvei nord for Fritzkløvåsen
Anleggsveien er planlagt å ligge i en bue rundt den svært viktige rike edellauvskogen ved
Fritzkløvåsen (BN00005685). Edellauvskogen er beskrevet som et større område (378 daa)
med lågurteikeskog med innslag av alm-lindeskog og blåbæreikeskog. Lokaliteten er svært
viktig (A-verdi) og huser flere signalarter og rødlistearter primært innen vedboende sopp og
lav, som blant annet oksetungesopp, eikegreinkjuke og ruteskorpe (alle NT).
Området vurderes å ha stor verdi for verdifulle naturtyper og rødlistede arter.
3.3 Ny midlertidig anleggsvei sør for Ønnsåsen tunnel
Den midlertidige anleggsveien er planlagt å ligge i et område uten registrerte verdifulle
naturtyper eller rødlistede arter. Veien ligger imidlertid tett opp mot den viktige
edellauvskogen ved Gunnarsrød.
Området vurderes å ha middels verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper og rødlistede
arter.
3.4 Ny anleggsvei i tilknytning ved Nordre Tveitan
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i området hvor det er planlagt ny permanent
anleggsvei ved Nordre Tveitan. Det er imidlertid registrert bananslørsopp (VU 2) og
lammesopp (NT) i 2011 i området.
Området vurderes å ha middels verdi vurdert opp mot verdifulle naturtyper eller rødlistede
arter.

4.

Konklusjon

Notatet redegjør for verdivurdering av nye arealer tilkommet etter notat av 13.4.2010
”Kartlegging av naturverdier på nye arealer for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn
stasjon”. Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon om verdifulle naturtyper og
rødlistearter.
De planlagte anleggsveiene berører ikke direkte verdifulle naturtyper, men to av dem går tett
inntil viktige rike edellauvskoger (Fritzkløvåsen og Gunnarsrød) og områdene i tilknytning til
planlagt vei får dermed hhv. stor og middels verdi.
Det er noen registrerte rødlistearter i de berørte områdene, hovedsakelig av sopp. Disse er
med på heve verdien spesielt i området tilknyttet Nordre Tveitan.

5.

Usikkerhet

Verdivurderingen i dette notatet (og notatet fra 13.4.2010) er basert på eksisterende offentlig
tilgjengelig informasjon fra Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) og Artskart
(Artsdatabanken & GBIF). Det er ikke gjennomført undersøkelser i felt, og det vil derfor være
2

Kategori sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås et al. 2010).
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knyttet noe usikkerhet til eksakt geografisk lokalisering av artsregistreringer i Artskart som er
gamle. Det vil også være knyttet noe usikkerhet til arrondering og avgrensing av naturtyper
fra Naturbase, så lenge lokalitetene ikke er verifisert.

6.
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