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Sammendrag 
 
 
 

På forespørsel fra ViaNova Kristiansand og som del av utredningsoppdrag for Statens Vegvesen har 
Terrateknikk foretatt forenklet undersøkelse av planlagt justert trasé for ny Fv. 415 hva gjelder en ca 
2 km parsell forbi Hovdemyran. På dette avsnittet vil justert trasé stedvis bringe anlegget utenfor 
regulert veikorridor, og en utsjekk av om slik justering påvirker verdifulle naturtyper behøves. 
 
Idet undersøkelsen er utført forsert – før biologisk mangfold hva gjelder feltsjikt og vannbiologi har 
kommet i gang etter vinteren -  så er undersøkelsen å betrakte som en screening i forhold til om 
naturverdier blir berørt, ikke som en generell naturtypeundersøkelse. For gjeldende trasé og de 
aktuelle arealene som blir berørt vurderes dette allikevel tilstrekkelig. 
 
Berørte arealer omfatter i hovedsak strekninger av til dels kultivert barskog, med betydelig innslag av 
hogstflater, især i vestre del av trasé. Det er ikke registrert innslag av gammel skog i noen del av 
traséen, og det er heller ikke innslag av gadd eller læger i traséen; arealene bærer preg av å være 
driftet som produktive skogområder i lang tid, og lommer av rikere biotoper er i hovedsak 
fraværende. 
 
Det er få og små innslag av vannforekomster og myrer i området, og det er ikke uventet at forventet 
mest biologisk rike lokalitet er en kunstig vannforekomst; et dreneringsanlegg nær midten av 
undersøkte trasé.  
 
Etter Terrateknikk sin vurdering vil omlagt trasé ikke medføre negative endringer i forhold til 
påvirkning på biologisk mangfold sammenliknet med traséen den erstatter. For ét objekt kan 
skadevirkningene bli mindre enn ved opprinnelig trasé, men verdien av dette skal ikke overdrives, de 
massive anleggsskadene dagens veianlegg utløser tatt i betraktning. 
 
Ut fra situasjonen med biologisk sett lite verdifulle skogforekomster og generelt svake vann- og 
våtmarksforekomster, ligger det til rette for – med bare små ekstrakostnader - å etterlate en 
tiltakskorridor som inkluderer erstatningsbiotoper med større verdi for biologisk mangfold enn 
arealet som veiformålet innledningsvis la beslag på.         
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1. Innledning 
 

På forespørsel fra ViaNova Kristiansand og som del av utredningsoppdrag for Statens Vegvesen har 
Terrateknikk foretatt forenklet undersøkelse av en alternativ traséstrekning for et begrenset avsnitt 
av planlagt ny Fv. 415 Simonstad. Alternativ trasé går parallelt med regulert trasé, men avviker så 
mye fra denne at den stedvis faller utenfra reguleringsplangrensene og grensene for tidligere 
undersøkt område med hensyn på eventuell påvirkning av verdifulle naturtyper.  
 
Det har derfor vært nødvendig å sjekke ut om justert trasé er i konflikt med verdifulle og/eller sjeldne 
naturområder som kan legge beskrankninger på håndtering av trasejusteringen som en mindre 
reguleringsendring. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
. 
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2. Områdebeskrivelse 
 
 

Oversiktskartet under viser planområdets beliggenhet i forhold til innsjøen Nelaug – som utgjør 
sentral del av planområdet.  
 
Ovalen avgrenser den delen av Fv 415 som berøres av dette notat. Veien som går ut av planområdet i 
sør er Fv. 412 - Nelaugveien, som leder til Nelaug jernbanestasjon med tettstedet Nelaug. 
 
Terrateknikk har hatt tegninger for prosjektert vei i ny trasé som basis for undersøkelsene. Disse 
kartene er ikke av en form som lar seg reproduserer i et dokument av denne typen, og derfor er 
isteden sjablongmessig fotavtrykket for ny trasé inntegnet på GPS-registreringskartene som 
gjenfinnes i kapittel 4.  
 
