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1 Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse for 

Færder kommune". Rapporten tar for seg temaet naturmangfold. Fagansvarlig for tema naturmangfold 

har vært Kaj-Andreas Hanevik. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 

kontaktperson er Nils Brandt, mens hos COWI er Olav Eriksen oppdragsleder. 

 

Januar 2023 

Oslo 
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2 Sammendrag 

COWI AS prosjekterer og regulerer ny fastlandsforbindelse fra Færder og utreder i den sammenheng 

konsekvensene prosjektet vil ha på fagtema naturmangfold. Rapporten baserer seg på eksisterende 

kunnskap fra kommunedelplan, egne befaringer og offentlig tilgjengelig informasjon. Flere traseer har 

blitt vurdert i tidligere planprosess, og valgt trasé (11500) er ansett som det alternativet med lavest 

konfliktnivå for fagtema naturmangfold. Dette dokumentet omhandler verdifullt naturmangfold som blir 

berørt av trasé 11500. 

Verdifullt naturmangfold med tilknytning til prosjektet er verneområder, og forekomster av de viktige 

naturtypene edelløvskog, gammelskog, dammer og store eiketrær. Eiketrærne er utvalgt naturtype. Det 

er flere forekomster av rødlistearter kjent fra naturtypene. I planområdet er det økologisk 

funksjonsområde for småsalamander og den rødlistede fuglen vipe (CR). 

Prosjektet har tatt hensyn til verdifull natur ved å begrense anleggsbeltet så mye som mulig ved 

nærføring til verdifulle naturområder. Ved arbeider nært verdifulle store trær anbefales en rekke tiltak for 

å ivareta rotsonen og trekronen til trærne best mulig. Videre anbefaler rapporten å legge føringer for 

tunneltetting for å unngå drenering av vannmiljø over Teietunnelen, samt kartlegging og håndtering av 

fremmede arter i anleggsfasen. 

Samlet sett er prosjektets negative påvirkning på naturmangfoldet av middels omfang, utenom syv hule 

eiker som må felles på Kolberg; dette er åpenbart svært negativt for naturmangfoldet. De største 

konfliktene er derfor negativ påvirkning på flere store eiketrær (utvalgt naturtype) i forbindelse med 

påkobling på veinettet på Nøtterøy, mindre inngrep i to bøkeskoger, indirekte påvirkning på Ilene 

naturreservat, og reduksjon i leveområdet til småsalamander. Videre vil seks andre viktige naturtyper bli 

redusert i størrelse som følge av permanent veianlegg og tilhørende anleggsvirksomhet. Etablering av 

hengebru over Vestfjorden er i konflikt med innflyvning til for fugl som skal til/fra Ilene naturreservat. 

Dette kan føre til kollisjoner mellom trekkende fugl og brukonstruksjoner, wire m.m. 

 

 

Figur 2-1: Salamanderdam på Smørbergrønningen (tv). Småsalamander (Lissotriton vulgaris) og stor vannkalv 

(Dytiscus marginalis) (th). 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens fastlandsforbindelse for øyene i Færder kommune, med ca. 30 000 innbyggere, er Kanalbrua i 

Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en konseptvalgutredning 

(KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for anmodningen var uro over 

et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar 

forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 

Ramdal/Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 

behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 

forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 

oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 

følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er vist i oversiktskart i figur 3-1 og i snitt i figur 3-2 og består av en veistrekning på ca. 5,75 km 

mellom Smidsrødveien og Semslinna. I Færder kommune starter prosjektet i øst med en ny to-felts 

tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien på Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i en ca 

1,9 km lang to-felts tunnel under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/Munkerekka. Videre 

fram til Semslinna er forbindelsen fire-felts vei.  

Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen og videre ut på en hengebro over 

Vestfjorden over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen i tunnel under 

Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til 

påkobling mot Semslinna ved Jarlsberg travbane. 

Den nye veien dimensjoneres som "Kapasitetssterk veg" vei etter avsnitt 2.9 i Veg- og gateutforming 

(N100 fra 2021) som gjelder kapasitetssterke veger/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges 

som rundkjøringer, og strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet mellom 40 og 70 km/t. 
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Figur 3-1: Oversiktskart over traseen. 

 

 

Figur 3-2: Snitt av traseen (fra KDP). 

4 Metode 

Statens vegvesen gjennomførte en konsekvensutredning i forbindelse med kommunedelplanen i 2017. 

Konsekvensutredningen omfattet også fagtema naturmangfold. Flere alternative korridorer ble vurdert.  

Denne fagrapporten vurderer konsekvensene detaljreguleringsplanen, som er en videreføring av den 

valgte  korridoren, har på naturmangfoldet. Store deler av strekningen er innenfor tidligere utredet 

korridor og kunnskap fra 2017 (Holtung m. fl. 2017) er benyttet. 
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4.1 Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra rapporten "Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 

Kommunedelplan med KU Temarapport Naturmangfold" (Holtung m.fl. 2017). I den rapporten ble 

korridorer på 200 meters bredde langs veialternativene utredet, med totalt syv ulike alternativer.  

 

Valgt trasé (11500) er vurdert som det alternativet med lavest konfliktnivå for fagtema naturmangfold 

(Holtung m fl. 2017). Traseen er befart høsten 2019 og våren 2020 med sikte på å innhente oppdatert 

kunnskap om delområdene fra KU, samt registrering av eventuelle nye forekomster. Befaringer ble 

gjennomført av naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik, økolog Aksel Dvergsten og limnolog Karl Otto 

Mikkelsen. Disse supplerende undersøkelsene ble gjort etter foreslått veigeometri hentet ut 09.10.2019. 

Som et tillegg til tidligere kartlegging er følgende utført:  

• Kartlegging av arter og naturtyper på tunneltakene 

• Elektrofiske i Manumsbekken for å påvise eventuelle forekomster av fisk 

• Kartlegging av salamander med ruser og feller i på Smørbergrønningen 

Kartlegging og verdisetting av naturtyper er gjort i henhold til DN-Håndbok 13 (Direktoratet for 

naturforvaltning 2007). Artsdatabanken er benyttet for oversikt over rødlistearter (Artsdatabanken, 

2021) fremmede arter (Artsdatabanken 2018 B) og rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018 A). 

Artsbestemmelse av karplanter er utført i tråd med Norsk flora (Lid og Lid 2004). 

Fremmedartslistekategorier er hentet fra (Artsdatabanken, 2018 B). 

 

Søk i Artkart.artsdatabanken.no ble gjennomført den 05.03.2020. Foreldete data fra før år 2000 er ikke 

benyttet videre i denne rapporten. Dette gjelder i hovedsak artsregistreringer 

(Artskart.artsdatabanken.no). 

 

 

Figur 4-1: Rødlistekategorier benyttet i Norge (Artsdatabanken 2021). 

 

Figur 4-2: Risikokategorier for fremmede organismer i Norge (Artsdatabanken 2018 B). 
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4.2 Influensområdet 

Influensområdet for naturmangfoldet forholder seg i hovedsak til foreslått anleggsgrense. Støy fra 

anleggsarbeider vil kunne påvirke fugler i hekkeperioden utenfor anleggsgrensen også. Hengebru over 

Vestfjorden kan føre til påvirkning også utenfor reguleringsplanen, for eksempel inn i Ilene naturreservat. 

4.3 Avgrensing av fagtema 

Naturmangfold defineres som «biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold 

som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning» (Naturmangfoldloven § 3). Denne 

rapporten omhandler verdifullt naturmangfold. Med dette menes først og fremst sjeldne og truede 

naturtyper og arter oppført i de norske rødlistene for arter (Henriksen og Hilmo 2015) og naturtyper 

(Artsdatabanken 2018). Viktige naturtyper for biologisk mangfold (DN-håndbok 13) samt arter som 

Norge har et spesielt ansvar for er også innlemmet under verdifullt naturmangfold. Arter som er spesielt 

hensynskrevende ved for eksempel utbygging av infrastruktur kan også være innlemmet i utredningen. 

Naturmangfold som ikke faller inn under disse beskrivelsene, og er vanlige i Norge, får lav verdi og er 

ikke vurdert i denne utredningen. Den vanlige naturen kan bli sterkt påvirket av tiltaket. Slik påvirkning 

vurderes ikke å gå imot forvaltningsmålene for økosystemer, arter og naturtyper jf. naturmangfoldloven 

§§ 4–5 og anses i denne sammenheng som ikke-vesentlige. Denne utredningen tar for seg verdifullt 

terrestrisk naturmangfold, men rapporterer også om Manumsbekken og Smørbergrønningen (W04 og 

N05 i Tabell 5-1 og Vedlegg 1) hvor prosjektet har gjort supplerende fiske- og salamanderundersøkelser. 

