
NATURMILJØ / BIOLOGISK MANGFOLD  

 

Innledning: 

Naturmiljø omhandler økologiske funksjoner, verneområder, viktige og utvalgte naturtyper, 

rødlistearter og artsforekomster. Kunnskapen om naturmangfold baserer seg på eksisterende data 

som ligger i Naturbase (Miljødirektoratet), Artsdatabanken, skogbruksplaner (MiS-miljøregistreringer 

i skog) og grunnkart.  

 

Det er skissert 4 alternativer i tillegg til 0-alternativet. Traseene er ikke befart. 

 

 

Metode: 

Det ble gjort søk i Artsdatabanken, naturbase, vannmiljø i tillegg til å se på kommunens fysiske kart 

over skogbruksplaner for å se etter biologisk mangfold/naturmiljø som kan påvirkes.  

 

Kriterier: 

Kategori rød: 

• Tap av og forringelse av viktige artsforekomster i høy rødlistekategori (kritisk truet - CR, 

sterkt truet – EN og sårbar – VU).   

• Viktige funksjoner i lokaliteter med stor verdi (A-verdi etter Miljøverndirektoratet sin 

naturtypeveileder) blir brutt. Ødeleggelse/ berøring av hele eller størstedelen av lokaliteten. 

• Varig oppsplitting av viktige økologiske sammenhenger, slik at funksjonen går tapt. 

 

Kategori gul: 

• Tap av og forringelse av viktige artsforekomster i lavere rødlistekategori (nær truet - NT).   

• Viktige funksjoner i lokaliteter med B eller C-verdi etter Miljøverndirektoratet sin natur-

typeveileder blir brutt. Noe berøring av lokaliteter med stor verdi (A).  

• Påvirkning på viktige økologiske sammenhenger, men uten at funksjonen reduseres 

vesentlig. 

 

Kategori grønn: 

• Tap av og forringelse av viktige artsforekomster som ikke er rødlistet (LC).   

• Noe berøring av lokaliteter med B eller C-verdi etter Miljøverndirektoratet sin natur-

typeveileder.   

• Viktige økologiske sammenhenger og funksjoner blir ikke påvirket.  

 

I vurderingen av hvilken kategori linjen vil komme i, er det tatt utgangspunkt i en «vanlig» veibygging. 

I enkelte av linjene er det muligheter for avbøtende tiltak. Dette er skissert under hvert punkt. 

 

 

Generelt om utbyggingens påvirkning på naturmiljø: 

Fragmentering av levesteder skjer både ved å legge veier i naturen, og utbygging av areal. Det blir en 

endring for arter som lever i det aktuelle området, utover det faktiske tapet av areal. Biotoper 

splittes i mindre deler og ved fragmentering kan man få mindre populasjoner og redusert genetisk 

mangfold. Viltkrysninger kan kun kompensere for en liten del av denne effekten.  



 

Brudd av økologiske funksjoner kan skje f.eks. ved at et vassdrag krysses på en uheldig måte. Både 

drenering av myrområder og tap av ferdselsmuligheter langs vannkanter og vannårer vil slå uheldig 

ut for arter. Det bør derfor være et særlig fokus på slike krysninger. Et annet eksempel kan være at 

utbyggingen endrer mikroklimaet i et skogsområde. Endring av luftstrømmer kan føre til en uttørring 

av områder der arter er avhengig av en viss luftfuktighet.   

 

Salt har en gifteffekt på levende organismer. Salt fører til tungt bunnvann i innsjøer/vann som igjen 

fører til oksygenmangel og tap av arter som ikke tåler mangel på oksygen.  

 

TILFØRSELSEVEI TIL EYDEHAVN INDUSTRIOMRÅDE 

 

Naturtyper: 

Utsnittet under viser de tre alternative linjene, det er ikke registrerte naturtyper av betydning i 

området. Området er en blanding av uproduktiv skog, skog med lav bonitet, middelsbonitet og skog 

med høg bonitet? Det er også noe fulldyrket jord i området. Gule sirkler markerer der det må tas 

høyde for å lage kulverter/overganger/rør for ikke å hindre vannets løp.  



 
         Utsnitt fra kommunens kart. 

 

 

 

 

 

 



Artsinformasjon: 

Utsnittet under viser registrerte rødlistede arter i området.  

 

 
Rød sirkel Sårbar (VU)     Utsnitt fra Artsdatabanken 

Hvit firkant  Lav risiko (LO) 

Sort firkant Svartelistet art, svært høy risiko (SE) 

 

Miljøregistrering i Skog: 

Det er ikke registret noen miljøregistreringer i skog (MiS figurer) eller viktige naturtyper ifølge 

naturbase.no, eller i våre fysiske kart over skogbruksplaner.  

 

0-alternativet 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

0 -  alternativet er dagens situasjon med trafikk gjennom Eydehavn sentrum, ned til havna. 

