
 

Sjekkliste registrering av landskapskarakter: Vei til Eydehavn 

VEDLEGG TIL VEG TIL EYDEHAVN - VURDERING AV LANDSKAPSBILDET 

 

Forhold ved 
landskapet 

Beskrivelse 
(Basert på tilgjengelige kartdatabaser, skogoglandskap.no, 
Norge i Bilder, historiske kart, 3D-modell SVV, 
observasjoner i felt) 

Betydning for 
landskapskarakteren 
(stor - middels - liten) 

Landskapets innhold    

Landformer og vann 
 

Småkollete småskala landskap i baklandet til kystlandskapet, typisk for 
regionen. Høyeste kolle Ulleråsen + 53 moh. 
Viktige vann/tjern: Ulfsryggtjønn 13,4 moh. og Stemmetjønn +12,3 moh.   
 

stor 

Vegetasjon  
 

På kollene er skrinnere jord der furu/eik er dominerende treslag.  I 
dalsøkkene mer lauvskog og blandingsskog av eik, bjørk, osp, selje og noe 
lønn med innslag av gran og furu, typisk for regionen. Vannet Gjengroing 
og myrlandskap rundt Stemmetjønn. Naturmangfoldet er ikke registrert.  
 

stor 

Arealbruk og 
bebyggelse 

Boligklynger og frittliggende boliger på småkoller i den nordlige delen av 
Eydehavn som knyttet sammen av et nettverk av lokalveger.  
 
Høyspentlinje går mellom boligområdene sørvest for Stemmetjønn. Lav 
krattvegetasjon preger en trasé på ca. 40m bredde. Ubebygd areal i 
traséen gir enkeltboliger og boligklyngene øst for høyspentlinjen en mer 
landelig beliggenhet. 
 
Eydehavn skole (1.-7. klasse) med ca. 150 elever og naturbarnehage 
ligger rett utenfor planområdet.  Barna benytter de nære skogsområdene 
mellom skolen- Ulfsryggtjønn og idrettsplassen/Kloppemyr til lek og 
klasseromsundervisning (synlig installasjoner i terrenget). Et nettverk av 
turveier og turstier i nærområdet til skolen og Ulleråsen viser at området 
er aktivt i bruk. 
 
 

stor 

Kulturhistorien i 
landskapet 

Steinsatt kanal mellom Ullertjønn og Stemmetjønn som vannkilde til 
industrien på Eydehavn (Nitriden) er det mest iøyenfallende 
kulturhistoriske elementet . En opprinnelig funksjon for bruk av vann som 
nå er en stor lokal opplevelseskvalitet. Høydebassenget på toppen av 
Ulleråsen ble også etablert med tilknytning til virksomheten på Eydehavn, 
men har lav opplevelsesverdi og er lite synlig i terrenget. 
 
Eneboliger av nyere tid i form av  trehusbebyggelse, i all hovedsak sørvest 
i området.   
 
Bosetningsplass fra steinalderen i grensa til området på østsiden av 
Ulleråsen er ikke/lite synlig i terrenget. Spor av steingjerde øst i 
planområdet. Løse steiner blant annet i/langs stier fra leting etter lokale 
jernforekomster på Ulleråsen. 
 
Egen vurdering er gjort for kulturminner/kulturmiljø. 

stor 

Kulturelle referanser 
 

Deler av Kulturløypa Ulfsryggtjønn på 2,7km etablert i 2007 (månedens 
tur i Arendal april 2013) inngår inn i området.  
 
Enkeltelementer som kanelen mellom Ulfsryggtjønn og Stemmetjønn og 
høydebassenget på Ulleråsen er knyttet til drift av smelteverket. 
 

middels 
 

Romlig-estetiske 
forhold 

Det er små, og tydelige åpne landskapsrom i dalsøkkene: bekkeløpet fra 
Ulfsryggtjønn til Stemmetjønn inkludert tjerna, og Kloppemyr ved skolen: 
idrettsplassen.  I tillegg det flatere terreng/grasbakke med dam mellom 

stor 



skolen og Ulfsryggtjønn. 

Endrings- og vedlikeholdsprosesser  
Aktive naturprosesser  
  

Gjengroing av kantene til Stemmetjønn. 
Enkelte mindre beiteområder/dyrket mark er preget av gjengroing på 
østsiden av Ulleråsen og bygd ned på vestsiden av 
Ulleråsen/Stemmetjønn (sammenliknet med flyfoto 1946.) 

liten 

Jord- og skogbruk, 
reindrift, fiske, annen 
utmarksbruk  

Ingen skogbruksdrift som næringsform. 
Plukkhogst av områdene av nærområdene sørvest for skolen og 
skogsområdet langs kanalen.  

liten 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 
Transport 

Ingen direkte påvirkning av byggeområder, bortsett fra et lite stykke vei 
som er opparbeidet øst for Ulleråsen.  
Store deler av området Ulleråsen er satt av til boligområder i 
kommuneplanen. 

stor  

Sammenhenger og brudd  
Geografiske og 
romlige  

Få romlige sammenhenger. Det småkollete, tredekte landskapet gir liten 
oversikt. Landskapsrommet i øvre delen av kanalen mellom Stemmetjønn 
og Ulfsryggtjønn fremheves som det mest spesielle, sammen med det 
store landskapsrommet rundt Stemmetjønn. Korte horisontlinjer. 
 

stor 

Funksjonelle  Skolens beliggenhet og bruk av de nære skogsområdene og idrettsbane 
/Kloppedalsmyra. 
Sammenhengende turstinett.   
Ulfsryggtjønn og Stemmetjønn er bundet sammen av kanalen. 
 

stor 

Historiske   Utnytting av vannkilden Ulfsryggtjønn og etablering av høydebassenget 
på Ulleråsen en del av industrihistorien på Eydehavn.  
Synlige endringer de siste sytti - hundre år.  
 

Middels 

Nøkkelelementer  
Naturskapte 
nøkkelelementer 

Småkollete tredekt landskapsformer med små åpne landskapsrom, som 
idrettsplassen og kanalen og nærområdet med dam. 
 

stor 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Kanalen, høydebasseng, bebyggelse i form av skole, barnehage og 
eneboliger samt høyspent traséen. Bebyggelsen og lokalvegene er godt 
integrert i det småkuperte landskapet og har gjort små inngrep i 
terrenget. 
 

middels 

Landskapskarakter: 
 
Området er et typisk småkollet kystnært landskap.  Deler av det er bebygd med frittliggende boliger og har en landlig karakter 
og danner overgang fra tettbebygd strøk til naturområdet bakenfor. Området oppleves som et uavbrutt natur og 
landskapsområde nordover. Området er innholdsrikt med kontrast mellom landskapsformer, natur/bebygd areal og har 
varierende inntrykksstyrke og opplevelsesverdi. Enkelte historiske elementer er identitetsskapende for stedet. 

 