Både usikkerhet om endelig linje så vel som generelt fattig naturtype i traséen har gjort det rimelig å 
undersøke plankorridoren bredt, herunder å rapportere for hele påvirket avsnitt (P200 – P2200).   
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3. Metoder  
 
Formålet med undersøkelsen har vært å belyse arealene som ny trasé berører i forhold til om disse 
berører naturtyper av særlig verdi, viktighet og/eller potensiale. Regulære undersøkelser for dette vil 
forutsette arbeider på sommer (tidligst forsommer) hva gjelder botaniske forekomster, og i det 
minste noe tid etter isgang (tidligst april-mai) hva gjelder vannfauna.  Det var ikke mulig å få til ved 
en forenklet, forsert undersøkelse som i dette tilfellet, hvor planprosess fordrer biologiske 
vurderinger gjennomført før mark- og vannbiologi har startet opp sine årssyklus. Siden terrenget i all 
hovedsak var snøbart og vannforekomster var åpne, lå det allikevel til rette for vurdering av 
utforming av vann- og våtmarkselementer, vurdering av mark, treslag og flerårig, stående vegetasjon, 
så vel som særlige topografiske forhold som åpner for biologisk mangfold av særlig verdi slik:  
 
 Trasékorridor er undersøkt med to langsgående drag hvor forhold av betydning inntil 100m 

utenfor korridoren og reguleringsgrense registreres. Observasjoner er logget med GPS og 
fotografert hvor hensiktsmessig, supplert av typefotografier av representative arealer.  
 

 Skog og bestander av trær registreres der hvor det påtreffes: a. innslag av gammel skog (art, 
utforming og bestandens størrelse/omfang registreres), b. bestander av varmekjære arter 
(som for gl. skog), c. innslag av hule trær, trær med mye spor fra spetter, alt. mye spor av 
treborende insekter eller andre nedbrytningskarakteristika, d. forekomster/innslag av gadd 
og/eller læger, e. innslag/bestander/arealer som signaliserer stående høy fuktighet (typisk 
høyt innslag av lav, gjerne med strylav/skjegglav i utvalget eller signalarte så som lungenever 
o.a. ),   f. innslag av sumpskog,   g. innslag/kulturelementer av kyllet/lauvede trær. 
 

 Vannforekomster, her forstått som små dammer, diker, skjulte/partielle bekkedrag o.a. 
registrert og vurdert i forhold til om permanente, egnethet for amfibier, vannvegetasjon, 
bunndyr o.a.  og om kantvegetasjon av god utforming. Dammer med egnethet for amfibier 
ble undersøkt for tegn til gyteindivider og tegn til rogn. På grunn av årstid er det kun 
buttsnutefrosk (Rana temporaria) og padde (Bufo bufo) som forventes å kunne være i 
dammene og bare frosk som forventes å ha igangsatt gyting.  
 

 Myr og våtmark vurderes i forhold til utforming, tilstand (vannrik/uttørking/gjengroing), 
registrerbar vegetasjon/karakterarter om egnet. 
 

 Faunaregistreringer: Generelle (beitespor, lort, liggeplasser, spor av feiing, dyretråkk) samt 
innslag av hi, byttedyrrester eller andre identifiserbare karakteristika noteres hvor 
hensiktsmessig.  
 

 Andre registreringer som kan utløse oppmerksomhet for vurdering av omdisponering av 
arealet.  
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4. Resultater 
 

Resultatene presenteres fra P200 til endepunkt for undersøkelsen ved P2200. På gjengitte kart er 
GPS-registreringene påført foto-ID og stedvis kort betegnelse. I tillegg er omtrentlig tiltakskorridor 
for alternativ veitrasé inntegnet med rød strek. På etterfølgende sider fremlegges registreringskart 
etterfulgt av registreringer.  
 
Som fremgår er registreringene ført et godt stykke også utenfor traséområdet. Dette dels for å 
bemerke forekomster utenfor tiltakskorridoren men hvor tiltakene kan ha virkning, dels gi rom for 
justeringer av trasé ved de senere detaljeringer. Samtidig beskriver den bredere kartleggingen hvor 
generelt fattig på rikere elementer det aktuelle arealet er. Dette berøres i det følgende.  
 
Generelt om undersøkt område 
 
 I all hovedsak berører ny trasé barskogsområder av midlere til lav bonitet 

  
 Gammel skog ble ikke registrert, verken av barskog eller løvskog  

 
 Gadd, læger og innslag av nedbrytningsstadier lite tilstede 

 
 Barskogsarealene omfatter en god del kultivert skog  

 
 Skogtypene er åpne til meget åpne, og grunnlaget for stående høy fuktighet er bare til stede 

på et lite areal i midtre/østre del av trasé. Dette reduserer grunnlaget for lav og vedboende 
sopp. 
 