4.4 Verdisetting og påvirkning 

For å sørge for overførbarhet innad i prosjektet gjøres verdisettingen av delområder etter samme 

metodikk (Statens vegvesen, 2014) som konsekvensutredningen fra 2017 (Holtung m.fl., 2017). 

Påvirkning og konsekvens er vurdert ut ifra ny metodikk, som beskrevet i håndbok V712 for 

konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2018). 

Vurdering av påvirkning er basert på foreløpig veggeometri og foreløpig reguleringsplan, hentet ut 

30.08.2022.  
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5 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Formålet med rapporten er å beskrive prosjektets påvirkning og konsekvens på fagtema naturmangfold 

med utgangspunkt i prosjektert veianlegg og tilhørende anleggsområde. 

Kun naturverdier i potensiell konflikt med tiltaket blir vurdert i denne rapporten. Delområdenavn henviser 

til navn på delområder fra gjeldende konsekvensutredning fra 2017. Det er kartlagt én ny forekomst av 

verdifull naturtype, denne er markert ut som et eget delområde. Totalt blir 8 delområder påvirket 

negativt av prosjektet grunnet arealbeslag. Delområdene er beskrevet i Vedlegg 1. 

Forekomster av rødlistearter er inkludert i naturtypebeskrivelsene (Vedlegg 1) der dette er aktuelt. 

Utenom vipe (CR), får ingen forekomster sitt eget økologiske funksjonsområde for arter da dette 

ikke anses hensiktsmessig ut ifra artenes økologi. Det forekommer kun viltområder av liten verdi med 

tilknytning til prosjektet; disse får derfor ikke tilegnet egne delområder (se 10.2.2 Vilt). 

Nær tiltaket finnes Ilene naturreservat. Ilene er også registrert som geosted, som det største og 

viktigste uberørte estuarium på Østlandet. Ilene blir ikke påvirket av direkte arealinngrep, men kan bli 

utsatt for indirekte påvirkning gjennom forstyrrelser i anleggsperioden og etablering av hengebru over 

Vestfjorden, som er hovedtrekkruten for fugl inn til reservatet. Det er ingen andre registrerte geosteder 

med nærhet til prosjektet (NGU.no). 

 

Figur 5-1: Oversiktskart med veitrasé og nummererte delområder. Delområder med N fremfor tallet er 

naturtypelokaliteter. Traséen er lagt i tunnel på Teie og Hogsnes. 
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Tabell 5-1 Verdifull natur med tilknytning til prosjektet (trasé 11500). 

Registrerings-

kategori 

Delområde 

navn og Id 

(kartreferanse) 

Beskrivelse KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

Viktig naturtype N02 Hogsnes Bøkeskog Middels Forringet. Om lag 25% av bøkeskogens 

areal blir beslaglagt og dermed ødelagt 

av tunnelpåhugg og tilhørende 

anleggsvirksomhet. 

Betydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N04  

Smørberg sør 

Gammel 

furuskog 

Stor Ubetydelig endring. Delområdet legges 

inn som hensynssone naturmiljø i 

reguleringsplan. Forekomsten ligger 

utenfor anleggsområde og permanent 

arealbeslag og vil ikke bli påvirket. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N05 

Smørbergrønnin

gen 

Dam med 

salamander 

Middels Forringet. Selve dammen blir ikke 

direkte påvirket, men noe nærliggende 

skog som er en del av leveområdet til 

salamanderne i dammen blir fjernet. 

Kantsonen rundt dammen bevares. 

Salamandernes vandringsmulighet vil bli 

betydelig redusert etter endt tiltak. Det 

er planlagt kulverter under GS-vei og 

hovedvei for å opprettholde 

salamandernes vandringsmulighet langs 

den nord-sørgående bekken som trolig 

er en viktig vandringsvei i dag. 

Betydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N06 Rekkevik Rik sump- og 

kildeskog 

Middels Ubetydelig endring. Forekomsten ligger 

utenfor anleggsområde og permanent 

arealbeslag og vil ikke bli påvirket. 

Delområdet legges inn som hensynssone 

naturmiljø i reguleringsplan.  

Ubetydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N10 Ramberg 

terrasse 33 

Hul eik 220 cm 

omkrets 

Middels Ubetydelig endring. Forekomsten ligger 

utenfor anleggsområde og permanent 

arealbeslag og vil ikke bli påvirket. 

Delområdet legges inn som hensynssone 

naturmiljø i reguleringsplan. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N12 Ramdal Bøkeskog Middels-

stor 

Noe forringet. 10% av bøkeskogens 

areal blir beslaglagt og dermed ødelagt 

av tunnelpåhugget og tilhørende 

anleggsvirksomhet. 

Noe 

miljøskade 

Viktig naturtype N13 Ravneveien 

22 

Hul eik 330 cm 

omkrets 

Middels Ubetydelig endring. Forekomsten ligger 

utenfor anleggsområde og permanent 

arealbeslag og vil ikke bli påvirket. 

Ubetydelig 

miljøskade 
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Registrerings-

kategori 

Delområde 

navn og Id 

(kartreferanse) 

Beskrivelse KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

Viktig naturtype N15 Grindløkka 

skole 

25 store 

eiketrær 

Stor Forringet. Prosjektet har planlagt med at 

så få hule eiker som absolutt mulig skal 

felles, men syv trær vil trolig gå tapt 

(NINFP2010038082, NINFP2010038082, 

NINFP2010038082, NINFP2010038104, 

NINFP2010038081, NINFP2010038081, 

NINFP2010038081). Fire av disse er en 

del av den opprinnelige trerekken 

registrert etter DN-håndbok 13. De 

resterende tre trærne er registrert ved 

senere NiN-kartlegging, og vurderes å 

være en mindre viktige deler av denne 

ansamlingen av hule eiker. Eiketrær som 

ikke skal felles, vil kunne få noe redusert 

vitalitet som resultat av tap av røtter 

grunnet ny GS-vei planlagt innenfor den 

teoretiske rotsonen til trærne (ca. 7 m 

fra stammen). Ny GS-vei er trolig ikke i 

konflikt med en sentral del av rotsonen 

til trærne siden det i dag er en mindre, 

asfaltert veg mellom trærne og ny GS-

vei, og at denne allerede trolig 

begrenser trærnes rotsone (se Figur 

5-2). Gjenværende eiketrær reguleres til 

hensynssone naturmiljø. 

 

 

*Usikkerhet: Det er usikkerhet knyttet 

til denne vurderingen, og riktig 

anleggsgjennomføring forutsettes for at 

eiketrærne blir ivaretatt (se 6.3 

Ivaretakelse av trær i anleggsperioden). 

Alvorlig 

miljøskade 
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Registrerings-

kategori 

Delområde 

navn og Id 

(kartreferanse) 

Beskrivelse KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Figur 5-2: Omtrentlig plassering av ny GS-vei vist med rød-

stiplede piler. Eiketrær til høyre i bildet. 

Viktig naturtype N16 

Smidsrødveien 

Åtte store 

eiketrær over 

270 cm omkrets 

Middels-

stor 

Ubetydelig endring. Eiketrærne står 

utenfor anleggsområde og permanent 

arealbeslag. 

*Usikkerhet: Vurderingen forutsetter at 

nærliggende anleggsgjennomføring 

følger anbefalinger i 6.3 Ivaretakelse av 

trær i anleggsperioden, og at ingen hule 

eiker felles. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Viktig naturtype N17 Frogner Tolv store 

eiketrær, hvorav 

10 er utvalgt 

naturtype 

Stor Noe forringet. Forekomsten ligger 

utenfor anleggsområdet og permanent 

arealbeslag, men anleggsarbeider kan 

medføre skader på én registrert hul eik 

(NINFP2010038063) som vokser i hagen 

inn mot dagens vei. 

 

Figur 5-3 Eiketre som står i kanten av 

anleggsområdet i 

delområde N17 

Smidsrødveien. 

 

Noe 

miljøskade 

Viktig naturtype N18 Teie Parklandskap 

med 

salamanderdam 

Middels-

stor 

Ubetydelig endring (forutsatt fungerende 

tettestrategi), se COWI (2022). 