Beskrivelse av konsekvens: 



Ingen 

Konsekvens: Grønn 

Alternativ 1 - tunnel 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Det er ingen registreringer i naturbasen og artsdatabanken der tunnelene vil bli etablert. Tunnelen vil 

bli etablert under allerede bebygde områder og etablert vei og vil derfor ikke påvirke naturmiljø og 

biologisk mangfold i stor grad.   

 

Beskrivelse av konsekvens: 

 

Konsekvens: Grønn 

 

Alternativ 2 (lilla linje (blå i planprogram)) 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Traseen går fra Skoleveien, vest for Ulleråsen, videre mot Ulleråsveien. Traseen følger i hovedsak 

høyspentlinjen nordover langs Øvre Stemmekjennsvei. Traseen går videre nordover og krysse Syver 

Kristiansens vei og passerer øst for 52/528 til treffpunkt på Fv 410. Linjen treffer ingen registreringer i 

naturbasen, artsdatabanken eller MiS registreringer.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

Beslaglegning av areal til veitraseen, og tilhørende problemer med fragmentering er negativt. Ny vei 

må ta høyde for å ikke hindre vannets løp mtp krysningen av bekken som kommer fra Stemmetjønn. 

Dagens kunnskapsgrunnlag tilsier ikke at rødlistede arter eller viktige naturtyper ikke vil bli berørt. 

Salting av vei vinterstid vil ha negative effekter på arter og natur.  

 

Konsekvens: Grønn 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

Etablere kulvert/rør for å ikke hindre vannets løp (bekk fra Stemmetjønn). Rensebasseng som samler 

opp forurenset avrenning og salt fra veien.  

 

Alternativ 3 (blå linje (rød linje i planprogram))  

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Traseen går fra samme punkt som alternativ trase 2. Den følger vestsiden av Ulleråsen nordover, 

krysser «kanalen» videre over nord for grusbanen og sør for skolen. Videre opp mot Fv 410 hvor den 

treffer nord for Kloppedalsveien 11. Linjen treffer ikke direkte registreringer i naturbasen, 

artsdatabanken eller MiS-registreringer.  

Beskrivelse av konsekvens: 

I tillegg til beslaglegning av areal til veitraseen, og tilhørende problemer med fragmentering, vil veien 

medføre påvirkning på tilførselsbekken til Stemmetjønn, i tillegg til selve Stemmetjønn. Stemmetjønn 

er karakterisert som en vannforekomst av god kvalitet. Dagens kunnskapsgrunnlag tilsier ikke at 

rødlistede arter eller viktige naturtyper vil bli berørt. Forurensning fra veien kan gi en uheldig 

påvirkning på de nærliggende vannene og tilhørende vassdragssystemer og arter tilknyttet dette.  



I vannmiljø er Ulsryggtjern og Bekken/elva som går fra Ulryggtjern ned til Stemmetjønn karakterisert 

som i svært god tilstand. Det er viktig å bevare den gode tilstanden da det er vannforskriften sitt mål 

at alle vannforekomster skal ha minst god tilstand ila 2021. En ny vei kan potensielt forringe 

tilstanden til Stemmetjønn.  

Fugler kan bli påvirket av arealendringen. Arealendring vil gjøre fiskeørnen som er observert i 

området ekstra sårbar. Fiskeørn (NT), stær (NT), fiskemåke (NT) og svartrødstjert (VU) er registrert på 

Ulleråsen. 

 

Konsekvens: Gul  

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

Etablere kulvert/rør for å ikke hindre vannets løp (bekk fra Stemmetjønn). Rensebasseng som samler 

opp forurenset avrenning og salt fra veien. Gjennomføring av disse tiltakene kan heve konsekvens-

kategorien til grønn.  

 

Alternativ 4 (rød linje (grønn linje i planprogram))  

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Alternativ 4 går gjennom skog, men er regulert til utbygging. Utredningen tar utgangspunkt i 

eksisterende planstatus. Alternativ 4 følger i stor grad gjeldende reguleringsplaner trase. Den går 

gjennom Ulleråsen fra sør, krysser sti og «kanal» i nord før den sammenfaller med trase 3 nord for 

grusbanen og videre til treff på Fv 410. Denne linjen strekker seg over tilførselsbekken fra 

Ulsryggtjern som går til Stemmetjønn. Linjen treffer ikke direkte registreringer i naturbasen, 

artsdatabanken eller MiS-registreringer.  

 

I vannmiljø er Ulsryggtjern og Bekken/elva som går fra Ulryggtjern ned til Stemmetjønn karakterisert 

som i svært god tilstand. Det er viktig å bevare den gode tilstanden da det er vannforskriften sitt mål 

at alle vannforekomster skal ha minst god tilstand ila 2021. En ny vei kan potensielt forringe 

tilstanden til Stemmetjønn.  

 

Området den røde linjen strekker seg gjennom er regulert til bolig og det er også regulert en vei, som 

nesten sammenfaller med den røde linjen.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

En ny vei vil beslaglegge areal, og gi tilhørende problemer med fragmentering av naturen.  Hvis 

reguleringsplanen realiseres vil det etableres boligfelt med vei nesten der den røde linjen er vist.  

 

Konsekvens: Grønn  

 

 

 

 

 

  



 