 Tilsynelatende forskjell i markslag øst og vest for Nelaugveien: arealene vest for Nelaugveien 
dominert av mer grunnlendt mark og mindre innslag av lommer av fuktige arealer. Forholdet 
er forsterket/forverret av omfattende hogst og åpning (for uttørking) av arealene i vest.    
 

  Innslag av myr omfatter få og små arealer, de fleste under gjengroing.  
 

 Området er mye benyttet som beiteområde for elg, og lauvoppslag på hogstflater er stedvis 
hardt beitet. Innslag av blåbær i midtre del supplerer verdi for hjorteviltet. Det går et markert  
dyretråkk øst-vest i/langs traséen øst for Nelaugveien.  
 

 
 
  



4.1 - Kart 1   P200 – P1200 
 

  



BN5113-4: Hovdebekken øst: naturvassdrag i fin stand. Ikke endret påvirkning av ny trasé 
 
B5111-12 Liten myrdam innestengt i stående skog. Potensielt egnet for amfibier, men ikke ideell 
grunnet lav innstråling/lav vanntemperatur og mangel på hardbunnselementer. Fattig vegetasjon. 
Begrenset men ikke ubetydelig verdi. Sistnevnte pga generelt lite vannforekomster i feltet.  
  

   
 

 
 

B5115-17 Liten bekk som drar ut av 
området mot nordvest. Sannsynligvis 
senket til fordel for skogarealer og 
beitebruk, jf steinene i bredden på 
bildet til v. Pga avgrensende fossefall 
ikke fiskeførende men vil ha verdier for 
evertebrater og utgjør en egnet bekk for 
bunndyr grunnet permanent vannfylt, 
rent substrat med betydelig innslag av 
stein og grus = gode bunndyrområder. 
Ikke kantvegetasjon eller registrert 
vannvegetasjon av verdi = primært verdi 
for vannfauna.      



 
 

11 

B5109-10 myr. Liten fattigmyr i en grad av gjengroing. Nesten bare torvmoser men konkurreres nå ut 
av gressarter, pors langs nordre kant, gjengroing av bjerk og småfuru også på flaten. Ingen vannspeil. 
Liten verdi og helt lokal.  
 

 

 
 
   

B5107-08 typebilde fra trasé – mot Ø 
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Bekkesig N-S bratt: Ikke foto. Beskriver kryssing av åpen grøft/bekk fra hogstfelt og mot 
Hovdegården. Ikke nevneverdig biologisk interesse men nevnes som vannforekomst. 
  

 

 
 
  

Til venstre: B5104-06 Bekk. I utforming 
formodentlig nå en grøft gravet i 
tilknytning til flatehogst gjennomført på 
arealet, men bekken har tilknytning fra 
åsen i sør, er permanent vannførende 
og vil ha biologisk verdi for evertebrater 
og potensielt amfibier, men utgjør i dag 
et skadet vannavsnitt av liten verdi. 
Økende verdi i tiden fremover om 
kantvegetasjon av lauv tillates etablert. 
Kildebekken i sør ligger utenfor areal 
som blir påvirket av planlagt 
anlegg/omlagt trasé   
 
 
 
 
Under: B5101-03. Dam i bergbasseng på 
forhøyning over Hovde-gården. Egnet 
utforming for amfibier og insektlarver.  
god innstråling, innslag av hardbunn. En 
av få dammer med innslag av lauv i 
kantvegetasjonen.  Lokal verdi. Ligger 
utenfor trasé og bør ivaretas uskadd. 



4.2   Kart 2: P1200 > Nelaugveien  
 

 