Ubetydelig 

miljøskade 
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Registrerings-

kategori 

Delområde 

navn og Id 

(kartreferanse) 

Beskrivelse KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

og fire hule 

eiketrær 

Viktig naturtype N19 Teieskogen Gammel fattig 

edellauvskog 

Middels-

stor 

Ubetydelig endring, men bygging av 

luftetårn med nødvendig infrastruktur 

kan føre til inngrep i kantsonen til en 

liten del av skogen. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Økologisk 

funksjonsområd

e for arter 

W04 

Manumsbekken 

Liten 

jordbruksbekk 

med mulighet 

for sjøørret 

Liten Noe forringet. Mindre arealbeslag både 

gjennom permanent veianlegg samt 

tilhørende anleggsvirksomhet. Ca. 60 m 

strekning av bekken skal legges i rør 

sammenlignet med dagens situasjon 

hvor 25 m er lagt i rør. Kantsonen langs 

bekken er allerede fjernet, og kan trolig 

ikke reduseres ytterlige i kvalitet 

sammenlignet med dagens situasjon. 

Det skal slippes ut renset overvann til 

bekken (Åstebøl 2020); dette vil ikke 

påvirke bekken nevneverdig. 

Noe 

miljøskade 

Økologisk 

funksjonsområd

e for arter 

Vilt Beiteområder og 

mindre 

trekkruter for 

rådyr og annet 

småvilt 

Liten Ubetydelig-liten. Arealbeslag av skog og 

kantsoner mot dyrket mark vil redusere 

beiteområdet til vilt marginalt. Tuneller 

på Hogsnes og Teie vil lette viltets 

mulighet til vandring og bevegelse. 

Ubetydelig 

miljøskade 

Økologisk 

funksjonsområd

e for arter 

Vipe (CR) Hekke– og 

oppvekstområde

r 

Stor Noe forringet. Det er stor usikkerhet ved 

denne vurderingen siden det er 

vanskelig å vite om prosjektet vil 

komme i konflikt med hekkende vipe 

(det er lav tetthet av vipe her). Vipe 

bruker Ilene naturreservat og 

nærliggende jordbruksmark og 

kantsoner som sitt leveområde, og er 

observert i nærheten av planlagt 

vegtiltak flere ganger de siste årene 

(Artskart). Prosjektet gjør ikke store 

arealbeslag i egnede leveområder for 

vipe, men muligheten for negativ 

påvirkning er til stede. 

Noe 

miljøskade 

Økologisk 

funksjonsområd

e for arter 

Vandrefalk Hekkelokalitet Stor Noe forringet. Vandrefalk hekker med 

liten sannsynlighet i den typen natur 

som blir direkte beslaglagt av 

prosjektet, men anleggsarbeid kan føre 

Noe 

miljøskade 
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Registrerings-

kategori 

Delområde 

navn og Id 

(kartreferanse) 

Beskrivelse KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

til forstyrrelser i vandrefalkens 

næringssøksområde. 

Verneområde Ilene 

naturreservat 

 Stor Noe forringet. Hengebru er valgt for 

kryssing av Vestfjorden. Brua bygges i 

en av korridorene for innseiling av fugler 

som skal til/fra Ilene naturreservat. 

Ilene naturreservat ligger i  hoved-

ledelinjen for fugl som trekker langs 

vestsiden av Oslofjorden (Holtung m.fl. 

2017). Brukonstruksjoner, reisverk med 

wire m.m. vil kunne føre til forstyrrelser 

og kollisjon for fugl som 

trekker/forflytter seg inn Vestfjorden. 

*Det er stor usikkerhet til graden av 

alvorlighet ny bru vil ha for trekkende 

fugl. Påvirkningsvurderingen baserer seg 

på arbeid gjort i KDP-fase. 

Noe 

miljøskade 
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6 Skadereduserende tiltak 

For å ivareta og sikre verdifullt naturmangfold best mulig i prosjektet anbefales skadereduserende tiltak. 

Gjennomføring av tiltakene, som er listet opp under, vil føre til at den negative konsekvensen av 

prosjektet reduseres. Alle delområder er forsøkt tatt hensyn til i utarbeidelse av reguleringsplan. 

6.1 Generelt 

Det bør sikres at vilt ikke havner ut i vegbanen og inn i tunnelene, men ledes over tunneltakene. 

Tunnelvaskevann fra Hogsnestunnelen må renses og ledes bort fra nærliggende vannresipient og viktig 

naturtype N05 Smørbergrønningen (Figur 5-1). 

Overvann fra midlertidig anleggsområde ved Rønningen må renses før det slippes ut til resipienteten 

Manumsbekken (delområde W04 Manumsbekken (Figur 5-1) (Åstebøl 2020). 

Vann fra tunellvasking må renses før det slippes ut i Manumsbekken. 

Luftetårn på Teie bør plasseres så langt øst som mulig, for å unngå inngrep i viktig naturtype gammel 

fattig edelløvskog. 

Dammen i den viktige naturtypen N18 Teie (Figur 5-1 og Vedlegg 1) er spesielt utsatt for skade på det 

biologiske mangfoldet som følge av drenering og medfølgende uttørking. Det bør gjennomføres 

tettestrategi slik at dammen i delområdet ikke blir drenert som følge av tunnelbygging direkte under 

delområdet, se Ingeniørgeologisk fagrapport (COWI 2022). 

Den rødlistede fuglen vipe (CR) er registrert i nærheten av tiltaket. Dette øker potensialet for konflikt 

mellom hekkende vipe og anleggsarbeider. For å unngå dette kan anleggsarbeidene legges utenom 

hekkeperioden (1. mars til og med 15. juli). Dersom hekkeperioden ikke kan unngås bør naturfaglig 

personell med lokalkunnskap kontaktes for oppdatert informasjon om vipe og annen hekkende fugl i 

kulturlandskapet i området (for eksempel Norsk ornitologisk forening). 

Salamandernes vandringsmulighet må ivaretas ved naturtype 05 Smørbergrønningen. Dette kan gjøres 

ved å bygge  kulvert under den nye gang- og sykkelvegen  som er planlagt sør for salamanderdammen 

(Figur 6-1). 

  

              Figur 6-1: Prinsippskisse salamanderkulvert (tv).   Rød stiplet pil viser bekkestrekninger hvor 

           det trengs løsning for salamanderkulvert (th). 
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6.2 Fremmede karplanter 

Fremmede karplanter bør kartlegges siste vekstsesong før anleggsarbeider starter opp. Dette anbefales 

fordi kartfestet kunnskap om fremmede arter er ferskvare. På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen 

bør det utarbeides en plan på hvordan forekomstene skal håndteres. 

6.3 Ivaretakelse av trær i anleggsperioden 

Det er flere store trær innenfor anleggsområdet og noen av disse kan bevares. Tiltak må 

detaljprosjekteres i neste planfase. Det anbefales at sikringstiltak gjennomgås av arborist, og at arborist 

er med på byggeplass ved starten av anleggsarbeidene.  

Generelt anbefales at trær og rotsoner sikres mot inngrep ved at det monteres en fysisk sperre utenfor 

trærnes rotsone.  

 

Figur 6-2 Figuren viser hvor langt ut røttene kan vokse fra stammen ved gode vokseforhold. Det anbefales at 

anleggsgjerdet settes i ytterkant av rotsonen. Kilde: Olberg m. fl. 2018  

Rotsonen kan måle opp til tre ganger trærnes kronediameter. Dersom avsperring av områdene ikke er 

mulig må andre tiltak vurderes. Eksempler på tiltak for ivaretakelse av trær i anleggsperioden (tiltak må i 

anleggsfasen tilpasses hvert enkelt tre):  

Dersom det skal kjøres anleggsmaskiner innenfor rotsonen, må det legges ut et avlastningslag for å 

redusere marktrykket av maskinene. Det skal også legges ut avlastningsplater for å beskytte røtter fra 

vekten av anleggsmaskiner. 

Stammen kan beskyttes ved at det monteres en kasse i tre rundt stammen. 
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Figur 6-3 eksempel på midlertidig bærelag for kjørelemmer der trafikk ikke kan unngås. Hentet fra Byggforskserien, 

sikring av vegetasjon på byggeplasser. Kilde: Byggforsk 2003. 

  

Figur 6-4 eksempel på beskyttelse av stamme. Hentet fra byggforskserien, sikring av vegetasjon på byggeplasser. 

Kilde: Byggforsk 2003. 

Røtter som fristilles under graving og må fjernes, må kuttes av med håndsaks eller håndsag. De må ikke 

rives av med gravemaskin. 

Eventuelle røtter som blottlegges i anleggsperioden skal tildekkes med jord eller matter så raskt som 

mulig og slik beskyttes mot sollys. Røtter tørker ut og dør i sollys. 

Dersom det under anleggsarbeider oppdages at et tre ikke har gode forankringsrøtter kontaktes 

oppdragsgiver og arborist og tiltak vurderes på stedet. 
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7 Oppsummering 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder vil påvirke 12 delområder med verdifull natur. Prosjektet er 

konsekvensutredet i kommunedelplan, og flere traseer er vurdert. Valgt trasé (11500) er vurdert som det 

alternativet med lavest konfliktnivå for fagtema naturmangfold (Holtung m fl. 2017). Denne rapporten tar 

for seg naturmangfold på land. 

Utbygging av infrastruktur vil i området Tønsberg/Færder, med mye verdifull natur, føre til konflikter med 

fagtema naturmangfold. Samlet sett er prosjektets negative påvirkning på naturmangfoldet av middels 

omfang, utenom syv hule eiker som må felles på Kolberg; dette er åpenbart svært negativt for 

naturmangfoldet. De største konfliktene er derfor negativ påvirkning på flere store eiketrær (utvalgt 

naturtype) i forbindelse med påkobling på veinettet på Nøtterøy, mindre inngrep i to bøkeskoger, 

indirekte påvirkning på Ilene naturreservat, og reduksjon i leveområdet til småsalamander. 

På Jarlsberg vil utvidelse av eksisterende vei og tilhørende anleggsvirksomhet potensielt forstyrre 

hekkende vipe (CR), dersom arbeidet gjøres i hekkeperioden. 

Etablering av hengebru over Vestfjorden er i konflikt med innflyvningen til fugl som på veg fra/til Ilene 

naturreservat. Dette kan føre til kollisjoner mellom trekkende fugl og brukonstruksjoner, wire m.m. 

På Smørberg-Hogsnes vil det i forbindelse med tunnelpåhugg og tilhørende anleggsvirksomhet gjøres 

større arealbeslag, både permanente og midlertidige, av verdifull natur. Dette vil ødelegge omtrent 25% 

av en viktig naturtype bøkeskog (B-verdi). Ny GS-vei mellom Hogsnestunnelen og Færderbrua vil 

ødelegge deler av de terrestriske leveområdene til salamander, og begrense vandringsmulighetene til 

salamanderne. Naturtypene gammel furuskog og rik edelløvskog ned mot Vestfjorden, samt en hul eik 

ned mot Vestfjorden på Færder-siden, blir ivaretatt med hensynssone naturmiljø i reguleringsplan. I 

tillegg reguleres alle de hule eikene langs Eikeveien til hensynssone naturmiljø. 

Tunnelpåhugget til Teietunnelen ødelegger en mindre del av en verdifull bøkeskog. Teietunnelen er lagt 

under en salamanderdam som er sårbar for drenering. Her er det svakhetssoner i fjellet, noe som gir 

potensiale for drenering ved tunnelboring. 

Ved påkobling på veinettet på Nøtterøy vil prosjektert veianlegg gå svært nært flere hule eiker, med 

mulighet for skade både på røtter og trekrone. Det er lagt strenge føringer i reguleringsplan for å ivareta 

disse trærne best mulig. 

Verdifull natur som ligger innenfor plangrensen, som ikke blir ødelagt av permanent arealbeslag, og ikke 

er absolutt nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeid er utelatt fra anleggsområdet og regulert til 

hensynssone naturmiljø. 
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8 Usikkerhet 

Ivaretakelse av hule eiker har fra starten av vært førende for valgt plassering av nytt veganlegg. 

Prosjektet har foregått over lang tid, og det har blitt brukt ulike måter å verdisette delområder på i 

kommunedelplan og reguleringsfase. Siden prosjektoppstart har det kommet ny metodikk for kartlegging 

av natur; denne er delvis benyttet i dette prosjektet. Dette har ført til at blant annet utvalgt naturtype 

hule eiker i noen tilfeller er verdisatt noe lavere enn ny metodikk tilsier. Det er derfor knyttet noe 

usikkerhet til verdisettingen av delområder. 

Det er usikkerhet knyttet til påvirkningsvurderingen ved anleggsarbeider nært hule eiker. Riktig 

anleggsgjennomføring forutsettes for at eiketrærne blir ivaretatt (se 6.3 Ivaretakelse av trær i 

anleggsperioden), men dette må detaljprosjekteres i senere faser. Problematikken er belyst i plan for 

ytre miljø (YM-plan). 
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9 Vurdering etter naturmangfoldloven 

I dette kapittelet er prosjektet vurdert etter kravene for offentlig beslutningstaking etter Lov om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Prosjektet er videre vurdert etter 

naturmangfoldloven §§ 8-12 og § 49: 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet." 

Informasjon om naturmangfold i forbindelse med prosjektet er basert på konsekvensutredning av 

kommunedelplan, offentlig tilgjengelige databaser (Artskart, Naturbase, NGU) samt befaring av 

naturforvalter. Verdifullt naturmangfold med nærhet til prosjektet er viktige naturtyper (hule eiker, 

bøkeskog, gammel furuskog, parklandskap og dammer), verneområde, og økologisk funksjonsområder 

for arter (vipe og sjøørret). Kunnskap om naturmangfoldet i planområdet vurderes som godt. 

Utbygging av infrastruktur vil i området Tønsberg/Færder, med mye verdifull natur, føre til konflikter med 

fagtema naturmangfold. Samlet sett er prosjektets negative påvirkning på naturmangfoldet av middels 

omfang, utenom syv hule eiker som må felles på Kolberg; dette er åpenbart svært negativt for 

naturmangfoldet. De største konfliktene er mulig negativ påvirkning på flere store eiketrær (utvalgt 

naturtype) i forbindelse med påkobling på veinettet på Nøtterøy, mindre inngrep i to bøkeskoger, 

indirekte påvirkning på Ilene naturreservat, og reduksjon i leveområdet til småsalamander. 

Hengebru over Vestfjorden bygges i en av korridorene for innseiling av fugler som skal til/fra Ilene 

naturreservat. Ilene naturreservat ligger i  hoved-ledelinjen for fugl som trekker langs vestsiden av 

Oslofjorden (Holtung m.fl. 2017). Brukonstruksjoner, reisverk med wire m.m. vil kunne føre til 

forstyrrelser og kollisjon for fugl som trekker/forflytter seg inn Vestfjorden. 

§ 9 (føre-var-prinsippet)  

"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 

ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 

en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak." 

Det er usikkerhet rundt anleggsgjennomføringen ved nærføring til flere verdifulle hule eiker ved 

påkobling av veinettet på Nøtterøy. Det er derfor innarbeidet krav i reguleringsbestemmelsene om tiltak 

for ivaretakelse av trærnes rotsone og trekrone for å redusere risiko for skade på trærne. Riktig 

anleggsgjennomføring er helt nødvendig for å unngå irreversibel skade på flere hule eiker. Videre er det 

anbefalt tetting av tunnel ved tunnelboring under vannmiljø på Teie for å unngå drenering og/eller 

senkning av grunnvannsstand.  
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§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

"En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for." 

Vi er ikke kjent med andre planer som kan påvirke forekomstene av verdifull natur i dette prosjektet. 

Ingen av de negative påvirkningene prosjektet har vurderes å overstige tålegrensen til arter og 

naturtyper nevnt i naturmangfoldlovens § 4 og 5. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

"Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter." 

Kostnadene ved miljøforringelse dekkes av tiltakshaver og synliggjøres i prosjektets ytre miljøplan. 

Vurderingen av § 11 fremgår også ved vilkår og anbefalinger nevnt under neste paragraf (§12). 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)  

"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 

slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 

mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater." 

Lokaliseringen av tiltaket er bestemt i kommunedelplan, ut ifra en helhetlig samfunnsøkonomisk 

vurdering. Valgt trasé (11500) er det alternativet som har lavest konfliktnivå med naturmangfoldet. 

Miljøforsvarlige driftsmetoder i prosjektet som er forankret i reguleringsbestemmelsene er: 

Unngå anleggsarbeid i hekkeperioden til vipe (CR) i områder denne arten er kjent fra. (Jfr. §10.2 i best) 

Skånsom gjennomføring av anleggsarbeider ved nærføring til verdifulle eiketrær. (Jfr. §9.3.1 i best) 

Miljøforsvarlige teknikker i prosjektet er: 

Rensing av tunnelvann og overvann ved nærføring til sårbare resipienter. (Jfr. § 10.2 i best) 

Tilstrekkelig tettestrategi ved boring av Teietunnelen, for å unngå skader på vannmiljø over tunnelen. 