B5118-19 samt B5120. Dette er del av samme kunstige vannsystem; en ganske dyp dike gravet for 
drenering av veiarealer/skogareal o.a. men åpenbart kunstig anlagt. Kombinasjon av størrelse, dyp og 
eksposisjon gjør imidlertid at denne kunstige vannforekomsten formodentlig er den biologisk rikeste 
av vannforekomstene som påtreffes på undersøkt område med unntak av Hovdebekken-sør. Den 
utskyggede og dypeste delen av diket vist under veksler til rikt vegetert, grunnere dike lenger øst, jf 
foto nederst, hvor en av vasshår-artene dominerer.  Hoveddelen av forekomsten blir borte i planlagt 
trasé, og på grunn av lokalitetens verdi bør erstatningslokalitet vurderes etablert.  
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B5091 Myr. Et av få naturlige vann-våtmarksobjekt av en viss verdi som påtreffes i undersøkelsen. 
Objektet er felles med objektene B5092-93 og 5094-95 som er bekkeløpet fra myra og vest mot 
samløp til Hovdebekken-sør. Myra er omtrent rund i fasong og snaut/ca 15m i diameter. Myra 
fremstår å være i naturtilstanden, men et par døde, voksne trær midt på kan signalisere tilgroing 
etter forsøk på drenering, og så reetablert høy grunnvannstand som har drept trærne. I så fall et 
vanlig forløp. Myra er bærende/halvfast, bunnsjiktet av torvmoser veksler med bjørnemoser og så 
etasjemose i skyggelagte sider. Bekkeløpet rent, innslag av mineralsubstrat, salix langs kantene. Myr 
og permanent vannførende bekk vil gi verdi for evertebrater. Bildet under viser øverste del av 
bekkeløp med myra i bakgrunnen. Myr og bekk er straks nord for planlagt trasé. Det anbefales at myr 
og bekkedrag spares om slike hensyn kan innpasses uten vesentlig ressursbruk.       
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Bildet under viser myr B5091 fra sør. Nederste bilde er fra øvre del av bekken. Flotgras signaliserer 
permanent vannspeil og et visst dyp, og beskriver egnede forhold for insektlarver, typisk libeller o.a. 
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B5124-25 omfatter kryssing av Hovdebekken, og bildet under er sett fra krysningspunktet og nedover 
bekken. I tillegg til å være fiskeførende omfatter bekken betydelig variasjon i vannplanter og gir godt 
grunnlag for evertebrater og amfibier, sistnevnte i kombinasjon med de store myrene. Det er å håpe 
at flyttet trasé, og derved vesentligere smalere kryssing av myrområder, reduserer påvirkningen på 
myr, bekk og våtmarker.  Nedre bildet er B5126 og er illustrerende foto mot øst og stående i planlagt 
veilinje på ny trasé (ca P1700). Nelaugveien kan skimtes mellom trærne.    
 

 

 
  



4.3     Kart 3 – Nelaugveien og til P2200 
 

 



 Undersøkt område for strekningen P1700 – P2100 er meget fattig på vannelementer, og B5127 tas 
med for å forklare dette: Dette objektet har vært en våtmark/myrbasseng i berg, men har fått sterkt 
redusert verdi etter den omfattende hogst som helt dominerer denne vestre delen av undersøkt 
trasé. Bildet under er av objekt B5127 og fotografert mot nord, dvs ny vei vil komme i kanten av 
stående skog lengst bak i bildet. Nederste foto: objekt B5137-38. Dette er en liten fattigmyr under 
tilgroing og uttørking. Bjørnemose har i hovedsak erstattet de tørkesvake torvmosene. Liten biologisk 
verdi, men tas med for helhetens del. Ligger midt i trasé og vil bli borte gjennom tiltak.  
 

 

 
 



B5130-33. Dette er en panoramaserie over traséen sett fra vestpunktet av undersøkt trase (P2150) og mot øst.  
 
Hoveddelen av undersøkt trasé fra Nelaugveien og til fotopunktet på ved P2150 er hogstflate, åpen furuskog på grunnlendt mark eller – nærmest 
Nelaugveien – fjellskråning + myr. Som helhet betraktet biologisk fattig område.  
 
Hogstflaten, også den tilsynelatende ”ørkenen” dominerende hoveddel av bildet, vil alllikevel inneværende år og årene fremover utgjøre viktig veiteområde 
for hjorteviilt og da især elg, som følge av oppslaget av lauv, gressarter og urter som følger slik hogst og markbereding.   
 

 
 
  



4.4. Skogtyper - utforming.  
 
Bemerk: notater er gjort på undersøkelseslinjene, som har gått bredt og ikke låst i trasé (jf 
metodekapittel). Derfor er bestandsgrenser og traséangivelser omtrentlige. 
 
 Første del: ung furuskog, og – tett inntil veien ved P350 – et lite (<15m), tett felt av osp med 

unge til voksne trær. Vil gå med uansett traséalternativ.  
 