(Jfr. § 10.2 i best) 

§ 49. (utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde) 

«Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal 

hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting 

av vilkår. For annen virksomhet gjelder aktsomhetsplikten etter § 6.» 

Hengebru over Vestfjorden bygges i en av korridorene for innseiling av fugler som skal til/fra Ilene 

naturreservat. Ilene naturreservat ligger i  hoved-ledelinjen for fugl som trekker langs vestsiden av 

Oslofjorden (Holtung m.fl. 2017). Brukonstruksjoner, reisverk med wire m.m. vil kunne føre til 

forstyrrelser og kollisjon for fugl som trekker/forflytter seg inn Vestfjorden.  
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11 Vedlegg 1. Beskrivelser av verdifull natur 

Beskrivelser om verdifull natur er hentet fra gjeldende konsekvensutredning for planområdet (Holtung 

m.fl. 2017) og Naturbase.no. Naturtypen N18 Teie, N05 Smørbergrønningen og W04 Manumsbekken er 

oppdatert med ny beskrivelse i denne fasen av prosjektet. Artsregistreringer er hentet fra Artskartt. 

11.1 Viktige naturtyper 

11.1.1 Hogsnes, delområde N02 

Naturtype: Rik edelløvskog. DN-13 verdi: C. KU-verdi: Middels. 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard 

Holtung Asplan Viak AS den 16.06. 2016. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en stripe med rik edelløvskog i den østvendte lia 

rett vest for gården Hogsnes ved Byfjorden i Tønsberg. Området grenser mot dyrka mark og yngre skog i 

øst, og mot skrinnere, fattigere barskog høyere opp i lia (vest). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypen rik edelløvskog. 

Dominerende delnaturtype er lågurt-bøkeskog. 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bøk, med innslag av furu, gran, hassel, ask (VU) og lønn. 

Feltsjiktet er glissent og dekt av dødt lauv, typisk for bøkeskoger. Flekkvise forekomster av hvitveis, 

liljekonvall, fingerstarr, smyle, blåbær og hengeving. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten består av et "glemt" skogområde som trolig har hatt liten 

økonomisk verdi og har fått utvikle seg fritt. Nærmere jordekant er det ryddet slik at området domineres 

av yngre krattskog. Lenger opp i lia skifter naturtypen til fattig lyng-barskog. Skogen er ikke spesielt 

gammel, og mangler særlige forekomster av død ved og grove trær. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av flere "flekker" med gjenværende naturlig løvskog i et 

påvirket og fragmentert kulturlandskap. Disse flekkene synes for små og for spredt til å kunne fungere 

som et sammenhengende landskap eller metalokalitet. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i størst mulig grad holdes urørt. Det er særlig viktig at ikke død ved 

fjernes fra området. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). Naturtypen er relativt sjelden og særegen 

for regionen, men i dette tilfellet mangler en del verdifulle karakterer og egenskaper som ville økt 

lokalitetens verdi. Dette gjelder særlig mangelen på død ved, fraværet av store trær og spesialiserte eller 

sjeldne arter. 
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11.1.2 N04 Smørberg sør 
Naturtype: Gammel furuskog. Verdi: B. KU-Verdi: middels 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen i 2004, 
men ikke registrert i Naturbase. Lokaliteten er senere kartlagt den 16.06.2016, og oppdatert etter 
dagens metodikk av Hallvard Holtung Asplan Viak AS. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen 
av ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Byfjorden i Tønsberg like sør for 
fyret "Smørberg lykt". Lokaliteten ligger ned mot strandkanten og består av svaberg og rabber med 

gammel furuskog. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består hovedsakelig av naturtypen 
gammel furuskog. Artsfunn kan tyde på at jordsmonnet er noe kalkholdig. 
 
Artsmangfold: Tresjiktet i lokaliteten består hovedsakelig av furu og eik. Osp, rogn og bjørk finnes som 

mindre innslag. Feltsjiktet er flekkvis rikt. Gulaks, engtjæreblom, hårsveve, knollerteknapp, 
blodstorkenebb og jonsokkoll finnes enkelte steder. Ved befaring i 2016 ble den sjeldne og rødlistede 
arten rødhalslavspinner (NT) oppdaget tilfeldig. Arten er knyttet til gammel furuskog, og lever av lavarter 
på trestammer. 
 
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er liten og består av en samling gamle trær i et begrenset 
område. Lokaliteten ligger nærme kyststien, men er så kupert og utilgjengelig at menneskelig påvirkning 
ser ut til å være minimal. Det ser ut til at kalkinnholdet i lokaliteten er høyere enn for omkringliggende 

skog. Både rødhalslavspinner og noen av de registrerte plantene er arter som ofte assosieres med høyt 
kalkinnhold i berggrunnen. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er nokså enestående i sitt slag i dette området. Og inngår i et 

landskapsbilde med andre lokaliteter med samme naturtype. 
 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling. 
 
Verdisetting: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Naturtypen er sjelden i området, og lokaliteten 
er en av få funnsteder for den rødlistede sommerfuglen rødhalslavspinner. Lokaliteten er imidlertid svært 

liten, noe som drar verdien ned. 
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11.1.3 N05 Smørbergrønningen 

Naturtype: Dam. Verdi: C. KU-verdi: Middels. 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen i 2004, 

men ikke registrert i Naturbase. Lokaliteten ble kartlagt på nytt den 9.1. 2017 som en del av 

konsekvensutredningen av ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Lokaliteten ble også kartlagt 

av COWI v/ Karl Otto Mikkelsen og Kaj-Andreas Hanevik 6. og 7. mai 2020. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en mindre dam, omkringliggende flommark og 

sump like øst for turvei ved Smørbergrønningen på Vear i Tønsberg kommune.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten tilhører naturtypen dam, utforming 

fiskeløs dam. Forekomsten omfatter også naturtypen med svartordominert flommarksskog.  

Artsmangfold: Kantsonen består av svartor, gråor, hegg og bøk, samt ask og korsved. Småsalamander 

ble påvist i dammen via fellefangst i mai 2020. Feltsjiktet består av mjødurt, skvallerkål, hvitveis, 

vendelrot, strutseving, einstape, rød jonsokblom, sølvbunke, skogsivaks, skogsnelle, enghumleblom, 

lodnegras og bekkeblom. Det er svært lite vannplanter i dammen, med kun et par små individer av 

vasshår. 

Fremmede arter: Det er en relativt stor forekomst av kjempespringfrø (SE) nord i naturtypen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er gjennomført hogst i området rundt dammen. Trolig har mye av 

det som ble registrert som sumpskog i 2004 blitt hogd de siste årene. I dag er det kun en tynn stripe 

med sumpskog som står igjen rundt dammen. Dammen er kunstig, ligger i nærheten av en brønn og ser 

ut til å være grunn. Det antas at dammen er fisketom. 

Del av helhetlig landskap: Det er langt til nærmeste dam eller sumpskog, lokaliteten kan derfor ikke 

sies å inngå i et større sammenhengende dam- eller våtmarkssystem.   

Skjøtsel og hensyn: Selve dammen er ikke særlig gjengrodd, så det fremstår ikke nødvendig å mudre 

eller rense dammen. Kantsonene bør holdes så brede og intakte som mulig, men bør tynnes ut for å øke 

solinnstrålingen til dammen. Granskogen sør for dammen har liten verdi for naturmangfoldet, og bør 

tynnes ut. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av småsalamander, og 

at dammen er en antropogen vanningsdam laget på 70-tallet. Videre er fiskeløse dammer en viktig 

naturtype og artsrike innslag i kulturlandskapet. Flommarksskog er en sjelden og artsrik naturtype, men 

finnes kun som fragment rundt dammen i dag. 
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11.1.4 N06 Rekkevik 
Naturtype: Rik edelløvskog. Verdi: C. KU-Verdi: middels. Naturbase-ID: BN00015721. 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av Naturplan i 2004, og registrert i Naturbase med 
begrenset lokalitetsbeskrivelse. Lokaliteten er senere kartlagt og oppdatert av Hallvard Holtung Asplan 
Viak AS den 9. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny veiforbindelse 
mellom Nøtterøy og Tønsberg. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en smal stripe med en rest av svartorskog som 
strekker seg langs stranda på de ca. 500 meterne mellom Rakkevik og Sandodden på Vear i Tønsberg. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten tilhører naturtypen rik sump- og 

kildeskog. Delnaturtypen er svartor-strandskog. 
 
Artsmangfold: Tresjiktet i lokaliteten består nærmest utelukkende av svartor, men det finnes enkelte 
innslag av blant annet lind og bøk. 

 
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten består av en svært smal sone, nærmest en trerekke, av 
svartor. Trærne er små og står klemt mellom enn skjelldekt littoralsone, og granskog på innsiden. Det 
ser ut til at svartorskogen er satt igjen ved tidligere hogst i området. Lokaliteten er så smal og 
fragmentert at det kan diskuteres om den i det hele tatt har noen økologisk funksjon. 

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en isolert forekomst av svartorskog som ikke kan sees som 
en del av en større helhetlig lokalitet. 

 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ikke skjøttes aktivt, men overlates til fri utvikling. Helst bør det 
settes av en buffersone på innsiden av lokaliteten der det ikke plantes skog, og hvor man rydder bort 
store grantrær for å gi svartorskogen mulighet til å spre seg. 

 
Verdisetting: Lokalitetens verdi vurderes som begrenset, og settes under tvil til lokalt viktig (C). 
Lokaliteten strekker seg noen hundre meter langs strandsonen, men er svært smal og fragmentert. 
Naturtypen er truet og uvanlig i området. Det er mulig at lokaliteten kan spre seg til en bredere sone, og 
dermed øke i verdi, dersom det ryddes og legges opp til spredning på innsides av dagens sone. 
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11.1.5 N10 Ramberg terrasse 33 
Naturtype: Store gamle trær, utvalgt naturtype. Verdi: C. KU-Verdi: middels 
 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard 
Holtung Asplan Viak AS den 3. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 
veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en stor eik som står inneklemt i en vestvendt 
fjellskrent ved Ramberg terrasse 33, nordvest på Nøtterøy. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten hører til naturtypen store gamle trær, 
delnaturtype eik. Utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven. 

 
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielt interessante arter på treet. 
 
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er en sommereik med omkrets på 220 cm målt i brysthøyde. Treet 
har en relativt smal, og er kraftig beskjært. Stammen mangler grov sprekkbark, og er lite bevokst av 
mose. Treet er friskt og vitalt, uten synlige skader eller hulheter. Treet står trengt inntil en fjellvegg, og 
er derfor trolig ekstra eksponert for sol og varme. Dette kan være en positiv faktor for en del insektarter. 
 
Del av helhetlig landskap: Treet vokser i et område der det finnes flere store og gamle eiker. I 

lokaliteten Rambergåsen finnes flere store og hule eiketrær. 
 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død 

ved fra treet bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i 
nærheten. 
 
Verdisetting: Verdien på treet settes til lokalt viktig (C-verdi). Da det, til tross for stor 

stammedimensjon, ikke innehar spesielt verdifulle eller sjeldne egenskaper. Treet er først og fremst 
viktig for å sikre 
kontinuiteten av store og hule eiker i området. 
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11.1.6 N12 Ramdal 

Naturtype: Rik edelløvskog. Verdi: B. KU-verdi: Middels til stor. 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt og registrert som naturtypelokalitet for første gang av Hallvard 

Holtung Asplan Viak AS den 6. januar 2017. Kartleggingen er en del av konsekvensutredningen av ny 

veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.    

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et lite skogholt klemt inne mellom bebyggelsen i 

Munkerekkeveien og skrenten opp mot Valhalla nord på Nøtterøy. Overgangene mot hage og annen skog 

er relativt tydelige.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten tilhører naturtypen rik edelløvskog, og 

består nærmest utelukkende av delnaturtypen blåbær-bøkeskog.   

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bøk. Feltsjiktet er glissent og fattig, hvilket er typisk for 

naturtypen. Det finnes enkelte bregner som ormetelg, hengeving og sisselrot, samt blåbær og smyle. 

Vegetasjonen tyder på et relativt fattig jordsmonn. Det vokser knuskkjuke og ulike barksopper på dødved 

i lokaliteten.   

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i lokaliteten fremstår som relativt gammel. Bøketrærne har 

dimensjoner på over 200 cm i omkrets.  Lokaliteten inneholder mye dødved, både som gadd og læger. 

Det er tynnet og ryddet i lokaliteten i nyere tid. Selv om lokaliteten bør få utvikle seg fritt ser den ikke ut 

til å ha tatt skade av skjøtselen. Småkratt er ryddet bort og lokaliteten har fått større solinnstråling. Det 

er uheldig dersom dødved er fjernet ved skjøtselen.   

Del av helhetlig landskap: Naturtypen finnes flere steder i området som små flekker mellom 

bebyggelse og inngrep. Det er imidlertid få steder hvor skogen har fått stå urørt som i dette tilfellet.    

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i størst mulig grad holdes urørt. Det bør fokuseres på å forby og 

forhindre dumping av hageavfall i lokaliteten, selv om dette ikke ser ut til å være et problem i 2017. 

Rydding i lokaliteten bør i utgangspunktet unngås, og det er særlig viktig at ikke død ved fjernes fra 

området.   

Verdisetting: Lokaliteten gis relativt høy verdi fordi den består av en typisk utforming av en sjelden 

naturtype som er representativ for den "opprinnelige" naturen som i mange tilfeller har måttet vike for 

bebyggelse i dette området. Skogholtet er en "renraset" og typisk og bokeskog med store trær og innslag 

av dødved. Lokaliteten har potensial for spesialistarter på bøk. 

11.1.7 N13 Ravneveien 22 

Naturtype: Store gamle trær. Utvalgt naturtype. Verdi: C. KU-Verdi: Middels. Naturbase-id: 

BN00112071. 

Innledning: Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av 

feltarbeid gjennomført av Per Marstad og Turid N. Kristiansen den 18. juni 2015. Lokaliteten er ikke 

tidligere kartlagt. Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen 

hul eik for Nøtterøy kommune 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en sommereik i hagen tilhørende Ravnveien 22 

på Munkerekka, Nøtterøy kommune.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 330 cm står i en hage i 

tettbygd område. Lokaliteten er utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.   

Artsmangfold: Det er ikke registrert sjeldne eller forvaltningsrelevante arter ved treet.   

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er en sommereik med omkrets på 330 cm målt i brysthøyde. Treet 

har en vid krone, og er ikke beskjært. Stammen har noe grov sprekkbark (ca. 30 mm), og er lite bevokst 

av mose. Treet er friskt og vitalt, uten synlige skader eller hulheter.   

Del av helhetlig landskap: I denne delen av Teie finnes det flere store eiker. Trærnes verdi økes i lys 

av dette.  

Skjøtsel og hensyn: Treet bør kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død 

ved fra treet bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i 

nærheten.   

Verdisetting: Verdien på treet settes til lokalt viktig (C-verdi). Da det, til tross for stor 

stammedimensjon, ikke innehar spesielt verdifulle eller sjeldne egenskaper. Treet er først og fremst 

viktig for å sikre kontinuiteten av store og hule eiker i området. 

11.1.8 N15 Grindløkken skole 

Naturtype: Store gamle trær. Utvalgt naturtype. Verdi: B. KU-verdi: Middels til stor. Naturbase-ID: 

BN00112095. 

Innledning: Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av 

eget feltarbeid, samt målinger gjennomført av Nøtterøy kommune. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen hul eik for 

Nøtterøy kommune 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av 25 store eiker i et område rundt Grindløkken 

skole på Nøtterøy. Lokaliteten består hovedsakelig av en trerekke i veikanten langs Eikeveien og 

Bekkeveien.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av 25 store eiker i hage-/ 

parklanskap i et boligområde. 21 av disse er utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.   

Artsmangfold: Eikehårskål, smaragdlav og stor lindelav er vanlig på flere av trærne. Det ble ikke 

registrert andre sjeldne eller forvaltningsrelevante arter på lokaliteten.  

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten består av 25 store eiker med omkrets på mellom 160 og 410 

cm målt i brysthøyde. I tillegg står det flere halvstore eiker (med omkrets mindre enn kravet for utvalgt 

naturtype) på lokaliteten. Trærne er vitale og friske, trekronene inneholder noen få døde greiner, og er 

noe beskjærte. Trærne mangler grov sprekkebark, og det er relativt lite mose på trærnes stammer. 