 P550-650 Ung furuskog med bærlyng i feltsjiktet. I sør grensende mot hogstflate.  
 

 650-750 Felt med åpen/skjøttet furuskog, snart hogstmoden. Bærlyng i feltsjiktet, en del stiv 
kråkefot. Stedvis torvmoser i bunnsjiktet. 
 

 750-850: Åpen furuskog, hogstmoden.  
 

 P900 +/- mye hogd her.  
 

 P950-1050: Ung blandingsskog, bjerk, furu, gran.  
 

 P1050-1100: Uthogget 
 

 P1150-1200: I trasébeltet; Ung furuskog, noe bærlyng. Langs nordside av trasé; ung 
granskog.    
 

 1250-1300: Uthogd. 
 

 P1300-1350. Granskog med bjerk, innslag av mose i bunnsjiktet. Dette arealet grenser mot 
dike = lokalt verdifull vannforekomst.  
 

 P1350 – 1500: I hovedsak yngre granskog, stedvis tett, innslag av bjerk. Salix arter mot 
myrflaten nærmere Nelaugveien.  
 

 P1500-1600: Myrflate fra Hovdebekken sør og til bergfoten 
 

 P1600-P1700: Åpen furuskog på grunnlendt mark, hogstmoden hva gjelder bestand på 
nordside av traséen. Ved P1700 og selve bergflaten er det hogget/hogstflate 
 

 P1700-1850: Spredt furuskog, noe bærlyng.  
 

 P1850 – 1950: Voksen furu, røsslyng og bærlyng.    
 

 P1950 og utover: stor hogstflate, men nord for traséen er det satt igjen voksen furuskog som 
danner sammenhengende bestand mellom denne hogstflaten og Fv 415 samt bebyggelsen 
sør for Fv. 415.  
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4.5   Andre registreringer  
 

Det var lite vedboende sopp å se i noen del av traséen. Generell åpen karakter og skogsjøtsel er 
formodentlig mye av årsaken til dette. Ved Hovdebekken ble det allikevel påtruffet en av de litt 
mindre vanlige artene på en stokk som formodentlig er ført med bekken. Denne hadde et par 
eksemplarer av sinoberkjuker Pycnoporus cinnabarinus på seg, jf foto under. 
 

 
 

Ellers nevnes avslutningsvis registrering B5134-36 Brudd. Dette er et objekt straks nord for planlagt 
trasé og omfatter formodentlig et feltspatbrudd av liten størrelse straks nord for ny trasé. Drift etter 
feltspat var meget vanlig i Agderfylkene tidligere, og det finnes en rekke slike små brudd i fylket.  
   

    



 
 

23 

 
5. Konklusjoner 

 
Undersøkelsene – med de forbehold som følger av kartlegging på denne tiden og gjennomført som 
oversiktsbeskrivende screening – kan oppsummeres slik.  
 
 Forflytning av trasé fremstår ikke å føre veianlegg inn i områder hvor det er større konflikt 

med biologisk mangfold enn eksisterende/utsjekkede plan.  
  

 For avsnitt P1300-1400 gir endret trasé potensielt mindre skader på myrområde og bekk 
beskrevet som objekt B5091 m.v.  
 

 For avsnitt P1200-1300 berøres en kunstig vannforekomst (dreneringskanal/dike, men med 
biologisk verdi i dag) i større grad av nytt alternativ enn av tidligere trasé. Som en kunstig 
vannforekomst anlagt uten hensyn til BM kan denne imidlertid enkelt/med små ressurser 
gjenskapes som erstatningsbiotop i kant av ferdig veianlegg.   
 

 For hoveddel av området vest for Nelaugveien gjelder at dette pr. i dag omfatter få og små  
biologiske interesser. Dette er en funksjon av artsfattig samfunn (åpen furuskog på 
gunnlendt, drenerende mark), svakt utviklet feltsjikt, mangel på kontinuitet i tresjiktet og 
nesten fravær av nedbrytningsstadier av ved.     
 

 Ved hensiktsmessig disposisjon av sideterreng og vrakmasser supplert med ubetydelige 
anleggsressurser vil det formodentlig neppe være vanskelig å innarbeide erstatningsbiotoper 
i form av vann- våtmarks – lauv-områder med samlet større verdi for biologisk mangfold enn 
de marginale innslagene av BM områder som anlegget forventes å legge beslag på.  
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