 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FOR FÆRDER KOMMUNE 

FAGRAPPORT NATURMANGFOLD 

 32  

Eikene har middels til vide kroner og står i all hovedsak åpent og solrikt til. To av eikene står imidlertid 

mindre åpent til i en gjengrodd kantsone ved krysset av Eikeveien og Bekkeveien. Trærnes nøyaktige 

plassering og omkrets er oppgitt i tabellen under.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og 

enkelttrærne som finnes rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne må kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død 

ved fra trærne bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i 

nærheten. Trærne som står i kantsonen langs Bekkeveien bør ryddes rundt og fristilles slik at de får økt 

solinnstråling og inngår i det åpne eikelandskapet rundt Grindløkka. 

Verdisetting: Verdien på lokaliteten settes til viktig (B-verdi) fordi den utgjør en samling av relativt 

store eiker. Lokaliteten mangler sjeldne arter, hulheter eller død ved, dette gjør at lokaliteten ikke får 

høyeste verdi. 

11.1.9 N16 Smidsrødveien 

Naturtype: Store gamle trær. Utvalgt naturtype. Verdi: B. KU-Verdi: Middels til stor. 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 22.11.2012 av Statens vegvesen ved Tore Felin i forbindelse 

med verdivurdering og skjøtsel av eiketrær på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av 8 store eiketrær som står i areal mellom vei og 

støyskjerm langs Smidsrødveien (fv. 309) på Smidsrød, Nøtterøy kommune.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Store sommereik med stammeomkrets over 2,70m. 

Kun èn med hulhet, men framtidig potensiale for framtidig viktig biomangfold.  

Artsmangfold: foreløpig mulig begrenset som følga av trærnes alder og trafikkforurensing.   

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten består av 8 store sommereiker med stammeomkrets over 

2,70m. Ett av trærne er hule. Lokaliteten antas å ha potensial som leveområde for truede arter.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og 

enkelttrærne som finnes rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie.   

Skjøtsel og hensyn: Hold trærne soleksponert. Ikke fjern døde greiner fra trekronen så fremt de ikke 

utgjør en åpenbar sikkerhetsrisiko. Kontrollert i 2012. Enkelte av trærne er i sikkerhetsmessig dårligere 

forfatning enn de andre og må følges spesielt.  

Verdisetting: Framtidig stort potensial fordi det er mange trær av samme størrelse. Vurderes derfor til 

viktig (B-verdi). 

11.1.10 N17 Frogner 

Naturtype: Store gamle trær. Utvalgt naturtype. Verdi: A. KU-Verdi: Stor. Naturbase-ID: BN00112101. 
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Innledning: Lokaliteten er verdivurdert og beskrevet av Hallvard Holtung, Asplan Viak på grunnlag av 

feltarbeid gjennomført av Per Marstad og Turid N. Kristiansen den 24. juni 2015. Lokaliteten er ikke 

tidligere kartlagt. Registreringen er en del av et større arbeid med kartlegging av den utvalgte naturtypen 

hul eik for Nøtterøy kommune 2015.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av tolv store eiker i hage og på gårdstun rundt 

Frogner gård, Kirkeveien 60 ved Kolberg på Nøtterøy.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tolv store eiker står i parklignende landskap i et 

boligområde. Ti av eikene er utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.   

Artsmangfold: Et av trærne (156 se tabell) hadde stor forekomst av eikehårskål. Ellers ble det ikke 

registrert sjeldne eller forvaltningsrelevante arter på lokaliteten, men det er sannsynlig at det kan finnes 

rødlistede arter dersom lokaliteten undersøkes på en annen tid av året.  

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten består av en stor samling store eiker med omkrets mellom 

180 og 475 cm målt i brysthøyde. Alle trærne er vitale og friske uten tegn til skader eller hulheter, men 

mange av trærne har tørre greiner i kronen. De fleste trekronene er middels vide, et fåtall av trærne har 

vide kroner. De fleste trærne er noe beskjærte. Trærne mangler grov sprekkebark, ingen av trærne har 

bark dypere enn 30 mm. Eikene står åpent og har god soltilgang. Det står også en svært stor ask på 

lokaliteten, som ikke er inkludert i denne beskrivelsen.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med de mange samlingene av eiker og 

enkelttrærne som finnes rundt Kolberg, langs Smidsrødveien og mot Teie. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne må kun beskjæres når dette er uunngåelig ut fra sikkerhetshensyn. All død 

ved fra trærne bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og plasseres på egnet plass i 

nærheten. Sprøytingen av gress rundt stammene må opphøre da dette dreper epifytter på treets bark, og 

røtter, samt markboende sopp rundt treet. 

Verdisetting: Verdien på lokaliteten settes under tvil til svært viktig (A-verdi) verdien er på grensen til 

B-verdi, men fordi lokaliteten har en sjeldent stor samling av store eiketrær, kombinert med et veldig 

stort eiketre (475 cm) får den høyeste verdi. Det som drar verdien ned, er fraværet av dødved og hule 

trær, det er heller ikke registrert sjeldne eller rødlistede arter på lokaliteten. Eikehårskål er en tidligere 

rødlistet, men lokalt utbredt art som ikke påvirker verdisettingen nevneverdig. Dersom lokaliteten får lov 

til å eldes naturlig og gå gjennom en naturlig nedbrytingsfase, vil den kunne bli en helt unik eikelokalitet. 

11.1.11 N18 Teie 

Naturtype: Parklandskap. Verdi: B. KU-Verdi: Middels til stor. 

Naturtype: D13 parklandskap med dam og fire store eiketrær. 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med supplerende kartlegging av naturmangfold i 

prosjektet "Fastlandsforbindelse fra Færder". Feltarbeid er gjennomført av økolog Aksel Dvergsten og 

naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik oktober 2019. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et parklandskap i utkanten av Teieskogen, 

Nøtterøy kommune. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Parklandskap med dam og fire store eiketrær som 

oppfyller kravene til utvalgt naturtype hule eiker. Naturtypen gis B-verdi etter DN-håndbok 13 grunnet 

innslag av eldre edelløvtrær, samt flere interessante artsfunn knyttet til naturtypen. 

Artsmangfold: I dammen er det registrert småsalamander (Artskart.no). Her er det også registrert en 

rekke andre interessante artsfunn: Storflaggermus (VU), vannflaggermus, dvergflaggermus, 

buttsnutefrosk, nordpadde m.m. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Parken er per dags dato holdt i hevd. Naturtypen er sårbar for drenering 

siden det planlegges å bygge veitunnel direkte under den, og det er påvist svakhetssoner i fjellet her. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten vurderes ikke å være en del av et helhetlig landskap. 

Skjøtsel og hensyn: Parken bør fortsette å skjøttes slik at vegetasjonen rundt eiketrærne ikke vokser 

igjen og skygger ut eikene. 

Verdisetting: Naturtypen gis B-verdi etter DN-håndbok 13 grunnet innslag av flere eldre edelløvtrær 

(utvalgt naturtype hule eiker), samt flere interessante artsfunn knyttet til naturtypen. 

  

Figur 11-1: Eiketrær i parken. 
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11.1.12 N19 Teieskogen 

Naturtype: Gammel fattig edellauvskog (NINFP2010022171) 

Lokalitetskvalitet: Svært høy kvalitet 

Utvalgskriterium: Sentral økosystemfunksjon 

NIN Id: NINFP2010022171 

Tilstand: God. Tilstandsbeskrivelse: God tilstand siden skogen er i hogstklasse 5. Det er også lite 

innslag av gran, få fremmedarter, og lite kjørespor. 

Naturmangfold: Stort. Naturmangfoldbeskrivelse: Naturmangfold vurderes som stort på grunn av 

lokaliteten størrelse og tettheten av store trær. 

 

Figur 11-2: Gammel fattig edellauvskog dominert av bøk. 
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11.2 Økologisk funksjonsområde for arter 

11.2.1 W04 Manumsbekken 

Vannmiljø: Manumsbekken KU-Verdi: Liten. 

Metode: Det aktuelle området for kryssing av Manumsbekken er befart av biolog Karl Otto Mikkelsen og 

naturforvalter Kaj Andreas Hanevik 05.05.2020. Fiskeundersøkelser er gjennomført samme dag. 

Eksisterende kunnskap hentet fra miljøforvaltningens digitale verktøy er tatt med i kunnskapsgrunnlaget.  

Et parti av Manumsbekken ble elektrofisket for å kunne kartlegge forekommende fiskearter. Et elektrisk 

fiskeapparat lager et strømfelt som bedøver fisken som befinner seg i nærheten av strømfeltet. Fisken 

kan deretter plukkes opp med håv. Ved å fiske systematisk kan man anslå hvor mye fisk som finnes 

innenfor et bestemt område. Det ble kun gjennomført ett overfiske av stasjonen. Stillestående vann og 

oppvirvling av finpartikler gjorde at flere overfiskinger ble vurdert som uhensiktsmessig.  

Områdebeskrivelse: Manumsbekken er en del av Vear bekkefelt, vannforekost ID 014-169-R, se Figur 

2. Økologisk tilstand er satt til moderat, vurderingen er basert på representativ vannforekomst. Til 

vurderingen gjelder at "bekkene er svært små og produserer trolig ikke sjøørret, kanskje med unntak av 

Manumsbekken" (Vann-nett.no, søk 05-2020), se Figur 3. 

 

Figur 11-3: Vear bekkefelt. 
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Figur 11-4: Utklipp fra Vann-nett.no 05-20. 

Resultater: På befaring vurderes Manumsbekken som stilleflytende, hovedsakelig med leirebunn. 

Bekken er rettet ut og trolig senket. Bekkeløpet ser ut til å ha vært gravd ut i seinere tid, også muntlige 

innspill fra lokale indikerer dette. 

De åpne delene av bekken (nedstrøms Vikveien, se Figur 4) er stilleflytende og har hovedsakelig myk, 

finkornet bunn (leire). Bekken er kanalisert og trolig senket i tilknytning til dyrka mark. Substrat og 

morfometri gir lite fysisk variasjon og skjul for fisk. Det påvises ikke vandringshindere for fisk og hele 

Manumsbekkens åpne strekning vurderes som tilgjengelig for anadrom fisk. 

En strekning på 30 m like nedstrøms Hogsnesbakken ble overfisket 1 gang med elektrisk fiskeapparat, se 

Figur 2 og Figur 5. 

  

Figur 11-5: Manumsbekken er åpen nedstrøms Viksveien. 

 



 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FOR FÆRDER KOMMUNE 

FAGRAPPORT NATURMANGFOLD 

 38  

 

Figur 11-6: Elfiske i Manumsbekken. Svak/manglende vannstrøm og oppvirvling av partikler førte til dårlig sikt under 

fisket.  
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Det var lite skjul og svak/knapt påvisbar vannstrøm på stasjonen. Det var svært dårlig sikt i vannet, og 

sikten ble ytterligere forverret av vading på grunn av manglende vannstrøm og tildels av vannstrøm 

"motstrøms" i bekkeløpet. Fangbarheten vurdertes som dårlig til tross for sollys og lite vind.  

Trepigget stingsild ble påvist som eneste fiskeart, se Figur 5. Stingsild kunne også observeres visuelt i 

bekken. 

Hele strekningen karakteriseres som ei renne, se illustrasjonsfoto, Figur 7. 

  

Figur 11-7: Trepigget stingsild. 
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Konklusjon: Manumsbekken nedstrøms for Viksveien er godt tilgjengelig for oppvandrende anadrom 

fisk. Bekken har dårlige gyteforhold, lite skjul, marginal vannstrøm og lite fysisk variasjon. Bekkens 

produksjonspotensiale for anadrom fisk vurderes som marginalt. Svært lite fall og lav vannhastighet gjør 

at potensiale for biotopforsterkninger vurderes som lite. 

Bekken krysser i dag eksisterende vei i rør, og skal legges i rør under prosjektert veianlegg. Overvann vil 

ha utløp til Manumsbekken. Tiltaket vurderes ikke i nevneverdig grad å påvirke bekken negativt, siden 

bekken allerede er i såpass dårlig tilstand. 

  

Figur 11-8: Manumsbekken som krysser under Høgsbakken. Kilde: Norgeskart.no 

11.2.2 Vilt 

KU-verdi: Liten  

Teieskogen, Rambergåsen og Smørberg-Hogsnes-området innehar kvaliteter som både vinterbeite og 

annet sesongbeite for rådyr. For elg er Smørberg-Hogsnes-området mer sporadisk brukt til ulike deler av 

året, mens Rambergåsen og Teieskogen utgjør for små og isolerte areal til å ha verdi for elg. Områdene 

har verdi for lokale viltbestander. Det forekommer viltrekk av lokal betydning for rådyr mellom 

fragmentert grøntstruktur og med kryssing av lokale veier og bebygde områder på Smørberg-Hogsnes og 

mellom Teie og Rambergåsen. De lokale trekkveiene og fragmenterte beiteområdene har viltvekt 1-2 og 

dermed liten verdi iht. Håndbok V712 (Holtung m. fl. 2017). 

Viltområdene i prosjektet får ikke egne økologiske funksjonsområder for arter ettersom de har liten verdi. 

11.2.3 Rødlistearter 

Kun forekomster som ikke er inkludert i Viktige naturtyper 10.1 blir nevnt i dette Kap. 

Artsgruppene karplanter, moser, lav og sopp er fysisk tilknyttet sitt voksested, og kan være mer utsatt 

for fysiske arealbeslag enn for eksempel fugler. Det er få registreringer blant disse artsgruppene i konflikt 
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med tiltaket, men det var tidligere registrert én forekomst av dundå (Galeopsis ladanum) (CR) like ved 

Grindløkka skole. Dundå er en leppeblomst som vokser på tørr, næringsrik sandjord langs åkrer, 

veiskjæringer, sandskrenter mm (Lid og Lid 2004), og er i kraftig tilbakegang i Norge (Henriksen og 

Hilmo 2015). Denne registreringen er nå fjernet (2022), noe som kan tyde på at forekomsten var 

feilbestemt siden det nå ligger inne en registrering av kvassdå (Galeopsis tetrahit) ved samme koordinat. 

Det er mange registreringer av rødlistede fugler med nærhet til prosjektet, de fleste med svært lav 

koordinatpresisjon. Totalt er det 115 registreringer, fordelt på 29 arter (Figur 11-1: Søk i artskart etter 

registreringer av rødlistet fugl, 2020. Blå strek viser søkeområdet, røde prikker viser registreringer 

(venstre). Tegnet økologisk funksjonsområde for vipe (CR), jordbrukslandskap tilknyttet registreringer i 

Artskart.artsdatabanken.no (høyre).). Foruten vipe (CR) er ingen av de registrerte rødlistede fuglene 

vurdert som spesielt knyttet til arealene prosjektet påvirker, og blir derfor ikke tilegnet egne økologiske 

funksjonsområder. 

Vipe (CR) har flere registreringer i Jarlsberg-området. Vipe er en typisk kulturlandskapsfugl som ofte 

hekker på åker og beitemark, og bestandene er i kraftig tilbakegang. Flere kjente forekomster av vipe i 

området gjør at det er mulighet for at denne arten også kan finnes i nærheten av tiltaket. 

Registreringene er gjort i hekkeperioden. Vipe er ekstra sårbar for anleggsarbeider i jordbrukslandskapet 

i hekkeperioden (1. mars - 15. juli) siden de har reiret sitt på bakken, og benytter blant annet jorde- og 

veikanter som næringssøk- og skjulested før de er flyvedyktige. 

Figur 11-1: Søk i artskart etter registreringer av rødlistet fugl, 2020. Blå strek viser søkeområdet, røde prikker viser 

registreringer (venstre). Tegnet økologisk funksjonsområde for vipe (CR), jordbrukslandskap tilknyttet registreringer i 

Artskart.artsdatabanken.no (høyre). 
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11.3 Vernet natur 

11.3.1 Ilene naturreservat 

Ilene våtmarksområde er et naturreservat og Ramsar område. Ramsar-status ble tildelt i 1985. Lengst i 

øst ligger et takrørskogsområde. Mot Aulielva er det en brem med strandenger og utenforliggende grunne 

vannområder. Vest for Aulielva ligger ei halvøy som delvis er dominert av lyngvegetasjon med innslag av 

furuskog, dels av vegetasjon med marskskog. Området byr på varierte hekkemuligheter (rørskog, 

strandenger, arealer med hedepreg) De utenforliggende gruntvannsområder er viktige tilholdssteder for 

svaner, ender og vadefugler. I området er det observert 236 ulike arter pr 1989. Formålet med 

fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og 

interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Ilene 

naturreservat fungerer som et referanseområde for elve- og tidevannsprosesser. 

Utvalgt naturtype hule eiker som er vernet gjennom forskrift finnes også i planområdet. Omtale av disse 

er gitt i kapittel om viktige naturtyper. 


